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RESUM 

 

La domòtica és un camp d'aplicació de l'electrònica que ha experimentat un 
creixement molt ràpid en els últims anys. La necessitat d'estalviar energia tant 
elèctrica com de gas i la comoditat de disposar de vivendes intel·ligents 
automatitzades són alguns dels motius que expliquen aquest creixement.  Aquest 
projecte tracta sobre la gestió domòtica d’una vivenda fictícia que permeti, d'una 
banda establir rutines d'estalvis d'energia tant en il·luminació com en 
climatització i, de l'altra, garantir la seguretat dels seus habitants controlant de 
manera automàtica l'accés a ella. Es col·locaran sensors de llum i de temperatura 
a les diferents estances de la vivenda per controla aquests dos paràmetres i 
també hi haurà col·locats uns detectors d’obertura a les portes i finestres per tal 
de saber si entra algú dins la vivenda mentre l’alarma està activada. Tot això 
serà controlat i gestionat per un microcontrolador PIC que, alhora, s'encarregarà 
del control dels actuadors que garantiran el correcte funcionament de l'alarma, la 
climatització i la seguretat. A més, serà capaç de comunicar-se amb un ordinador 
personal perquè l'usuari pugui veure l'estat de la vivenda. 

 

 

RESUMEN 

 

La domótica es un campo de aplicación de la electrónica que ha experimentado 
un crecimiento muy rápido en los últimos años. La necesidad de ahorrar energía, 
tanto eléctrica como de gas, i la comodidad de disponer de viviendas inteligentes 
automatizadas son algunos de los motivos que explican este crecimiento. Este 
proyecto trata sobre la gestión domótica de una vivienda ficticia que permita, por 
un lado establecer rutinas de ahorro de energía tanto en iluminación como en 
climatización y, por el otro, garantizar la seguridad de sus habitantes controlando 
de manera automática el acceso a ella. Se colocaran sensores de luz y de 
temperatura en las diferentes estancias de la vivienda para controlar estos dos 
parámetros i también habrá unos detectores de apertura colocados en las 
puertas i ventanas para saber si entra alguien a la vivienda mientras está la 
alarma activada. Todo esto estará controlado y gestionado por un 
microcontrolador PIC que, a la vez, se encargará del control de los actuadores 
que garantizaran el correcto funcionamiento de la alarma, la climatización y la 
seguridad. Además, será capaz de comunicarse con un ordenador personal para 
que el usuario pueda ver el estado de la vivienda. 
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ABSTRACT 
 
Domotics is an application of the electronic engineering that has suffered a 
huge development rate lately. Among the multiple reasons for that there is 
the necessity of saving energy, both electricity and natural gas, and the 
commodity of living in an intelligent house. This project consists on designing 
a domotic system capable of, on the one hand, following routines in order to 
save energy in lightning and air conditioning and, on the other hand, a 
system that guarantees the safety of its habitants. Light and temperature 
sensors will be placed inside every each dwelling inside the house in order to 
control and regulate both parameters levels of each one. One sensor will be 
placed in every window and the main entrance so that the system is able to 
detect an intruder when the alarm system is activated. The whole system will 
be controlled by a PIC device that, at the same time, will be controlling all 
those devices in charge of maintaining the temperature and light levels along 
the house. Furthermore, while taking care of all of this, the control unit must 
be able to communicate with the user’s computer so the user is aware of the 
current state of the housing at any time. 
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CAPÍTOL 1: 

OBJECTIU DEL 

PROJECTE 

L’objectiu d’aquest projecte és poder gestionar automàticament alguns 
paràmetres de la nostra vivenda per tal de generar un estalvi energètic i 
augmentar el confort de les persones que hi habiten. 

Un dels aspectes més preocupants avui en dia és la seguretat. La vivenda 
disposarà d’un sistema de seguretat format per una alarma, uns detectors 
magnètics d’obertura i un teclat. Aquests elements ens permetran garantir que si 
entra algú “sense permís” a la vivenda, saltarà. 

D’altra banda, es realitzarà una automatització sobre la temperatura i sobre la 
il·luminació de totes les habitacions, que es realitzarà col·locant uns sensors allà 
on volem controlar aquestes variables. S’utilitzarà una regulació d’aquests 
paràmetres per poder estabilitzar la senyal controlada i així garantir a l’usuari 
que es mantindrà la consigna introduïda. 

A continuació, aquests sensors es comunicaran amb un microcontrolador, que 
serà l’encarregat de gestionar totes les dades que es necessiten i de donar les 
ordres d’actuació en cas que sigui necessari. Posteriorment, es visualitzaran les 
dades a la pantalla de l’ordinador personal utilitzant una interfície d’usuari.  

Per poder realitzar tot això, es dissenyarà un prototip on s’implementarà tot el 
que sigui necessari per fer funcionar el sistema i poder visualitzar-lo 
correctament. 
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CAPÍTOL 2: 

MOTIVACIÓ I 

JUSTIFICACIÓ 

A l’hora d’escollir el Projecte Final de Carrera, el que es busca és quelcom que et 
cridi l’atenció i que alhora et proposi un repte. Nosaltres ho hem trobat en aquest 
treball.  

La gestió domòtica d’una vivenda ens proporciona la motivació necessària per 
encarar el projecte. El fet de que estigui lligat a l’eficiència energètica, fa que 
sigui interessant per tot el que està passant actualment al nostre planeta; canvi 
climàtic, energies renovables, crisi econòmica, etc. A més, és de la branca 
d’automatització, especialitat que cada cop agafa més força i en la qual estem 
molt interessats. En definitiva, és un tema que està a l’ordre del dia i que, poc a 
poc, es va integrant a la nostra societat. 

La tecnologia cada cop evoluciona més i els avenços tecnològics es succeeixen 
cada cop més ràpid. Allò que vèiem a les pel·lícules de ciència ficció fa un parell 
de dècades, ara és una realitat per a nosaltres. L’era de les comunicacions, en 
diuen alguns, s’ha convertit en tota un revolució per a les nostres vides.  

Ara gairebé tothom es pregunta, sobretot els més joves, com es podia viure 
abans de l’existència del telèfon mòbil, d’Internet, etc. D’altra banda, no gaires 
anys enrere, utilitzaves el terme domòtica a la teva vida quotidiana i molta gent 
no en sabia el significat. 

Doncs bé, potser d’aquí uns quants anys ens preguntarem com podíem viure 
sense un sistema domòtic que gestionés la nostra vivenda. 
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CAPÍTOL 3: 

ESPECIFICACIONS DEL 

PROJECTE 

En aquest apartat,  es definiran els trets més importants en els que es basarà el 
projecte.  

3.1. Especificacions funcionals 

3.1.1. Seguretat 

La seguretat és una de les característiques més importants que ha de gestionar 
una vivenda intel·ligent. Cada cop són més les persones que opten per protegir 
als seus de les possibles amenaces i volen tenir un sistema de seguretat que els 
proporcioni confiança. Concretament, es tractarà l’accés a la vivenda. 

 

· Control d’accés a la vivenda 

En els sistemes de seguretat, l’accés a la vivenda és la part més important i la 
raó de més pes per la qual es fan aquestes instal·lacions. 

El funcionament serà el següent: quan l’usuari accedeixi a la vivenda per la porta 
principal tindrà un temps per introduir una contrasenya, prèviament configurada 
per ell, i desactivar l’alarma.  
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· Alarmes d’intrusió amb sensors d’obertura a les finestres i portes 

Juntament amb el control d’accés de l’entrada principal, es tindran controlades 
totes les altres portes i les finestres de la vivenda. S’hi col·locaran contactes 
magnètics perimetrals per tal de detectar si la porta està oberta o tancada. Si 
s’activa un dels sensors d’una de les finestres l’alarma saltarà automàticament. 
En canvi, si és el detector de la porta principal, l’usuari (com s’ha dit 
anteriorment) tindrà un cert temps per introduir la contrasenya. 

 

3.1.2. Gestió energètica 

La gestió energètica és molt important perquè proporciona dos beneficis directes: 
un és la comoditat que pot donar a l’hora de gestionar la temperatura o la 
il·luminació, i l’altre l’estalvi energètic que es pot obtenir amb l’automatització 
d’aquests. 

 

· Optimització del clima 

El funcionament de l’optimització del clima és senzill: l’usuari introduirà una 
temperatura consigna i el sistema, a través dels sensors i actuadors, 
s’encarregarà d’ajustar-la el màxim possible. S’instal·laran sensors de 
temperatura distribuïts per les diferents estàncies de la vivenda: habitacions, 
menjador, etc. i enviaran la informació a la unitat de control, que la compararà 
amb la consigna i donarà l’ordre per actuar segons el resultat. 

 

· Optimització de la il·luminació 

Igual que amb l’optimització del clima, es col·locaran sensors de llum per totes 
les estàncies que detectin el nivell de lluminositat que hi ha. Quan els sensors 
detectin que hi ha prou llum natural, s’apagaran les llums artificials i quan es faci 
fosc i no hi hagi prou llum, s’encendran. 

 

3.1.3. Comunicacions externes 

La comunicació externa s’encarregarà d’enviar la informació a un ordinador 
personal on es podran visualitzar les dades que es desitgin. Aquesta comunicació 
serà entre la unitat de control i l’ordinador. 
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3.1.4. Comunicacions internes 

El tipus de comunicació que s’utilitzarà per les comunicacions internes dependrà 
del sensor amb el que vulguem establir la connexió. Per fer-ho amb el sensor de 
llum, s’utilitzarà directament l’entrada analògica de la unitat de control. Pel que 
fa al sensor de temperatura, s’utilitzarà una comunicació mitjançant I2C.  

 

3.1.5. Microprocessador 

El microprocessador serà l’encarregat de realitzar totes les tasques que s’han 
anat comentant anteriorment. La seva funció serà la de gestionar les dades que 
rep dels diferents sensors i donar les ordres als actuadors per tal de que es 
compleixin les consignes introduïdes. 

  

3.2. Especificacions tècniques 

3.2.1. Seguretat 

· Control d’accés a la vivenda i alarmes 

Concretament,  els detectors magnètics perimetrals tenen dues parts i s’han de 
col·locar a uns 15 mm de distància aproximadament. Fan la funció d’un 
interruptor, quan la porta està tancada proporcionen tensió i quan està oberta, 
queda connectat a massa. També estarà col·locat a totes les finestres amb la 
mateixa funció. S’instal·larà un teclat matricial per poder introduir la 
contrasenya. 

 

3.2.2. Gestió energètica 

· Optimització del clima 

S’instal·larà un sensor per cada habitació que es vulgui controlar la temperatura. 
El sistema ha de ser capaç de regular temperatures entre 15 i 30ºC i per tant hi 
ha força llibertat a l’hora d’escollir els sensors, ja que la gran majoria compleixen 
aquesta especificació. S’haurà de poder alimentar amb 5 V de contínua i la seva 
sortida serà compatible amb els nivells de tensió d’un microcontrolador. 

Pel que fa als actuadors, estaran alimentats a través de la xarxa elèctrica, és a 
dir, a 230 V d’alterna i podran tenir una potència superior a la manejable per la 
unitat de control però, en aquest cas, s’haurà de disposar d’elements acobladors 
que sí siguin manejables directament.  
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· Optimització de la il·luminació 

S’instal·larà un sensor d’il·luminació per cada estança on es vulgui controlar. El 
rang d’il·luminació arriba fins als 800 lux, suficient per una vivenda. La unitat de 
control haurà d’inhabilitar el control d’il·luminació quan els sensors detectin que 
la il·luminació natural és suficient, és a dir, superior als valors de consigna 
establerts. 

Les sortides dels sensors podran ser analògiques o digitals, però en el cas de ser 
analògiques s’haurà de disposar d’un mòdul convertidor d’analògic a digital 
(ADC). Si els senyals són digitals hauran de ser compatibles amb la unitat de 
control.  

 

3.2.3. Comunicacions externes 

La instal·lació disposarà d’una unitat de control capaç d’establir un protocol de 
comunicació sèrie amb altres perifèrics, com per exemple l’ordinador personal. 
Per tant, haurà de disposar de terminals adaptats a tal funció i els seus nivells de 
tensió de la unitat hauran de ser compatibles amb aquest protocol de 
comunicació instal·lant, si fos necessari, un adaptador de nivells. 

 

3.2.4. Comunicacions internes 

La unitat de control de la instal·lació també haurà d’estar adaptada per a poder-
se comunicar internament amb altres components intel·ligents de la instal·lació. 
Aquesta comunicació podria ser tan comunicació sèrie per cable (com la I2C) com 
comunicació sense fils (tipus X-bee). Aquesta elecció es detallarà al capítol 5. 

 

3.2.5. Unitat de control 

La unitat de control s’haurà de poder alimentar a través d’una típica font 
d’alimentació simple de 5V de contínua. Donat que les sortides dels sensors 
poden ser de tipus analògic, la unitat de control haurà de tenir un mòdul 
d’entrades analògiques que sigui compatible amb els senyals de sortida que 
entreguin els sensors de la instal·lació i que permeti convertir-les a digital en el 
mínim temps que sigui necessari. També serà necessari la presència d’un mòdul 
intern de comunicacions perquè es pugui comunicar eficaçment amb altres 
perifèrics interns de la instal·lació (com ara sensors intel·ligents), però també 
amb altres unitats de control intel·ligents com l’ordinador personal. No caldrà 
una connexió directa amb els actuadors, però sí la possibilitat de controlar 
directament elements de connexió intermedis com ara optoacobladors o relés. 
L’ús d’una unitat de control amb memòria no volàtil també seria convenient per a 
poder guardar dades importants i anul·lar la possibilitat que s’esborrin si es talla 
l’alimentació.  
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CAPÍTOL 4: 

POSSIBLES 

SOLUCIONS 

4.1. Arquitectura del sistema 
El mode en com s’organitzi el sistema domòtic es denomina arquitectura del 
sistema i, bàsicament, es pot dividir en tres grans grups: centralitzats, 
descentralitzats o mixtes. 

 

4.1.1. Centralitzats 

Els sistemes centralitzats tenen una unitat central intel·ligent encarregada 
d’administrar la vivenda, a la que s’envia la informació provinent dels diferents 
elements de la instal·lació  com sensors, detectors o actuadors. La unitat central 
de control s’encarregarà de processar les dades de l’entorn i, en funció de la 
informació i de la programació que s’hagi fet sobre ella, actuarà sobre 
determinats circuits encarregats de complir funcions, des del control de la 
seguretat fins a l’optimització de l’energia elèctrica i altres rutines de 
manteniment. Els elements a controlar i supervisar han de ser cablejats fins a la 
unitat central. A més, dins d’aquesta tipologia, també es poden trobar  diferents 
tipus de comunicacions. 
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· Sistemes basats en un bus únic 

Els sistemes domòtics basats en un bus són aquells en que tots els dispositius es 
connecten a un mateix medi, tal i com es pot observar en la figura següent. El 
protocol que s’utilitza és tancat, amb escassa extensibilitat cap a altres protocols 
i la escalabilitat està limitada a un número concret de dispositius. 

 

Figura 1. Sistema domòtic basat en un bus únic. 

 

· Sistemes basats en un servidor 

La necessitat progressiva de tenir millors accessos als diferents dispositius d’una 
vivenda i el fet que hi hagi variacions de protocols i característiques entre 
diferents fabricants, fa que el model basat en un sol bus no sigui el més adient.  

Per a poder accedir als dispositius amb diverses necessitats tecnològiques, es va 
plantejar la possibilitat de tenir uns dispositius exclusius amb l’única missió de 
donar suport a les diverses tecnologies que es puguin donar en un mateix 
sistema. Aquests dispositius són els servidors. A la figura número dos podem 
veure un exemple d’aquest tipus de figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Sistema domòtic basat en un servidor. 
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El més habitual és que el model es basi en un sol servidor que controla els 
dispositius del sistema, cas que es coneix com a sistema de servidor centralitzat.  

En el cas de tenir els servidors en diversos elements del sistema es parla d’un 
sistema de servidor distribuït. 

 

· Sistemes basats en serveis 

La necessitat de comunicar a diferents nivells els sistemes, fa que la comunicació 
no hagi de ser exclusivament client-servidor. L'evolució del sistema client-
servidor ha donat lloc als sistemes basats en serveis, el que no exclou l'ocupació 
de busos, ni de controladors client-servidor. En el model basat en serveis, els 
dispositius s'ofereixen funcionalitats entre ells de manera que un dispositiu 
ofereix unes funcions i pot emprar les funcions d'uns altres. Es pot dir que en 
aquests sistemes, qualsevol dels elements pot fer de servidor i de client. Aquest 
model es coneix com d'igual a igual o peer to peer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Sistema domòtic basat en serveis. 

 

 

4.1.2. Descentralitzats  

No és necessari tenir una central intel·ligent connectada per a funcionar i prendre 
decisions sobre les accions a desenvolupar. Només es necessita un ordinador 
personal per a programar les unitats, i com cadascuna d’aquestes posseeix un 
microprocessador són completament autònomes. 

 

 

En cas de voler una constant monitorització de l'edificació i tenir una interfície 
usuari-sistema o realitzar instruccions veritablement complexes, la millor opció 
és una central intel·ligent com un ordinador personal on, per exemple, pot estar 
carregat el plànol de l'edificació amb la distribució de les unitats en forma 
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d'icones que canvien segons els seus estats. La següent figura mostra l'esquema 
d'una estructura descentralitzada.  

 

Figura 4. Arquitectura descentralitzada 

 

Els factors més influents per a aquest tipus d'arquitectures són els mitjans de 
transmissió, la velocitat en les comunicacions i el tipus de protocol. El protocol no 
és més que el format amb el qual es transmeten les dades d'una unitat de 
control a una altra perquè s'entenguin i puguin intercanviar informació de 
manera coherent. Alguns d'aquests protocols són: 

· X-10 

· EIB 

· LONWORKS 

· TCP/IP 

 

4.1.3. Arquitectura mixta 

En un sistema domòtic d’arquitectura mixta (també anomenat d’arquitectura 
híbrida) es combinen les arquitectures dels sistemes centralitzats i 
descentralitzats. Al mateix temps que es pot disposar d’un controlador central o 
diversos controladors descentralitzats, els dispositius de les interfícies, sensors i 
actuadors, també poden ser controladors i processar la informació segons el 
programa, la configuració, la informació que capta. Tanmateix, poden enviar 
aquesta informació  a altres dispositius de la xarxa, sense passar necessariament 
per un controlador. 
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4.2. Tipus d’unitat de control 
Un cop escollit el tipus d’arquitectura del sistema domòtic a utilitzar s’haurà 
d’estimar quin tipus d’unitat de control es farà servir. Aquestes es poden 
distribuir en dos grans grups, cadascun dels quals amb diferents característiques 
i, per tant, amb els seus respectius avantatges i  inconvenients: els 
microcontroladors i els autòmats programables (tipus PLC).  

Un microcontrolador és un circuit integrat que conté tota l'estructura d'un 
microcomputador, o sigui CPU, RAM, ROM i circuits d'entrada i sortida. Alguns 
microcontroladors més especialitzats posseeixen a més convertidors d’analògic a 
digital, temporitzadors interns, comptadors i un sistema per a permetre la 
comunicació en sèrie (RS232, USB entre altres) i en paral·lel. Les aplicacions dels 
microcontroladors són il·limitades, entre elles podem destacar: sistemes 
d'alarmes, controls automàtics per a la indústria en general, sistemes de gestió 
domòtica entre moltes altres,  el control de motors DC o AC, control de 
temperatura, control de temps, adquisició de dades mitjançant sensors, entre 
moltes altres aplicacions. 

Els PLC (Programmable Logic Controller en les seves sigles en anglès) són 
dispositius electrònics molt usats en automatització industrial. La seva història es 
remunta a la fi de la dècada de 60 quan la indústria va buscar en les noves 
tecnologies electròniques una solució més eficient per a reemplaçar els sistemes 
de control basats en circuits elèctrics amb relés, interruptors i altres components 
comunament utilitzats per al control dels sistemes de lògica combinacional. Els 
PLC no només controlen la lògica de funcionament de màquines, plantes i 
processos industrials, sinó que també poden realitzar operacions aritmètiques, 
tractar senyals analògics per a realitzar estratègies de control, tals com 
controladors d’acció proporcional-integral-derivativa (PID). Els PLC actuals també 
poden comunicar-se amb altres controladors i computadores en xarxes d'àrea 
local. 

Segons el tipus d'aplicació interessarà més un tipus d'unitat de control que una 
altra, encara que en sistemes de gestió domòtics se solen utilitzar més els 
microcontroladors, usant-se més els autòmats programables en aplicacions 
industrials.  

 

4.3. Tipus de comunicació 

4.3.1. ZigBee 

ZigBee és un estàndard de comunicacions sense fil dissenyat per la ZigBee 
Alliance que en si mateix, no és una tecnologia, sinó un conjunt estandarditzat 
de solucions que poden ser implementades per qualsevol que ho desitgi. 

Permeten grans taxes de transferència per a aplicacions tals com la transmissió 
d'àudio, vídeo, dades, etc. Tant els sensors com els actuadors o altres dispositius 
petits de mesura o control no requereixen un gran ample de banda, però si un 
mínim consum energètic i una baixa latència i ZigBee és idoni per a la 
comunicació d'aquests dispositius. 
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Aquest estàndard va ser dissenyat pensant en la senzillesa de la implementació i 
el baix consum, sense perdre potència ni possibilitats. 

ZigBee utilitza la banda ISM per a usos industrials, científics i mèdics; en 
concret, 868 MHz a Europa, 915 als Estats Units i 2,4 GHz en tot el món. No 
obstant això, a l'hora de dissenyar dispositius, s’opta pràcticament sempre per la 
banda de 2,4 GHz, per ser lliure en tot el món. El node ZigBee més complet 
requereix, en teoria, prop del 10% del maquinari d'un node Bluetooth o Wi-Fi 
típic; aquesta xifra baixa al 2% per als nodes més senzills. No obstant això, la 
grandària del codi en si és bastant major i s'acosta al 50% de la grandària del de 
Bluetooth. 

ZigBee permet tres topologies de xarxa: 

· Topologia en estrella: el coordinador se situa en el centre.  

· Topologia en arbre: el coordinador serà l’arrel de l’arbre.  

· Topologia de malla: almenys un dels nodes tindrà més de dos connexions.  

La topologia més interessant és la topologia de malla. Aquesta permet que si, en 
un moment donat, un node del camí falla i cau, pugui seguir la comunicació entre 
tots els altres nodes degut al fet que es refan tots els camins. 

4.3.2. I2C 

L’I2C és un bus de comunicació sèrie síncron. El seu nom prové d’inter-integrated 
circuit. La seva velocitat de transmissió és de 100kbits per segon en el seu mode 
estàndard, encara que pot arribar fins els 3,4Mbits per segon. S’utilitza molt a la 
indústria principalment per comunicar microcontroladors i els seus perifèrics en 
sistemes integrats. La seva principal característica és que utilitza dues línies de 
transmissió, la de dades i la de rellotge. 

 

 Les línies s’anomenen: 

· SDA: dades 

· SCL: rellotge 

La línia de rellotge marca els temps i la de dades s’encarrega d’intercanviar la 
informació. En principi el nombre de dispositius que es poden connectar a aquest 
bus no té límit, encara que s’ha d’anar amb compte, ja que la suma de les 
capacitats dels dispositius no pot ser superior a 400pF. 

Amb tants dispositius connectats al bus de comunicacions, necessitem un 
protocol per fer que es puguin entendre correctament. El protocol I2C té aquesta 
funció i el concepte més important és que diferencia entre dos tipus de 
dispositius: els mestres i els esclaus. Els dispositius mestres són els únics que 
poden iniciar una comunicació. A cada esclau se li assigna una direcció diferent 
per poder establir una bona comunicació i un bon direccionament de la 
informació. Quan les dues senyals les tenim en estat lògic alt, vol dir que el bus 
esta lliure per iniciar la comunicació. Llavors, un esclau que posi a estat baix la 
línea de dades (SDA) i mantingui en estat alt la de rellotge (SCL) voldrà dir que 
vol iniciar una comunicació. Llavors del primer byte que transmetrà, set bits 
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seran de la direcció del esclau i el vuitè bit correspondrà a l’acció a realitzar, 
lectura o escriptura. 

Així doncs, el bus I2C ens permet connectar tots els perifèrics que vulguem i 
realitzar una comunicació sèrie síncrona amb dos fils i amb un protocol senzill. 

 

4.3.3. L’estàndard RS-232C  

El port sèrie RS-232C, present en tots els ordinadors actuals, és la forma més 
comunament utilitzada per a realitzar transmissions de dades entre ordinadors. 
El RS-232C és un estàndard que constitueix la tercera revisió de l'antiga norma 
RS-232, proposada per la EIA (Associació d'Indústries Electròniques). El RS-232 
pot transmetre les dades en grups de 5, 6, 7 o 8 bits, a unes velocitats 
determinades (normalment, 9600 bits per segon, encara que poden ser 
superiors). Després de la transmissió de les dades, li segueix un bit opcional de 
paritat (indica si el numero de bits transmesos és parell o imparell, per a 
detectar fallades), i després 1 o 2 bits de Stop. Normalment, el protocol utilitzat 
ser 8N1 (que significa, 8 bits de dades, sense paritat i amb 1 bit de Stop).  
 

4.3.4. Comunicació USB 

La comunicació per USB (Universal Serial Bus) és una interfície entre el PC i certs 
dispositius tals com teclats, ratolins o altres perifèrics. Una característica 
important és que permet als dispositius treballar a velocitats majors, en terme 
mitjà a uns 12 Mbps, això és més o menys de 3 a 5 vegades més ràpid que un 
dispositiu de port paral·lel i de 20 a 40 vegades més ràpid que un dispositiu de 
port sèrie. 

 

4.4. Tipus d’estratègia de control  
 

A l’hora de triar una estratègia de control, s’han de tenir en compte diversos 
factors, per exemple, l’eficiència energètica, la velocitat de resposta, l’estabilitat, 
la immunitat al soroll, etc. Amb aquestes variables anem acotant  

4.4.1. Controlador tot o res 

La sortida d’aquest controlador només pot canviar entre dos estats, tal i com ho 
fa un interruptor. El controlador no té la capacitat per produir un valor exacte a 
la variable controlada per un valor de referència donat que el controlador 
produeix una continua desviació del valor de referència. 
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L’acció del controlador tot o res té un mecanisme molt simple i aquesta és la 
causa per la qual és un dels controladors amb una utilització més amplia. 
Normalment, són utilitzats amb histèresis, que es defineix com la diferencia 
entre els temps d’apagada i d’encesa del controlador. 

Per exemple, a la figura cinc, podem veure un control tot o res amb histèresis 
entre les temperatures T1 i T2 i com el controlador proporciona un zero o un ú a 
la seva sortida segons es necessita escalfar o refredar. 

 

Figura 5. Actuació controlador proporcional 

 

Com també podem apreciar a la gràfica, amb aquest tipus de control la variable 
controlada està oscil·lant constantment. 

 

 

4.4.2. Controlador proporcional 

L’acció del control proporcional consisteix en fer el producte entre la senyal 
d’error (sortida menys la consigna) i la constant proporcional del regulador. 
Aquesta acció és en essència una amplificació amb guany ajustable, determinat 
per la constant Kp, que s’encarrega d’amplificar l’error de la següent manera: 

 

  (1) 

 

L’acció proporcional permet en un moment donat, baixar o pujar la temperatura, 
però després d’algunes iteracions successives aquest procés de pujar o baixar la 
temperatura es va fent quantitativament més petit, arribant finalment a la 
temperatura desitjada per on teòricament l’error seria zero. 
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Figura 6. Acció Proporcional 

Com es pot veure a la figura, l’acció proporcional és ràpida però no s’ajusta a la 
senyal de referència.  

 

4.4.3. Controlador Proporcional-Integral 

L’acció del control proporcional-integral consisteix en fer el producte entre la 
senyal d’error (sortida menys la consigna) i la constant proporcional del 
regulador KP i sumar-li el producte entre la seva integral i una constant 
integradora KI. Degut a que l’integral d’una funció (del senyal d’error en aquest 
cas) és equivalent a l’àrea existent entre la funció i l’eix d’abscisses, l’acció 
integral pot ser no nul·la encara que a la seva entrada hi apliquem un senyal nul. 
Aquest és un dels seus avantatges ja que permet anul·lar l’error estàtic. De tota 
manera, el procés d’integració d’un senyal és lent, fet que introdueix una certa 
inèrcia en el sistema que, en determinades condicions, pot tornar-lo inestable. A 
més a més, com que contínuament s’està sumant el valor instantani de la 
integral, el valor de sortida de l’acció integral pot arribar a ser molt gran i saturar 
els elements amplificadors del sistema que alimenten els actuadors. Per això és 
molt important sintonitzar adequadament l’acció integral. 

Matemàticament, un control PI analògic respon a la següent equació: 

 

   (2) 

  

on u(t) és el senyal d’entrada del control del procés (entrada dels actuadors), 
e(t) és el senyal d’error o diferència entre el senyal de consigna i el senyal de la 
variable a controlar, Kp és la constant de guany proporcional, Ki és la constant 
de guany integral i Ti és el temps integral que, a la vegada, és igual a Kp/Ki. 
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Figura 7. Acció proporcional-Integral 

 

Com s’aprecia a la figura, de color blau tenim la senyal de referència i de color 
negre la senyal de sortida del regulador proporcional-integral. Després d’alguna 
oscil·lació, el sistema aconsegueix estabilitzar-se i mantenir la senyal de 
referència. 
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CAPÍTOL 5: 

SOLUCIÓ ESCOLLIDA 

5.1. Arquitectura del sistema 
A continuació s’exposa una taula amb les principals característiques del sistemes 
domòtics centralitzats i descentralitzats pel que fa a complexitat, flexibilitat i 
capacitat d’ampliació, fiabilitat i cost a fi i efecte de justificar l’elecció del sistema 
escollit. 

Taula 1. Comparació d’arquitectures 

Sistema centralitzat Sistema descentralitzat 

Complexitat Molt més senzill donat que tots 
els elements del sistema han 
d’anar connectats 
imperativament a la unitat de 
control central. 

Complex degut a l’existència de 
diferents unitats de control que 
agrupen alhora diferents elements 
del sistema. Cal definir clarament els 
protocols a utilitzar per a cada unitat 
de control pugui comunicar-se amb 
les altres. 

Flexibilitat i 
possibilitat 
d’ampliació 

Poca flexibilitat un cop instal·lat 
el sistema, caldria refer-lo de 
nou i fins i tot redissenyar-lo. 

Gran flexibilitat a l’hora d’ampliar el 
sistema. Només caldria afegir una 
nova unitat de control i connectar-la 
a través d’un bus. 

Fiabilitat Si falla la unitat central de 
control, falla tot el sistema. 

Si falla una unitat de control només 
resulta afectada una part del sistema 
mentre que la resta pot funcionar 
amb normalitat. 
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Cost Baix en comparació amb els 
sistemes descentralitzats. 

Superior als sistemes centralitzats. 

 

En aquest projecte s’optarà per un sistema centralitzat donat el seu preu inferior 
i a la seva menor complexitat a l’hora d’implementar. Com que no s’espera una 
ampliació del sistema de control domòtic un cop aplicat, el punt de poca 
flexibilitat no resulta un gran inconvenient.  

 

5.2. Tipus d’unitat de control 
Per a poder elegir el tipus d’unitat de control més adequat per a la present 
aplicació es tindrà en compte la següent taula comparativa entre diferents 
característiques dels microcontroladors i els autòmats. 

 

Taula 2.  Comparativa microcontrolador/autòmat programable 

Microcontrolador Autòmat Programable 

La majoria dels microcontroladors poden 
executar entre 1 milió i 5 milions 
d’instruccions per segon. És ideal per a  
processaments molt ràpids en temps real. 

Un autòmat programable executa entre 300 i 
30.000 instruccions per segon. 

Se sol programar amb un llenguatge de 
baix nivell tipus assemblador o bé alt nivell 
com el C. 

Es programa sempre mitjançant un 
llenguatge d'alt nivell, el BASIC. Amb ell es 
poden desenvolupar aplicacions en menor 
temps. 

La utilització d'un microcontrolador 
requereix d'un període d'aprenentatge 
considerable. 

Una persona no experimentada pot començar 
a realitzar programes el primer dia. Tot just 
requereix de temps d'aprenentatge o 
coneixements previs. 

És molt més flexible en el sentit que totes 
les entrades/sortides són de propòsit 
general. Tanmateix, aquesta flexibilitat 
obliga al seu usuari a desenvolupar la seva 
pròpia electrònica. 

Cada entrada/sortida té una funció 
preassignada, això és, LCD, teclat, relés, 
triacs, optoacobladors, entre d’altres. Així, 
tota l'electrònica bàsica ja està 
desenvolupada. 

La seva electrònica és molt més simple, pel 
que el seu consum és inferior a 50 mA. Es 
poden assolir, en aplicacions concretes, 
consums molt baixos, de l'ordre dels 5 mA. 

El seu consum, i pes, és relativament alt, no 
sent adequat per a aplicacions portàtils o de 
llarga durada que hagin d'alimentar-se amb 
piles. El seu consum és superior als 500 mA, 
podent un sistema amb 64 entrades/sortides 
arribar als 3 A. 
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Per a programar el microcontrolador es 
requereix d'un programador extern. 

No requereix de cap dispositiu 
d'enregistrament extern, tots les dades són 
emmagatzemats permanentment a través del 
port sèrie. 

A mateix nombre d'entrades/sortides té un 
preu notablement inferior, però s’ha de 
tenir en compte que treballa amb tensions 
de 5 volts i corrents molt petits de l'ordre 
de miliampers.  

El seu preu és superior, però les 
entrades/sortides poden acceptar 
directament tensions de 5, 12, 24, 110 i 220 
volts.  

 

Per motius diversos s’ha decidit utilitzar un microcontrolador com a unitat bàsica 
del sistema de control entre ells que tant el seu cost com el seu consum són 
inferiors als dels autòmats programables. Donat que en el present projecte s’ha 
decidit implantar un sistema d’optimització d’energia tant en il·luminació com en 
climatització, resulta lògic utilitzar un sistema de control que consumeixi el 
mínim possible. A més també són capaços d’executar moltes més instruccions 
que un autòmat en el mateix període de temps. Com que s’ha de regular la 
intensitat de la llum, convindria que el nombre d’instruccions per segon que pot 
executar la unitat de control fos elevat, ja que la llum treballa a 50Hz i es 
necessita un mostreig ràpid, sinó la veuríem parpellejar. 

  

Un altre debat és que, un cop escollit que s’utilitzarà un microcontrolador, cal 
també definir quina família d’arquitectura de microcontroladors utilitzar. Per 
aquest motiu, s’ha realitzat una altre taula comparativa on podem veure 
diferents característiques de dos controladors semblants de dues famílies 
diferents, PIC i AVR. 

 

Existeixen centenars d’empreses fabricants de microcontroladors, entre les que 
ressalten Intel, Motorola, Texas Instrument, Microchip, Cypress, Atmel, entre 
d’altres. Però dins de tota aquesta gama de microcontroladors, es podrien 
destacar dues famílies per damunt de les altres: la família AVR i la família PIC. La 
seva popularitat és molt alta entre els dissenyadors de sistemes que requereixen 
un alt rendiment amb un baix cost. Tot seguit, es veurà una taula comparativa 
entre dos dispositius d’aquestes famílies. 

 

Taula 3. Comparativa entre PIC i AVR 

CARACTERÍSTIQUES AVR PIC 

Nº d’instruccions 89 35 

Registres RAM 32 68 

Velocitat 12MHz 20Mhz 

Memòria de programa 1kbyte flash 1024 línies de programa 

Memòria EEPROM lliure 64Bytes 64Bytes 
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Sortides 15 13 

Timer 1 de 8bit 1 de 8bit 

Comparador analògic 1 No en té 

Watchdog En té En té 

Oscil·lador intern En té En té 

Nivell de la pila STACK 3 8 

Interrupcions Reset, interna, externa, 
timer i comparador 

analògic 

5 interrupcions 

 

Amb aquesta comparació, es pot veure que aquestes dues famílies són bastant 
semblants. Les petites diferències que hi pot haver i depenent de l’aplicació per 
al que  es vol el microcontrolador, ens faran decantar per un o per un altre.  

Per l’aplicació en particular, no es necessita un microcontrolador amb grans 
prestacions, sinó amb característiques bàsiques que compleixen gairebé tots els 
microcontrolador. Per aquest motiu, l’elecció s’ha basat en una altra mena de 
característiques. 

Per començar, a l’hora de programar, s’ha de tenir en compte dues coses: el 
llenguatge de programació i el programador. Pel que fa el llenguatge de 
programació, ja s’ha conegut com es programa el microcontrolador de la marca 
ATMEL, concretament el de la família 8051 i, utilitzant el programador anomenat 
Keil. Per tant, ens ha cridat més l’atenció el microcontrolador PIC, per utilitzar 
eines de programació com el CCS. D’altra banda, pel que fa el programador, 
tenim molt més a l’abast eines de programació de PICs que de microcontroladors 
ATMEL o de qualsevol altra família, cosa que fa que sigui més fàcil poder 
programar aquest tipus de microcontroladors. 

 

Seguidament, una de les característiques importants és el preu del 
microcontrolador. Es pot veure que els de la família PIC són més econòmics que 
els de la família AVR i la majoria de famílies d’altres fabricants, cosa que els fa 
més atractius, ja que tenen característiques similars. 

Per últim, ens ha cridat l’atenció la gran popularitat que té la família PIC i, com 
ja havíem utilitzat els microcontroladors de la marca ATMEL, ens hem decantat 
per provar els microcontroladors d’aquest altre gran fabricant que és Microchip. 

 

5.3. Tipus de comunicacions 
Per a les comunicacions externes amb l’ordinador personal s’utilitzarà una 
comunicació USB. 

A la taula següent, es pot veure una comparativa entre la comunicació RS-232 i 
la comunicació USB. 

Pel que fa a les comunicacions sense fils s’han descartat degut a la seva 
complexitat. 
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Taula 4. Comparativa Rs-232 amb USB 

 RS-232 USB 

Cablejat Cablejat simple (des de 3 
a 25 cables) 

Cablejat trenat (4 cables) 

 

Velocitat de 
transmissió 

 

Inferior a 1 Mb/s 

Superior als 12 Mb/s 
arribant fins als 480 Mb/s 

en sistemes moderns 

Alimentació per bus de 
dades 

NO SÍ 

Dispositius 
connectables al bus 

Menor nombre que la USB Molt superior a la RS-232 
(fins a un total de 127) 

Connexió en marxa 
del dispositiu 

NO SÍ 

Cost Major Menor 

 

Actualment, s’ha disminuït la utilització del port sèrie en benefici del port USB.  
Per exemple, la gran majoria de portàtils ja no inclouen el port RS-232 sinó que 
inclouen diversos ports USB. Les causes del seu desús són els avantatges que 
presenta el port USB. Per exemple, per la velocitat de transmissió (molt més alta 
com podem veure a la taula 4), la incorporació de tecnologia plug and play que 
ens permet connectar els dispositius a l’ordinador personal sense haver de 
configurar ni proporcionar paràmetres als seus controladors, l’alimentació 
incorporada al mateix bus, entre d’altres.  

En el projecte presentat, un dels grans avantatges que ens proporciona la 
comunicació USB és que es pot connectar directament al PIC sense necessitat de 
circuiteria per adaptar tensions. 

 

Pel que fa a les comunicacions internes al sistema s’optarà pel bus de 
comunicacions I2C ja que permet connectar tots els perifèrics que es necessitin i 
realitzar una comunicació sèrie síncrona amb dos fils i amb un protocol senzill. 
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5.4. Tipus de control 
Com s’ha exposat en el capítol anterior, en aquesta aplicació es pot optar per un 
control d’acció proporcional, proporcional-integral o tot o res. La taula següent 
servirà per justificar que un control d’acció proporcional-integral és molt més 
adequat per a la present aplicació, de manera que és el que s’ha escollit. 

 

Taula 5. Comparativa control proporcional/Tot o res/Proporcional 
integral 

 Acció proporcional 
(P) 

Regulador tot o res Acció proporcional-
integral 

(PI) 

 

 

Consum 

Molt menor ja que la 
potència entregada a 
l’actuador és 
proporcional a l’error: el 
consum és petit quan la 
senyal de consigna és 
gairebé la desitjada. 

Gran, ja que la 
potència entregada a 
l’actuador és sempre 
la potència màxima 
sigui quin sigui l’error, 
dissipant més energia 
de la necessària. 

Major que el control 
tipus P, ja que l’acció 
integral sempre té un 
valor no nul, tot i que 
inferior al consum del 
control tot o res. 

Temps 
d’estabilit-

zació 

És un control més lent 
ja que l’energia 
entregada disminueix 
amb l’error. 

És un control més 
ràpid ja que sempre 
s’entrega la màxima 
potència. 

És el control més lent 
dels tres perquè l’acció 
integral introdueix 
inèrcia al sistema. 

 

Sobreimpuls 

Si està ben ajustat, el 
seu sobreimpuls pot ser 
molt baix. 

Té un sobreimpuls 
bastant gran, sobretot 
si el sistema té una 
resposta lenta. 

Té un sobreimpuls baix, 
de l’ordre del control P. 

 

Precisió 

No s’anul·la l’error i, en 
general, la precisió és 
baixa. 

No s’anul·la l’error i 
sempre la senyal de 
sortida oscil·la entre 
dos valors. 

Té una precisió molt 
elevada i permet fins i 
tot anul·lar l’error. 

 

 

Complexitat 

Requereix un sistema de 
control més complex: 
cal mesurar l’error i 
realimentar-lo a la 
senyal de consigna. 

El sistema de control 
és molt bàsic i del 
tipus interruptor: en 
donar una senyal o 
s’aplica màxima 
potència o no se 
n’entrega cap. 

Requereix un sistema 
de control més 
complex: cal mesurar 
l’error i , a més, 
calcular contínuament 
el valor de l’integral del 
senyal d’error. 

 

Estabilitat del 
sistema 

Té una bona estabilitat 
tot i que valors de 
guany molt elevats 
poden inestabilitzar-lo. 

Estabilitat crítica, ja 
que el valor del senyal 
de sortida és 
oscil·lant.  

És estable si està 
degudament 
sintonitzat. 
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Per tot el que s’ha exposat anteriorment el sistema de control més adequat pels 
controladors és el d’acció proporcional-integral ja que té un consum reduït, un 
sobreimpuls menor i una major precisió. L’inconvenient d’una major lentitud en 
la resposta del sistema no constitueix un gran problema en aquest cas, ja que no 
és imperativa una regulació immediata (cal recordar que es pretén regular la 
temperatura). 

La major complexitat de la regulació seria un inconvenient més important tot i 
que es pot simplificar bastant a través de la programació del PIC, disminuint 
aquesta diferència. 

 

5.4.1. Discretització del control PI 

Com que el control PI es vol realitzar a través d’un microcontrolador PIC cal 
discretitzar la funció de transferència del regulador PI ja que aquest no opera a 
temps continu sinó a temps discret. 

Com ja s’ha descrit anteriorment, si es tracta d’un sistema en temps continu, la 
seva funció de transferència ve determinada per la funció de Laplace.   

Com que un sistema basat en un microcontrolador és un sistema en temps 
discret, tal funció de transferència caldrà expressar-la a través d’un conjunt 
d’equacions de diferències. 

Cal destacar que es farà una discretització de l’acció integral mitjançant 
l’aproximació trapezoïdal, que es basa en calcular l’àrea sota la funció mitjançant 
la seva divisió en trapezis i sumar totes les seves àrees per a obtenir, 
aproximadament, l’àrea total sota la funció que descriu el senyal d’error.  

La següent figura ajudarà a entendre el procediment: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Aproximació trapezoïdal 

A la figura es representa el valor del senyal d’error en un instant de mostreig 
amb valor  e(k·T) i en el mostreig anterior amb valor e([k-1]·T). El trapezi 
format té per bases aquests dos valors i per altura el valor dels temps de 
mostreig T. Només cal sumar aquesta nova àrea al valor de l’àrea acumulada 
anteriorment per a tenir la discretització de l’acció integral fins a l’instant de 
mostreig actual. 
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Així doncs,  només queda definir les equacions de diferències que regiran el 
control PI discret i que s’hauran d’implementar en el PIC. Aquestes equacions 
seran les següents: 

   (3) 

  (4) 

  (5) 

 

on T és el període de mostreig del senyal, e(k·T), p(k·T), i(k·T), u(k·T) són els 
valors del període de mostreig actual dels senyals d’error, de l’acció proporcional, 
de l’acció integral i la d’entrada a l’actuador respectivament, e([k-1]·T), i([k-
1]·T) són els valors del període de mostreig anterior dels senyals d’error i de 
l’acció integral respectivament, Kp és la constant de guany proporcional i Ki és la 
constant de guany integral. 

 

5.4.2. Aplicació del control en els sistemes d’il·luminació i climatització 

El que es pretén amb la regulació és, partint de la mesura de la variable a 
controlar que farà de variable d’entrada, calcular el valor adequat d’una variable 
de sortida que controlarà la quantitat d’energia que s’entrega a l’actuador. Com 
que els actuadors estaran connectats a la xarxa elèctrica la quantitat d’energia 
que se’ls entregarà es controlarà mitjançant un triac. Així, variant el moment en 
què es dispara (comunament es parla d’angle d’encesa del triac) s’aplicarà més o 
menys tensió eficaç a l’actuador. Com que la potència depèn de la tensió 
aplicada variant-ne el seu valor s’aconseguirà variar el valor de potència aplicada 
a l’actuador i, per tant, l’energia que se li entrega. 

La tensió eficaç, segons el valor de l’angle d’encesa α del triac ve donada per la 
següent equació: 
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Que pel cas en què l’angle és igual a zero s’obté una tensió eficaç de 230V, que 
és el valor eficaç de la mateixa tensió de la xarxa. 

 

A la figura següent es mostra la relació entre el valor eficaç de la tensió aplicada 
a l’actuador i l’angle d’encesa del triac obtinguda a partir de la resolució de 
l’equació anterior, tenint en compte que aquest està connectat a la xarxa (230V 
eficaços). 
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Figura 9. Valor eficaç de la tensió en funció de l’angle d’encesa 

Per tant, el triac s’haurà de dispar entre 0º (tensió màxima) i 180º (tensió 
mínima) per aplicar més o menys potència a l’actuador segons faci falta. Del 
càlcul del seu valor se n’encarregarà la unitat de control del circuit, mitjançant 
els algorismes adequats. 
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CAPÍTOL 6: 

COMPONENTS FÍSICS 

DE LA INSTAL·LACIÓ 

Per poder entendre una mica millor el funcionament del projecte, s’ha realitzat 
aquest diagrama de blocs per tal de que es pugui veure clarament el 
funcionament de sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Diagrama de blocs general 

Tot seguit es pot veure l’esquema general dels components físics del projecte. 
Podem observar com tots els sensors i circuits que formen el projecte van 
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connectats al microcontrolador 18F4550, qui es l’encarregat de governar i 
gestionar la informació. 

Figura 11. Esquema general del circuit del prototip  

Tot seguit, es detallarà aquest esquema general dividint-lo en parts i estudiant 
aquestes individualment. 

 

6.1. Sensors utilitzats 
En aquest apartat es descriuran els circuits que duran a terme la funció de 
sensors d’il·luminació, temperatura i d’obertura. 

6.1.1. Sensor d’il·luminació 

Aquest serà el sensor encarregat de determinar el nivell de llum, en lux, de cada 
estança de la que se’n vulgui controlar la seva il·luminació. 
 
Al mercat existeixen nombrosos tipus de sensors d’il·luminació com poden ser les 
fotoresistències (les típiques LDR), fotodíodes i fototransistors, entre d’altres. 
 
De cara a la implementació del sistema, s’utilitzarà una LDR. L’elecció d’aquesta 
ve donada pel seu baix cost. 
 
Una fotoresistència és un component electrònic la resistència del qual disminueix 
amb l'augment de la intensitat de llum incident. També se la pot anomenar 
fotorresistor, fotoconductor o resistor depenent de la llum, les sigles de la qual, 
LDR, s'originen del seu nom en anglès light-dependent resistor. 
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Un fotorresistor està fet d'un semiconductor d'alta resistència com el sulfur de 
cadmi, CdS. Si la llum que incideix en el dispositiu és d'alta freqüència, els fotons 
són absorbits per l'elasticitat del semiconductor, donant als electrons la suficient 
energia per a saltar la banda de conducció. L'electró lliure que resulta, i el seu 
forat associat, condueixen l'electricitat, de tal manera que disminueix la seva 
resistència. La variació del valor de la resistència té cert retard, diferent si es 
passa de fosc a il·luminat o d'il·luminat a fosc. Això limita a no usar els LDR en 
aplicacions en les quals el senyal lluminós varia amb rapidesa. En altres 
aplicacions la lentitud de la detecció no és important. 
 
En aquesta aplicació en concret no cal una rapidesa de resposta molt elevada per 
la qual cosa es pot emprar una LDR com a sensor d’il·luminació. De tota manera, 
la resposta a la il·luminació d’una LDR no és lineal sinó que es pot aproximar per 
la següent equació: 

  (7) 

 
On R(I) és la resistència de la LDR per a una certa il·luminació, R0 és la 
resistència que posseeix la LDR a 1 lux, I és la il·luminància en lux i  és un 
paràmetre que depèn de la LDR escollida. 

 

Es pot observar clarament que la resposta no és lineal donat que la resistència és 
inversament proporcional a la il·luminació que rep, de manera que cal dissenyar 
un circuit que permeti linealitzar el màxim possible la seva resposta.  

A més a més, la resistència de la LDR disminueix quan augmenta la il·luminància 
mentre que aquí el que es vol és just el contrari de manera que el circuit que la 
linealitzi també haurà de solucionar aquest problema. 

El circuit d’acondicionament és el següent: 

 

Figura 12. Acondicionament LDR 
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On s’utilitzen dues LDR, dues resistències, un potenciòmetre per anul·lar l’offset i 
un amplificador operacional. 

L’amplificador de la figura, en configuració no inversora, s’utilitza per tal 
d’adequar el marge de tensió al màxim rang disponible per al PIC per a tenir la 
màxima sensibilitat. Cal dir que interessa un amplificador amb offset baix perquè 
en tractar-se de tensions que poden arribar a ser de pocs mil·livolts, aquest pot 
tenir efectes apreciables, sobretot en condicions de poca il·luminació, que és 
quan interessa més realitzar una mesura correcta. 

S’ha triat l’amplificador OP07 que a més de tenir baix offset (de menys d’1 mV) i 
de posseir un circuit extern per anul·lar-lo té un CMRR bastant elevat (de 120 
dB). Tot i no tenir una resposta freqüencial i un slew rate molt bons tampoc és 
determinant en aquesta aplicació donat que la resposta freqüencial de la LDR 
tampoc és òptima i a més, tampoc és necessari per a aquesta aplicació. 

Es pot alimentar entre -22 i 22V, de manera que es pot alimentar amb els 
mateixos 5V que s’utilitzen per alimentar el PIC. A més, incorpora dos terminals 
entre els quals es pot connectar un potenciòmetre de 10kΩ per reduir al mínim la 
tensió d’offset. 

 

Per últim, només queda calcular el valor de les dues resistències tot i que per 
definir-los, es necessiten dues equacions. Com que es pretén que el sensor 
d’il·luminació sigui el més lineal possible en un rang d’il·luminació entre 0 i 800 
lux (donat que els valors d’il·luminació d’una vivenda no superen els 800 lux) 
s’imposarà que a la meitat del rang (400 lux), la funció de transferència del 
circuit sigui completament lineal, és a dir, als 400 lux hi haurà un punt d’inflexió. 
A més, s’establirà que quan hi hagi 1000 lux, la tensió de sortida del sensor sigui 
la màxima tensió d’entrada que admet el PIC, que és de 5V. D’aquesta manera, 
el sensor serà capaç de medir entre els 0 i els 1000 lux com a màxim. 

 

El següent pas és calcular la tensió de sortida del circuit en funció de la 
il·luminació present. Considerant que l’amplificador és ideal: 
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Empíricament, s’ha mesurat els valors de 
10R , 1a , 

20R  i 2a , que han resultat ser 

de 128410Ω, -0,75, 245619Ω i -0,81. 
Amb aquests valors ja es poden calcular els valors de les dues resistències que 
falten, utilitzant les dues equacions següents: 
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Resolent el sistema, anterior s’obté que  R10=430Ω i P3=1459Ω. De tota 
manera, per a R10 s’utilitzarà una resistència de valor 470Ω i P3 serà un 
potenciòmetre multivolta de 10kΩ, per poder ajustar empíricament millor el 
sensor. 
 

6.1.2. Sensor de temperatura 

 

En aquest cas s’utilitzarà un sensor de temperatura digital integrat amb bus de 
comunicació I2C, de manera que l’integrat es comunicarà directament amb el PIC 
a través d’aquest bus. S’ha escollit com a sensor l’integrat DS1621 amb 
encapsulat tipus 8-DIP. 
 
El DS1621 proporciona un valor de temperatura digital de 9 bits. Seguidament es 
mostra el diagrama de pins del sensor DS1621. 
 

Figura 13. PINS del sensor DS1621 

 

A continuació es presenten les principals característiques tècniques d’aquest 
sensor: 

· Les mesures de temperatura no requereixen de components externs a 
l’integrat. 

· El rang de temperatura que és capaç de mesurar va de -55ºC a 125ºC, en 
increments de 0,5ºC. 

· El valor digital de sortida de la temperatura és de 9 bits. Es pot transmetre 
en un sol byte obtenint una resolució d’1ºC o en 2 bytes, obtenint una 
resolució de 0,5ºC. 

· Posseeix un gran rang de tensió d’alimentació (des de 2,7V fins a 5,5V). 
· Permet treballar en mode continu, és a dir, el sensor sempre estarà 

convertint a digital el valor actual de temperatura, però també se’l pot 
programar perquè entregui valors de temperatura només quan se li ordena. 

· Temps de conversió inferior a 1 segon. 
· Els ajustos del sensor són definibles per l’usuari per programació i són 

guardats en memòria no volàtil. 
· El valor digital de la temperatura es llegeix per comunicació sèrie I2C a 

través de dos terminals (SDA i SCL). 
· Encapsulat tipus 8-DIP. 
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Tot seguit es pot veure l’esquema de connexió del sensor amb el PIC 18F4550. 

 

Figura 14. PIC i sensor DS1621 

 
Com que s’utilitzaran dos dispositius comunicats pel mateix bus I2C caldrà 
diferenciar les seves adreces. El sensor de temperatura tindrà l’adreça 001. 
 
Les resistències que apareixen en el circuit anterior són les resistències de pull-
up necessàries per a la comunicació mitjançant un protocol I2C. Per calcular el 
valor d’aquestes resistències s’han de tenir en compte dos factors: la capacitat 
total dels dispositius connectats al bus i el corrent absorbit quan les línies del bus 
estan en estat baix. 
 
Aquest corrent condiciona el valor mínim de les resistències, valor que vindrà 
donat per la fórmula següent: 
 

   (10) 

 

  (11) 

 
 
Pel que fa a la capacitat total del bus, cal dir que un valor de resistència massa 
alt implica que el temps de càrrega i descàrrega d’aquesta capacitat sigui massa 
gran i no compleixi les especificacions del temps de pujada i baixada del bus de 
comunicacions.  A la figura següent podem veure una relació entre aquesta 
capacitat i el valor màxim de la resistència de pull up. 
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Figura 15. Relació entre capacitat i resistència 

Pel que fa a la capacitat total, s’ha consultat el datasheet dels dos dispositius 
connectats al bus i s’ha trobat que ambdós tenen una capacitat de 10pF. Per 
tant, la capacitat total serà de 20pF. 
 
Observant la figura, s’aprecia que per 20pF la resistència màxima que obtenim 
és superior a 20kΩ. 
 
Per tant, s’ha decidit triar una resistència de 4,7kΩ que entra dins dels límits 
calculats. 
 

6.1.3. Detectors d’obertura 

En aquest projecte s’utilitzaran contactes magnètics perimetrals com a detectors 
d’intrusió. Estan formats per una part fixa amb un iman i un contacte magnètic 
mòbil de manera que quan s’allunyen l’un de l’altre (amb la qual cosa el camp 
magnètic entre ells varia) s’obre o es tanca un circuit.  

Són útils per a diferenciar entre intrusions reals i falses alarmes creades, per 
exemple, per mascotes o altres objectes, cosa que és més difícil d’aconseguir 
amb altres tipus de detectors, com els infrarojos. Es solen col·locar a una 
distància d’uns 15 mm entre ells, activant-se amb una mínima obertura ja sigui 
d’una porta, una finestra, entre d’altres. 

Quan un contacte magnètic s’activa (per exemple s’obre una finestra), s’obre el 
circuit on estan connectats fet que pot ser aprofitat pel microcontrolador per a 
detectar la seva obertura.  

Com a característiques a destacar podem trobar: 

· No requereixen d’alimentació per al seu funcionament. 

· Tipus de contacte  relé (NA/NT). 

· Màxima resistència de commutació: 150 mΩ. 

· Màxima tensió de commutació: 60 V CC. 
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· Màxim corrent de commutació: 0,1 A. 

· Màxima capacitat de commutació: 5 VA. 

L’esquema de connexió es presenta a continuació, on s’ha modelitzat el detector 
com un interruptor que es tanca quan se separen els contactes magnètics: 

 

Figura 16. Connexió detector d’obertura 

 

La funció de la resistència R15 és evitar que, en commutar el contacte, es 
curtcircuiti la font, ja que estaria connectada directament a massa. El valor 
d’aquesta entre dins d’un gran rang i, per tant, s’ha decidit seleccionar una 
d’1kΩ. 

 

6.2. Teclat matricial 
S’utilitzarà un teclat matricial de 4x4 perquè l’usuari pugui interactuar amb el 
sistema domòtic podent variar consignes i veure l’estat de la vivenda tant pel 
que fa a temperatura, il·luminació. Pel que fa al tema de la seguretat, també 
podrà introduir la contrasenya a través d’ell. El control del teclat es realitzarà a 
través d’un control de les files i columnes, de manera que es necessitaran 8 pins 
per a la seva gestió. L’esquema de connexió al PIC es mostra seguidament: 
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Figura 17. Circuit elèctric del teclat matricial 

 

Les files del teclat estan connectades al port B i les columnes al port A. Quan es 
prem una tecla, es produeix un canvi de nivell de tensió en un dels pins del port 
B, fet que provoca que salti la interrupció corresponent. Tot seguit, una de les 
columnes es posa a nivell baix de tensió i es comprova si alguna de les files 
també esta a nivell baix. En cas afirmatiu, tindrem la fila i la columna i, per tant, 
coneixerem la tecla corresponent. En cas contrari, aquesta primera columna es 
posa a nivell alt, i ara és la següent la que es posa a nivell baix per poder 
comprovar les altres tecles. Aquest procediment es repeteix fins que es troba la 
fila i la columna corresponent. 
  
Cal aclarir que per la connexió que s’ha descrit és necessari l’ús de resistències 
de pull-up. De tota manera, el port B del PIC 18F4550 ja posseeixen resistències 
internes de pull-up, així que es farà ús d’aquest ports. 
 

6.3. Display LCD de visualització 
En el disseny s’inclourà un visualitzador LDC per a que l’usuari pugui conèixer a 
temps real tota la informació relacionada amb la climatització, il·luminació i 
seguretat.  El seu principal avantatge és el seu baix consum elèctric quan es 
troba en funcionament. 

Aquí s’utilitzarà un display LDC típic de 16x2 (dues files amb 16 caràcters a cada 
una d’elles). 
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La seva distribució de pins es mostra a continuació: 

 

Taula 6. Pins del Display  

Nº Pin Nom Funció Descripció 

1 VSS Alimentació Massa 

2 VDD Alimentació +5 V 

3 VO Analògica Control de contrast  

4 RS Entrada Selecció registre 

5 R/W Entrada Llegir/Escriure 

6 E Entrada Habilitació 

7 D0 Entrada/Sortida Dades (LSB) 

8 D1 Entrada/Sortida Dades 

9 D2 Entrada/Sortida Dades 

10 D3 Entrada/Sortida Dades 

11 D4 Entrada/Sortida Dades 

12 D5 Entrada/Sortida Dades 

13 D6 Entrada/Sortida Dades 

14 D7 Entrada/Sortida Dades 

15 A Alimentació Backlight 

16 K Alimentació Backlight 

 

 

Com es pot veure a la taula anterior, el display disposa de 16 pins que es 
connectaran de la forma següent: 
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Figura 18. Connexió del LCD al PIC 

 

S’ha decidit connectar una resistència al backlight del display amb la finalitat de 
reduir-ne el consum. A ple rendiment, el backlight suposa un consum de 200mA 
i, s’ha considerat que no és necessari un consum tan alt. Per tant, s’ha col·locat 
una resistència de 20Ω que fa que es redueixi al 50% el consum total del display. 

 

6.4. Rellotge de temps real (RTC) 
Un rellotge de temps real proporciona informació sobre els segons, minuts, 
hores, dies, mes i fins i tot l’any actual en un cert instant de temps, per això se’l 
denomina de temps real. Això, permetrà que l’usuari pugui programar amb 
antelació l’encesa o l’apagada tant dels sistemes d’il·luminació com els de 
temperatura. D’altra banda, pel que fa al sistema de seguretat, el programa 
s’encarregarà de guardar un fitxer històric amb la data i la hora de les possibles 
intrusions. 
 
 
S’ha triat el rellotge DS1307 ja que permet la comunicació sèrie directa amb el 
PIC a través del bus de comunicacions I2C. Com que ja s’ha inclòs un integrat 
que també posseeix comunicacions I2C, podem connectar el rellotge als mateixos 
busos i, així, estalviar ports del PIC. 

 

A més, el DS1307 posseeix diverses prestacions interessants com són l’ajust 
automàtic del rellotge als diferents mesos de l’any ja que no tots tenen el mateix 
nombre de dies o la correcció per a anys bixests. 
 
A continuació s’han inclòs les principals característiques del RTC DS1307. 
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· RAM de 56 bytes i no volàtil. 
· Codificació digital del temps en format BCD.  
· Interfície sèrie I2C. 
· Alimentació de suport per bateria de liti de 3V. 
· Circuit automàtic de detecció de fallada en l’alimentació i commutació 

automàtica a alimentació per bateria.   
· Consumeix menys de 500 nA amb alimentació de suport amb bateria amb el 

circuit oscil·lador en funcionament. 
· Rang de temperatura de funcionament de -40ºC fins a 85ºC. 
· Disponible en encapsulat tipus  8-DIP. 
· Oscil·lador de cristall de 32,768 kHz de freqüència, que equival a 215 Hz, 

podent aconseguir un temps d’un segon de manera exacta dividint aquesta 
freqüència successivament per dos. 

 
A la figura següent es mostra l’esquema del connexionat típic d’aquest dispositiu. 
 
 

 

Figura 19. Connexionat del RTC 

 
Cal tenir present que les resistències de pull-up ja s’han inclòs quan s’ha 
presentat l’esquema de connexió del sensor de temperatura amb comunicació I2C 
integrada: només són necessàries dues resistències per un únic bus. 
 
Quan VCC cau per sota de VBAT els interruptors interns del dispositiu commuten 
l’alimentació del sistema a una alimentació a través d’una bateria de 3V. 
El dispositiu canvia de nou l’alimentació de la bateria a VCC quan VCC és major 
que VBAT + 0,2V i accepta dades d’entrada quan VCC és major que 1,25 x VBAT. 

6.5. Microcontrolador: PIC18F4550 
El PIC 18F4550 és el microcontrolador que s’ha triat per a controlar el sistema de 
gestió domòtic que es presenta en aquest projecte. En aquest capítol es 
descriuran les principals característiques d’aquest microcontrolador, la seva 
configuració de ports, els registres principals, les comunicacions amb altres 
circuits, entre d’altres. 
 
A continuació es mostra una taula resum amb les principals característiques que 
defineixen el 18F4550. 
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Taula 7. Característiques del PIC18F4550 
CARACTERÍSTICA  

Memòria de programa (flash) 32 KBytes 
Memòria de dades (SRAM) 2048 Bytes 

Memòria de dades (EEPROM) 256 Bytes 
Nombre de ports I/O 35 

Convertidor A/D de 10 bits 13 canals 
Temporitzadors 1 de 8 bits i 3 de 16 bits 
Comparadors 2 

Comunicacions sèrie USB, MSSP, SPI,EAUSART, I2C 
Freqüència d’operació De 0 a 48 MHz 

Watchdog timer Programable des de 41 ms a 131 s 
 Fonts d’interrupció externes 3 

Encapsulats possibles 40-Pin PDIP, 44-Pin TQFP i QFN 
 
Seguidament es mostra el diagrama de pins del microcontrolador 18F4550. 
 

 

Figura 20. Esquema del PIC18F4550 

 

6.5.1. Configuracions de l’oscil·lador 

El mode d’operació de l’oscil·lador del microcontrolador PIC18F4550 està 
controlat a través de dos registres de configuració i de dos registres de control. 
Els registres de configuració CONFIG1L i el CONFIG1H seleccionen el mode en 
que treballarà l’oscil·lador. Com que són bits de configuració aquests es 
configuren en el moment de la programació i resten intactes fins que el 
microcontrolador és reprogramat de nou.  
El registre OSCCON selecciona el mode actiu del rellotge mentre que el OSCTUNE 
s’utilitza per a ajustar la freqüència del INTRC. 
 
L’oscil·lador del PIC18F4550 pot operar en 12 modes diferents, en 4 dels quals 
es fan servir dos modes d’operació a la vegada. Per a seleccionar el mode a 
utilitzar cal programar els bits FOSC0, FOSC1, FOSC2 i FOSC3 segons sigui el 



Xavier Fernández Espiga  

 - 48 - 

nombre del mode seleccionat. A continuació es detallen els números que 
corresponen a cada un dels 12 modes: 
 

1. XT Cristall/Ressonància. 

2. XTPLL Cristall/Ressonància amb PLL permès. 

3. HS  Cristall d’alta velocitat/Ressonància. 

4. HSPLL Cristall d’alta velocitat / Ressonància amb PLL permès. 

5. EC Rellotge extern amb FOSC/4 de sortida. 

6. ECIO Rellotge extern a través del pin RA6. 

7. ECPLL Rellotge extern amb PLL habilitat i FOSC/4 de sortida al pin RA6. 

8. ECPIO Rellotge extern amb PLL habilitat, I/O a RA6. 

9. INTHS Oscil·lador intern utilitzat com a rellotge del microcontrolador, 
oscil·lador d’alta velocitat usat com a rellotge de la comunicació USB. 

10.  INTXT Oscil·lador intern utilitzat com a senyal de rellotge del 
microcontrolador, oscil·lador de cristall utilitzat com a rellotge de la 
comunicació USB. 

11.  INTIO Oscil·lador intern com a senyal de rellotge del microcontrolador, 
oscil·lador EC utilitzat com a senyal de rellotge de la comunicació USB, E/S 
digital al pin RA6. 

12.  Oscil·lador intern com a senyal de rellotge del microcontrolador, oscil·lador 
EC utilitzat com a senyal de rellotge de la comunicació USB, sortida FOSC/4 al 
pin RA6. 

  
En els modes més utilitzats (com el XT, XTPLL, HS o HSPLL) s’ha de connectar un 
oscil·lador de cristall o ceràmic als pins OSC1 i OSC2 per a establir l'oscil·lació. La 
figura següent mostra les connexions de l'oscil·lador als pins del 
microcontrolador. 
 

 

Figura 21. Configuració de l’oscil·lador 
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A continuació es mostra una taula amb els diferents valors de condensadors a 
connectar segons la freqüència de treball que es desitgi i el tipus d’oscil·lador 
que s’utilitzi (ceràmic o de cristall). 
 

Taula 8. Valors de condensadors a utilitzar 
 

Valors típics utilitzats de condensadors: 
MODE Freqüència OSC1 OSC2 

XT 4.0MHz 33pF 33pF 
HS 8.0MHz  

16.0MHz 
27pF 
22pF 

27pF 
22pF 

 
Mode Freqüència del 

cristall 
Valors típics comprovats de 

condensadors: 
C1 C2 

XT 4 MHz 27 pF 27 pF 
 

HS 
4 MHz 29 pF 27 pF 
8 MHz 22 pF 22 pF 
20 MHz 15 pF 15p F 

 
 
Amb el PIC 18F4550, l’oscil·lador primari esdevé part del mòdul de 
comunicacions USB i, per tant, no se’l pot associar a cap altra font de senyal de 
l’oscil·lador. Així doncs, el mòdul USB ha d’estar sincronitzat per l’oscil·lador 
principal i, donades les característiques d’aquest mòdul, es requereix una 
freqüència de rellotge interna de 6 o 48 MHz (mentre el mòdul USB estigui 
habilitat i en funcionament).  
De tota manera, el microcontrolador i altres perifèrics es poden sincronitzar a 
una freqüència diferent, tot i utilitzar l’oscil·lador primari a les freqüències abans 
esmentades. Sinó, també es pot utilitzar l’oscil·lador intern del microcontrolador i 
sincronitzar la pròpia CPU amb aquest senyal mentre que el mòdul USB estaria 
sincronitzat a 48 o 6 MHz a través de l’oscil·lador primari de cristall. 
 
En el present projecte s’utilitzarà una freqüència de treball de 48MHz, que és la 
mateixa que es necessita també per a la comunicació USB (com es veurà en el 
següent apartat). Per tant, s’utilitzarà un clock de cristall de 20MHz amb el qual 
es poden aconseguir els 48MHz amb l’ajuda del PLL intern del PIC (oscil·lador en 
mode HSPLL). Així, i amb la’juda de la taula anterior, els condensadors a 
col·locar entre els pins OSC1 i OSC2 i massa seran de 15pF. 
 

6.5.2. Comunicació USB 

El PIC18F4550 incorpora un mòdul de comunicacions USB que suporta tant la 
comunicació de baixa velocitat com la de alta velocitat. També incorpora el seu 
propi receptor i un regulador de 3,3 V en el cas que s’utilitzi una tensió 
d’alimentació de 5 V, tot i que permet la connexió d’un regulador extern. 
El funcionament del mòdul USB es configura a través de 3 registres de control. 
De tota manera 22 registres més intervenen en el seu control. Aquests registres 
són: 
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· USB Registre de control (UCON). 

· USB Registre de configuració (UCFG). 

· USB Registre d’estat de la transferència (USTAT). 

· USB Registre d’adreça del dispositiu (UADDR). 

· Frame number registers. (UFRMH:UFRML). 

· Registres d’habilitació de punt final ( de 0 a 15) (UEPn). 

 
El mòdul USB pot generar múltiples condicions d’interrupcions. Per a poder-les 
tractar, el mòdul disposa de la seva pròpia estructura de gestió d’interrupcions, 
de manera similar al mòdul d’interrupcions del propi microcontrolador. Totes les 
interrupcions estan finalment canalitzades a una única línia d’interrupció que 
s’enllaça amb el mòdul d’interrupcions del microcontrolador.  
Hi ha dos nivells de registres d’interrupció: el nivell superior es correspon amb 
totes aquelles interrupcions relacionades amb l’estat de la comunicació USB, 
mentre que en el segon bloc d’interrupcions es tracten els registres relacionats 
amb errors en la comunicació USB. 
 
Per últim, aclarir que en fer servir el regulador intern de 3,3V, és aconsellable 
col·locar un condensador entre el pin VUSB (pin 18) i massa. Microchip recomana 
en el seu datasheet que el valor d’aquest condensador sigui de 470nF, que és 
justament el valor seleccionat. 
 

6.5.3. Convertidor analògic/digital (ADC) 

El mòdul convertidor d’analògic a digital té 13 possibles entrades en el cas del 
PIC 18F4550. Aquest mòdul permet la conversió d’un senyal analògic al seu 
corresponent senyal digital de 8 o 10 bits. 
El mòdul posseeix un total de 5 registres que són: 
 

·  A/D Result High Register (ADRESH). 

·  A/D Result Low Register (ADRESL). 

·  A/D Control Register 0 (ADCON0). 

·  A/D Control Register 1 (ADCON1). 

·  A/D Control Register 2 (ADCON2). 

 
El registre ADCON0 controla el funcionament del mòdul A/D. El registre ADCON1 
configura les funcions dels pins del port. El registre ADCON2 configura el senyal 
de rellotge del mòdul A/D i el temps d’adquisició necessari per a obtenir la 
mesura del senyal analògic. 
 
Pel que fa la tensió de referència, el PIC18F4550 permet utilitzar la tensió 
d’alimentació o utilitzar una tensió de referència externa utilitzant els pins AN2 i 
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AN3. En el nostre cas, s’utilitza la tensió d’alimentació amb la finalitat d’estalviar 
pins. 
 
A l’hora de seleccionar els canals que volem utilitzar per convertir, cal tenir en 
compte que si es selecciona un pin com a entrada analògica, tots els anteriors 
també quedaran automàticament seleccionats com a tals. Per exemple, si 
seleccionem el pin AN5 com a entrada analògica, tots els anteriors (AN4, AN3, 
AN2, AN1 i AN0) també quedaran seleccionats. Per tant, no és possible 
seleccionar, per exemple, únicament els canals AN2 i AN4. 
 
Un altre factor a tenir en compte és el temps TAD. Per una conversió de 10 bits, el 
temps de conversió és d’onze vegades TAD. Generalment, interessa que el temps 
de conversió sigui el més petit possible, encara que existeix un temps mínim per 
assegurar la correcta conversió. 
 
Per últim, el fabricant recomana que la màxima impedància a l’entrada sigui 
inferior a 2,5kΩ. 
 

6.6. Actuadors utilitzats 
A continuació es detallen els actuadors que s’utilitzaran en la present instal·lació 
domòtica.  

Bàsicament, la seva funció serà la de posar en funcionament el sistema 
d’il·luminació de la vivenda, en el cas de control d’il·luminació, i de posar en 
marxa, quan calgui, el de calefacció o refrigeració ja que el PIC no pot actuar 
directament sobre ambdós sistemes perquè tenen alimentacions diferents i, a 
més, no pot manejar les potències que aquests sistemes requereixen. 

 

6.6.1. Actuador del sistema d’il·luminació 

Es tractarà de controlar l’angle d’encesa d’un triac connectat en sèrie amb la 
càrrega, que en aquest cas seria una làmpada per, d’aquesta manera, controlar 
la potència que se li entrega. Això s’aconsegueix enviant un pols de tensió a la 
porta del triac en el moment adequat per a disparar-lo amb l’angle que es vulgui. 
El problema és que resulta convenient aïllar elèctricament la càrrega alimentada 
a 230 VAC del PIC, que s’alimenta a 5 VDC per a no danyar-lo. Això es pot dur a 
terme mitjançant un circuit optoacoblador format per un díode i un fototriac 
integrats, com per exemple el MOC3021. El PIC actuaria sobre el díode de 
l’integrat i aquest activaria òpticament el triac de l’integrat. Alhora aquest triac 
activaria un segon triac de potència que seria el que actuaria directament sobre 
la càrrega. L’esquema del circuit en qüestió, que és justament el recomanat pel 
fabricant, es presenta a continuació: 
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Figura 22. Esquema de potencia i adaptació al PIC del triac 

 

Les resistències de 360 i 470Ù limiten el corrent de porta del triac, mentre que la 
de 39Ù i el condensador de 0,01ìF constitueixen un filtre per evitar possibles 
transitoris elevats de tensió que podrien disparar accidentalment el triac. 
Tot seguit, es justificaran els components, els valors dels quals no apareixen a la 
figura. 
 
La resistència R13 té com a funció limitar el corrent que circula pel LED intern de 
l’optoacoblador. Pel que fa al seu valor, s’ha de tenir en compte el valor del 
corrent que necessita el LED per activar-se, fet que limita el valor màxim de la 
resistència R13, i el màxim corrent que suporta el LED que limita la resistència 
mínima. Per tant, tenim que: 
 

  (12) 

 

   (13) 

 
D’altra banda: 

  (14) 

 

   (15) 

 
S’ha decidit, doncs, escollir una resistència de 150Ω que compleix els requisits 
desitjats.  
 
Pel que fa al triac, s’ha de tenir en compte el consum de la càrrega, que en 
aquest cas és una làmpada de 25W de potència. Per tant, la intensitat eficaç que 
hi circularà i que també haurà de suportar el triac és de: 
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  (16) 

 

   (17) 

 
De tota manera, cal tenir en compte que aquest és el corrent eficaç quan la 
làmpada està en funcionament però el corrent serà bastant superior en l’instant 
de connectar-la, podent arribar a ser més de cinc cops superior a la de règim 
permanent (uns 0,6A) . A més, es sobredimensionarà el triac perquè l’usuari 
pugui decidir quina potència utilitzar. Per això es triarà un triac que aguanti un 
corrent màxim bastant superior a aquest valor.  
El triac també haurà de ser capaç de suportar una tensió inversa de 230·√2V, 
que equival a 326V de pic. 
També cal anar en compte de no superar la intensitat de porta màxima, que en 
el circuit mostrat anteriorment pot arribar a ser de: 
 

 0,4A
470360
2230

IG =
+

=  (18) 

 
Per tant, s’ha decidit triar un BTA12-700B que compleix amb totes les 
especificacions, suportant un corrent en règim permanent de 12A, una tensió 
inversa de 700V i un corrent de porta màxim de 4A. Important destacar també 
que no s’ha de superar tampoc la potència màxima que pugui dissipar la porta 
del triac; és per això que el pols d’activació aplicat a la porta del triac ha de ser 
el més curt possible. 
Es col·locarà un fusible amb la finalitat de protegir el circuit i el valor d’aquest 
dependrà de la potència de la càrrega. En aquest cas, com la làmpada és de 
25W, s’ha optat per un fusible de 250mA. 
 

· Càlcul tèrmic 

 
Depenent de la potència que hagi de dissipar el triac caldrà muntar-lo sobre un 
dissipador de calor perquè no es destrueixi per culpa del sobreescalfament.  
Per determinar si necessitarà o no dissipador primer de tot caldrà determinar la 
potència que haurà de dissipar el triac. 
 
Per fer-ho cal saber la intensitat eficaç que hi circularà (que és justament la de la 
bombeta) i la tensió de caiguda en directa. La intensitat en règim permanent en 
el cas de disparar el triac a 0º (ona sinusoïdal completa), com ja s’ha calculat 
anteriorment, és de 0,109A mentre que, segons el datasheet del fabricant i per a 
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aquesta mateixa intensitat, la caiguda de tensió en directa és de 1,2V 
aproximadament. Així doncs, la potència serà de: 
 

 0,12W
π

22
 · I ·VI · VP RMS TAVTAV ===  (19) 

 
Tenint en compte que, també segons el datasheet, la resistència tèrmica unió-
ambient és de 60ºC/W i considerant una temperatura ambient 
(sobredimensionada) de 30ºC, la temperatura de funcionament del triac arribarà 
a ser de: 
 

 C37,2º3060 · 0,12TR · PTTTR · P AAθJAVAAθJAV =+=+=®-= --  (20) 

 
La temperatura màxima de la unió és de 125ºC, de manera que no es 
necessitarà dissipador. 
 
També caldrà muntar un circuit detector de pas per zero per a saber quan el 
corrent de la càrrega s’anul·la i sincronitzar, així, l’angle d’encesa del triac. 
En el cas de càrregues purament resistives, com en el cas de les làmpades 
d’incandescència, es pot connectar un pin del PIC a la sortida de tensió del 
transformador per a generar un flanc de pujada o baixada.  
 
Els pins del microcontrolador estan protegits per dos díodes que impedeixen que 
en ells s’hi apliquin tensions superiors a VDD o inferiors a VSS. De tota manera 
caldrà intercalar-hi un divisor de tensió format per un potenciòmetre per poder 
ajustar la tensió que entra al PIC. 
 

 

Figura 23. Esquema de sincronització 
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El valor del potenciòmetre que es veu a la figura anterior és de 10k. L’únic que 
s’ha de tenir en compte a l’hora de seleccionar el valor d’aquest component és 
que sigui suficientment gran per poder limitar el consum del transformador. 
 

6.6.2. Actuador del sistema de climatització 

 

Per a actuar sobre el sistema de climatització s’utilitza un control proporcional-
integral. Com s’ha comentat a l’apartat cinc, s’han implementat les equacions 
que descriuen aquest control per tal de realitzar una correcta regulació. 
 
En aquest projecte, s’ha decidit utilitzar com a sistema de refrigeració, un 
ventilador de 12 VDC, ja que es volia una potència superior a la que ofereix un de 
5 VDC. Com a calefactor, s’ha triat una resistència de 22Ω i 8W també alimentada 
a 12V. 
 
 
Aquest control es pot dur a terme fàcilment connectant un dels pins d’un port del 
18F4550 a la base d’un transistor NPN. Aquests transistors s’utilitzaran per 
entregar a la resistència calefactora i al ventilador, el senyal de control 
corresponent que prové del mòdul PMW del microcontrolador. Amb aquest 
control, s’aconsegueix entregar més o menys energia depenent del duty cicle de 
la senyal de control. Tot seguit, es pot veure l’esquema amb la connexió 
d’aquests components. 
 

 

Figura 24. Connexió resistència calefactora i ventilador al PIC 
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A l’hora de seleccionar els transistors, s’ha de tenir en compte la intensitat que 
circularà per la resistència (o pel ventilador), que serà igual a la del col·lector del 
transistor corresponent. Pel que fa a la resistència es tindrà aquest a intensitat: 

  (21) 

 

Pel que fa el ventilador, segons les especificacions del fabricant, el corrent és de 
0,3A. Per escollir els transistors s’haurà de tenir en compte que suporti aquests 
corrents calculats i una tensió col·lector-emissor de 12 volts. S’ha seleccionat el 
transistor BD139 que compleix les especificacions esmentades. 

 

Les resistències R5 i R7 que hi ha a les bases dels transistors han d’assegurar la 
saturació d’aquests, de manera que el seu valor dependrà de la intensitat que 
circuli per cada un d’ells. 

Segons el datasheet el guany de corrent, per aquestes intensitats, és de 90. Amb 
aquest valor ja podem calcular les resistències de base. Tot seguit, s’especifiquen 
els càlculs pel transistor de la resistència calefactora: 

   (22) 

 
   (23) 

 
   (24) 

D’altra banda, el valor mínim està limitat per la intensitat màxima de base que, 
segons el fabricant, és de 0,5A. 

   (25) 

 

   (26) 

 
   (27) 

 

Per tant, en el cas de la resistència calefactora, s’ha seleccionat una resistència 
de 560Ω que compleix les especificacions desitjades. 

 

Pel que fa al ventilador, els càlculs seran els següents: 

 

   (28) 
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   (29) 

  (30) 

El valor mínim és el mateix que s’ha calculat per la resistència de base anterior. 

 

Per tant, en el cas del ventilador, s’ha seleccionat una resistència de 1kΩ que 
compleix les especificacions desitjades. 

 

Com es pot veure a la figura 24, s’ha col·locat un díode en antiparal·lel amb el 
ventilador amb la finalitat de protegir el transistor de la commutació d’aquest, ja 
que es tracta d’una càrrega inductiva. S’ha decidit col·locar un 1N4004 que pot 
suportar perfectament 12 volts quan el díode està polaritzat en inversa. 

 

· Càlcul tèrmic 

 
Depenent de la potència que hagin de dissipar els transistors caldrà muntar-los 
sobre un dissipador de calor perquè no es destrueixi per culpa del 
sobreescalfament.  
Per determinar si necessitarà o no dissipador primer de tot caldrà determinar la 
potència que hauran de dissipar. Primer es farà el càlcul pel transistor que 
governarà la resistència calefactora, donat que és el transistor pel que circularà 
més corrent. 
Aquesta potència serà de: 
 

 0,11W0,2·0,55·IVP AVSATAV ===  (31) 

 
Tenint en compte que, segons el datasheet, la resistència tèrmica unió-ambient 
del BD139 és de 100ºC/W i considerant una temperatura ambient 
(sobredimensionada) de 30ºC, la temperatura de funcionament del transistor 
arribarà a ser de: 
 

 C41º300,11·100TR · PTTTR · P AAθJAVAAθJAV =+=+=®-= --   (32) 

 
La temperatura màxima de la unió és de 125ºC, de manera que no es 
necessitarà dissipador. Tampoc en caldrà pel transistor del ventilador ja que, per 
ell, encara hi circularà menys corrent. 
 
Els càlculs realitzats anteriorment són una estimació de la temperatura que 
assolirà la unió ja que la potència mitja que s’ha calculat pot diferir de la real pel 
fet que el transistor no es talla ni satura instantàneament, sinó que triga un cert 
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temps, temps durant el qual es pot dissipar una potència molt més elevada que 
la potència mitja. Aquest fet no representa un problema quan la freqüència de 
commutació és petita, però en aquest cas el mòdul PWM del PIC treballa a més 
de 20kHz perquè no sigui audible la commutació del ventilador per valors de 
duty cycle petits. És per això que s’ha posat a prova el sistema i s’ha comprovat 
empíricament la no necessitat del dissipador de calor. En el cas del control de la 
làmpada, en treballar a 50Hz aquest factor té menys importància tot i treballar a 
molta més tensió. De tota manera també s’ha sotmès a assaig i també s’ha 
comprovat que no es necessita dissipador. 
 

6.6.3. Accionament de l’alarma 

Els detectors d’obertura, ja explicats en aquest mateix capítol, serviran perquè 
es pugui detectar una intrusió i, per tant, que el microcontrolador activi un 
integrat 555 en mode astable que, alhora, actuarà sobre un altaveu de 8Ω i 
0,25W, que farà d’alarma. El circuit el podem veure a la figura següent: 

 

Figura 25. Connexió circuit actuador de l’alarma 

 

La configuració del 555 com a astable, que es pot veure a la figura anterior, s’ha 
obtingut del datasheet del fabricant. Pel càlcul dels components que formen 
aquest circuit s’ha tingut en compte el valor de la freqüència de l’alarma, que en 
aquest cas s’ha escollit de 5kHz, dins del rang  de freqüències audibles. 

Com es pot veure, el microcontrolador actuarà sobre el pin de reset del 555, 
activant-lo quan es detecti una intrusió, estant desactivat normalment. 

La freqüència de l’oscil·lació vindrà donada per l’equació següent: 
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  (33) 

 

Donada aquesta equació, es tenen tres incògnites i, per tant, s’han de fixar dues 
de les variables. S’ha decidit que: 

  (34) 
  (35) 

Un cop fixats dos dels valors només queda calcular el tercer que serà: 

 
  (36) 

Cal aclarir, que el potenciòmetre P4 s’ha escollit amb un valor d’1kΩ, amb la 
finalitat d’ajustar correctament la freqüència. 

D’altra banda, a la pota de control, s’ha col·locat un condensador de 10nF tal i 
com especifica el fabricant, que fa la funció d’evitar possibles interferències que 
causin un comportament erroni del 555. 

Per últim, s’ha col·locat un condensador de desacoblament a la sortida del 555 i 
abans de l’altaveu que farà d’alarma, per evitar aplicar tensió contínua a 
l’altaveu. Això s’ha fet per aplicar menys potència a l’altaveu tenint en compte 
que, a més, tampoc seria audible. 

 

Per definir el seu valor, primer es calcularà el valor de la tensió eficaç màxima 
que suporta, tenint en compte que és de 0,25W. 

 

 1,42VV2VVP ·RV
R
V

P 2
2

=®=®=®=  (37) 

 

Només es tindrà en compte al primer harmònic de la senyal quadrada, que tindrà 
la mateixa freqüència que la quadrada a la sortida del 555 (5kHz). 

El primer harmònic de la senyal quadrada estarà descrit per: 

 

 t))·s in(5000··s in(2·
4

2,5·(V1h p
p

=  (38) 

 

I la tensió aplicada a l’altaveu serà: 
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Tot i això, es dividirà la tensió màxima per dos per tenir en compte l’efecte dels 
altres harmònics: 

Així, el valor de C serà: 
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 FFC mm 132123 ®= ,  (41) 

6.7. Font d’alimentació 
 

En el present projecte s’ha dissenyat també una font d’alimentació, de manera 
que el projecte complet es podrà connectar directament a la xarxa elèctrica. És 
per això que en aquest apartat es descriurà l’esquema elèctric utilitzat, així com 
també es justificaran els components utilitzats i els seus corresponents valors. 

En concret, s’ha optat per utilitzar una font d’alimentació lineal composta per un 
transformador reductor, un pont de díodes rectificador, un condensador de filtre i 
els reguladors de tensió corresponents. 

Com ja s’ha comentat es disposarà d’una tensió de 12V per a alimentar tant la 
resistència calefactora com el ventilador i una tensió de 5V per a la resta de 
circuits. A més, també es disposarà d’una tensió de -5V creada a partir de la de 
+5V per polaritzar l’amplificador operacional que forma part del sensor 
d’il·luminació. L’esquema elèctric de la font dissenyada es presenta a 
continuació: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Esquema elèctric de la font d’alimentació  
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Pel que fa al transformador cal dir que compleix dues funcions: per una banda la 
d’aïllar de la xarxa elèctrica tots els circuits i, de l’altra, reduir el valor de la 
tensió de la xarxa a un valor adequat per filtrar i aplicar als reguladors.  

Com que la tensió major és de 12V, s’ha escollit un transformador de 230/15V. 
És un valor sensiblement superior del necessari, però cal tenir en compte que el 
regulador LM7812 necessita 14,5V a la seva entrada per a un bon funcionament. 
Pel que fa a la seva potència, primer de tot cal calcular el consum total de tots 
els components.  

Com que la resistència calefactora i el ventilador no estaran mai encesos al 
mateix temps, només es tindrà en compte el major consum dels dos, que és de 
0,55A. El PIC consumeix 50mA, el display 100mA i l’alarma 0,25W, que dóna un 
total de 330mA més. A més l’optoacoblador consumeix 15mA més. El consum 
total, per tant, és de 0,9A. De tota manera, es considerarà un consum total un 
10% superior per tenir en compte altres elements del circuit, com els consums 
de base dels transistors o l’alimentació de l’amplificador operacional. Així doncs, 
el consum total és d’1A. 

Així, amb un transformador de 15V i 1A seria suficient però s’ha escollit un 
transformador capaç de proporcionar fins a 1,33A (20VA). El motiu és que el 
transformador no treballi a ple rendiment en règim permanent i a més, cal tenir 
present que el condensador de filtre també consumeix potència aparent. 

Per tant, s’ha escollit el transformador de CROVISA referència 415020 de 15V de 
tensió secundària i 20VA de potència aparent. 

A més, abans de la presa primària del transformador s’hi col·locarà un 
interruptor i abans d’aquest, un fusible de 0,125A (valor de fusible superior a 
15/230·1,33=87mA), que és del valor que recomana col·locar el mateix 
fabricant. Aquest fusible tindrà la funció d’evitar la destrucció de la font en cas de 
curtcircuit accidental. 

 

Seguidament s’han de seleccionar els quatre díodes que faran de rectificador 
d’ona completa. Aquests hauran de suportar una tensió inversa màxima de 
15√2, uns 21V, i un corrent mig de, com a màxim, 1/2=0,5A. Es col·locaran 
quatre 1N4004 que suporten 400V de tensió inversa i 1A de corrent directe mig, 
suficients per a aquesta aplicació. 

 

El següent pas és dimensionar el valor del condensador de filtre. Per fer-ho, cal 
saber, pel màxim corrent previst, la màxima caiguda de tensió admissible en 
bornes del condensador. Com que s’utilitzarà com a regulador de tensió un 
LM7812 cal tenir present que la tensió a la seva entrada no ha de ser inferior als 
14,5V per a una correcta regulació. D’altra banda, i considerant una tensió llindar 
del díode de 0,7V, a la sortida del pont rectificador la tensió serà: 

 

 19,8V2·0,721,32·V215V γ =-=-=  (42) 
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Per tant, per al màxim consum de corrent la tensió del condensador només podrà 
disminuir en 19,8-14,5=5,3V. Per tant, el valor de capacitat del condensador de 
filtre serà: 
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 (43) 

 

Per tant, es necessitarà un condensador de 1000μF a, almenys, 35V que és el 
doble de la tensió del secundari del transformador. 

 

Finalment, un cop filtrada la tensió rectificada només queda aplicar-la al 
regulador de 12V perquè a la seva sortida hi hagi 12V de contínua estabilitzats 
que, a la vegada, s’aplicaran sobre l’entrada del regulador de 5V (LM7805). A la 
seva sortida, tant en la de l’LM7812 com en la de l’LM7805, es col·locarà un 
condensador plàstic de 100nF tal com s’indica en el mateix datasheet del 
fabricant per filtrar encara més la tensió de sortida. A més, s’han inclòs dos LED, 
un per a cada sortida de tensió per saber si la font està en funcionament i com a 
indicador de que cap component hagi fallat. Caldrà col·locar una resistència en 
sèrie amb cada LED per limitar el corrent que hi circula, segons la següent 
equació: 
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Per tant, considerant el corrent del LED de 10mA i una caiguda de tensió de 
1,5V, en el cas de la sortida de 12V la resistència a col·locar serà de 1050Ω; 
mentre que en el cas de la sortida de 5V serà de 350Ω. Per tant, els seus valors 
finals seran de 1200 i 470Ω. 

 

També es col·locaran dos díodes més en antiparal·lel amb les sortides de tensió 
per evitar possibles tensions negatives que malmetessin la font. 

 

Finalment, s’ha optat per tenir també una sortida de tensió de -5V per polaritzar 
l’amplificador operacional del sensor de llum. Com que, experimentalment, s’ha 
comprovat que en condicions de baixa il·luminació l’amplificador només 
consumeix poc més d’1mA s’ha optat per obtenir la tensió de -5V d’un integrat 
inversor de voltatge, el SI7660DJ.  

 

Segons el fabricant, l’inversor pot donar 10mA a la sortida, per tant, s’ajusta a 
les necessitats del circuit. Els dos condensadors C6 i C7 tenen com a valor 10ìF 
són els recomanats pel fabricant per aquest tipus de circuit. 
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· Càlcul tèrmic 

Els únics elements susceptibles de destruir-se per culpa del sobreescalfament 
són els dos reguladors de tensió integrats.  

En aquest cas, com es veurà a continuació sí que farà falta muntar els dos 
reguladors sobre dissipadors de calor. 

Pel que fa al de 12V, la tensió d’entrada varia entre els 19,8 i els 14,5V de 
manera que es considerarà com a tensió d’entrada la mitja entre els dos valors, 
que és de 17,9V. Com a corrent es considerarà el corrent màxim previst que és 
de 1A. Així, la potència mitja que haurà de dissipar el regulador és de: 

 

 5,1W12)·1(17,1)·IV(VP OINAV =-=-=  (45) 

 

Tenint en compte que, segons el datasheet, la resistència tèrmica unió-ambient 
de l’LM7812 és de 65ºC/W i considerant una temperatura ambient 

(sobredimensionada) de 30ºC, la temperatura de funcionament del regulador 
arribarà a ser de: 
 

 C361,5º305,9·65T·RPTTT·RP AAθJAVJAJAθJAV =+=+=®-= --  (46) 

 

Com que la temperatura màxima de la unió és de 125ºC caldrà muntar el 
regulador sobre un dissipador. 

Per saber quin dissipador escollir caldrà determinar quina haurà de ser la seva 
resistència tèrmica ARR -q , segons la següent equació: 

 

 ATT)RR·(RP JAθRRθCCθJAV -=++ ---  (47) 

 

De tota manera, hi ha un paràmetre que s’haurà d’estimar el seu valor que és la 
resistència tèrmica entre la càpsula i el dissipador. Considerant un contacte 
directe entre ambdós, el seu valor s’estima en 1,5ºC/W.  

 

Per tant, ara ja es pot calcular el valor de ARR -q , tenint en compte que com a 
temperatura màxima de la unió es prendrà el valor màxim real multiplicar per un 
coeficient de seguretat (0,8 en aquest cas) i que la resistència tèrmica unió-
càpsula de l’LM7812 és de 5ºC/W. 
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Per tant, el regulador s’ha de muntar sobre un dissipador de menys de 7,2ºC/W 
de resistència tèrmica. El dissipador que s’ha triat ha estat un de 5,6ºC/W que 
compleix perfectament les especificacions. 

 

Pel que fa al regulador de 5V, el voltatge d’entrada és la tensió de sortida de 
l’LM7812 donat que estan en sèrie, per tant, la tensió és de 12V. Com a corrent 
es considerarà el corrent màxim previst que és de 1A menys el de la resistència 
calefactora, és a dir, un total de 0,45A. Així, la potència mitja que haurà de 
dissipar el regulador és de: 

 

 3,15W5)·0,45(12)·IV(VP OINAV =-=-=  (49) 

 

Tenint en compte que, segons el datasheet, la resistència tèrmica unió-ambient 
de l’LM7805 és de 65ºC/W i considerant una temperatura ambient 

(sobredimensionada) de 30ºC, la temperatura de funcionament del regulador 
arribarà a ser de: 
 

 C234,75º303,15·65T·RPTTT·RP AAθJAVJAJAθJAV =+=+=®-= --  (50) 

 

Com que la temperatura màxima de la unió és de 125ºC caldrà muntar el 
regulador sobre un dissipador. 

Per saber quin dissipador escollir caldrà determinar quina haurà de ser la seva 
resistència tèrmica RθJ-A, tenint en compte que com a temperatura màxima de la 
unió es prendrà el valor màxim real multiplicar per un coeficient de seguretat 
(0,8 en aquest cas) i que la resistència tèrmica unió-càpsula de l’LM7805 és de 
5ºC/W. 
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Per tant, el regulador s’ha de muntar sobre un dissipador de menys de 15,7ºC/W 
de resistència tèrmica. El dissipador que s’ha triat ha estat un de 12ºC/W que 
compleix perfectament les especificacions.  
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6.8. Implementació en una vivenda 
 

En aquest apartat, es contemplarà la possibilitat d’aplicar el projecte a una 
vivenda, basant-se en els esquemes i càlculs realitzats fins ara.  

Partirem d’una vivenda amb 6 estances (entre habitacions, menjador, cuina i 
bany). Per cada una d’elles, controlarem la temperatura i la il·luminació, tal com 
s’ha fet en el prototip.  

Pel que fa al tema de la seguretat, la vivenda tindrà detectors d’obertura 
perimetrals col·locats a totes les finestres (en aquest cas 6, una per cada 
estança) i a les portes (en aquest cas 1, referent a l’entrada principal). 

Es seguirà la mateixa estructura amb la que s’ha detallat el prototip per explicar 
la implementació en la vivenda, encara que només es detallaran aquells apartats 
que difereixin del prototip com són els de sensors i actuadors de llum i 
climatització. 

Com que no hi ha prous ports en un microcontrolador per connectar els sensors i 
els actuadors, s’hauran d’utilitzar dos PICs amb comunicació sèrie. 

6.8.1. Font d’alimentació 

 

La font presentada en l’apartat del prototip també seria vàlida per alimentar els 
circuits implementats en una vivenda real, però no seria necessària la sortida de 
tensió de 12V. 

L’esquema elèctric de la font dissenyada es presenta a continuació: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Esquema elèctric de la font d’alimentació  

 

Pel que fa al transformador cal dir, com que la tensió major és de 5V, s’ha 
escollit un transformador de 230/7,5V. Pel que fa a la seva potència, primer de 
tot cal calcular el consum total de tots els components.  

El sistema consta de dos PIC, cada un dels quals consumeix uns 50mA, el display 
LCD 100mA i l’alarma 0,25W (177mA), que dóna un total de 377mA. També es 
tindran en compte els consums de tots els optoacobladors del sistema 
d’il·luminació (cada un dels quals consumeix 15mA) i, del sistema de 
climatització, només es tindran en compte els consums dels 5 relés (cada un dels 
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quals consumeix uns 80mA). Aquest dos últims consums són de 90mA pel 
sistema d’il·luminació i 400mA pel sistema de climatització. Per tant, el consum 
total màxim previst és de 0,87A.   

De tota manera, es considerarà un consum total un 10% superior per tenir en 
compte altres elements del circuit, com els consums de base dels transistors o 
l’alimentació de l’amplificador operacional. Així doncs, el consum total és de 
0,95A. 

Així, amb un transformador de 7,5V i 1A seria suficient però s’ha escollit un 
transformador capaç de proporcionar fins a 1,33A (10VA). El motiu és que el 
transformador no treballi a ple rendiment en règim permanent i a més, cal tenir 
present que el condensador de filtre també consumeix potència aparent. No s’ha 
escollit un transformador de 6V perquè és una tensió massa reduïda donada la 
restricció de l’LM7805 que a la seva entrada s’hi han d’aplicar més de 7V per a 
una correcta regulació de la tensió de sortida. 

Per tant, s’ha escollit el transformador de CROVISA referència 30007010 de 7,5V 
de tensió secundària i 10VA de potència aparent. 

A més, abans de la presa primària del transformador s’hi col·locarà un 
interruptor i abans d’aquest, un fusible de 0,063A (valor de fusible superior a 
7,5/230·1,33=43mA), que és del valor que recomana col·locar el mateix 
fabricant. Aquest fusible tindrà la funció d’evitar la destrucció de la font en cas de 
curtcircuit accidental. 

 

Seguidament s’han de seleccionar els quatre díodes que faran de rectificador 
d’ona completa. Tal com s’ha especificat en la font d’alimentació del prototip, es 
col·locaran quatre 1N4004 que suporten 400V de tensió inversa i 1A de corrent 
directe mig, suficients també per a aquesta aplicació. 

 

El següent pas és dimensionar el valor del condensador de filtre. Per fer-ho, cal 
saber, pel màxim corrent previst, la màxima caiguda de tensió admissible en 
bornes del condensador. Com que s’utilitzarà com a regulador de tensió un 
LM7805 cal tenir present que la tensió a la seva entrada no ha de ser inferior als 
7V per a una correcta regulació. D’altra banda, i considerant una tensió llindar 
del díode de 0,7V, a la sortida del pont rectificador la tensió serà: 

 

 9,21V2·0,710,612·V27,5V γ =-=-=  (52) 

 

Per tant, per al màxim consum de corrent la tensió del condensador només podrà 
disminuir en 9,21-7=2,21V. Per tant, el valor de capacitat del condensador de 
filtre serà: 
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Per tant, es necessitarà un condensador de 1000µF a 25V, que és més del doble 
de la tensió del secundari del transformador. 

 

Finalment, un cop filtrada la tensió rectificada només queda aplicar-la al 
regulador LM7805 perquè a la seva sortida hi hagi 5V de contínua estabilitzats. A 
la seva sortida, es col·locarà un condensador plàstic de 100nF tal com s’indica en 
el mateix datasheet del fabricant per filtrar encara més la tensió de sortida. Com 
en el cas del prototip, també s’inclourà un díode LED per a indicar que la font 
funciona correctament precedit  d’una resistència en sèrie per limitar el corrent 
que hi circula, segons la següent equació: 
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Per tant, considerant el corrent del LED de 10mA i una caiguda de tensió de 
1,5V, el valor de la resistència haurà de ser de 350Ω. De tota manera, s’escollirà 
una resistència d’un valor superior, en concret, de 470Ω. 

 

També es col·locaran dos díodes més en antiparal·lel amb les sortides de tensió 
per evitar possibles tensions negatives que malmetessin la font. 

 

Finalment, s’ha optat per tenir també una sortida de tensió de -5V per polaritzar 
l’amplificador operacional del sensor de llum. Com que el sistema complet 
posseeix un total de 6 amplificadors OP07que, experimentalment, s’ha 
comprovat que en condicions de baixa il·luminació cada un d’ells només 
consumeix poc més d’1mA, s’ha optat per obtenir la tensió de -5V d’un integrat 
inversor de voltatge, el SI7660DJ. Aquest integrat obté una tensió del mateix 
valor però negativa de la tensió que se li apliqui a la entrada i, a més, és capaç 
de proporcionar més de 20mA, valor màxim superior al necessari, que és de 
menys de 10mA.  

 

Els dos condensadors que requereix l’integrat tenen com a valor 10µF i són els 
recomanats pel fabricant per aquest tipus de circuit. 

 

 

· Càlcul tèrmic 

L’únic element que és susceptible de destruir-se per culpa del sobreescalfament 
és el regulador LM7805. Per calcular el dissipador que necessitarà primer cal 
trobar la potència mitja que dissiparà en règim permanent. 
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La tensió d’entrada de l’LM7805 varia entre els 9,21 i els 7V de manera que es 
considerarà com a tensió d’entrada la mitja entre els dos valors, que és de 
8,11V. Com a corrent es considerarà el corrent màxim previst que és de 0,95A. 
Així, la potència mitja que haurà de dissipar el regulador és de: 

 

 2,95W5)·0,95(8,11)·IV(VP OINAV =-=-=  (55) 

 

Tenint en compte que, segons el datasheet, la resistència tèrmica unió-ambient 
de l’LM7805 és de 65ºC/W i considerant una temperatura ambient 
(sobredimensionada) de 30ºC, la temperatura de funcionament del regulador 
arribarà a ser de: 
 

 C221,63º302,95·65T·RPTTT·RP AAθJAVJAJAθJAV =+=+=®-= --  (56) 

 

Com que la temperatura màxima de la unió és de 125ºC caldrà muntar el 
regulador sobre un dissipador. 

Per saber quin dissipador escollir caldrà determinar quina haurà de ser la seva 
resistència tèrmica ARR -q , segons la següent equació: 

 

 ATT)RR·(RP JAθRRθCCθJAV -=++ ---  (57) 

 

De tota manera, hi ha un paràmetre que s’haurà d’estimar el seu valor que és la 
resistència tèrmica entre la càpsula i el dissipador. Considerant un contacte 
directe entre ambdós, el seu valor s’estima en 1,5ºC/W.  

 

Per tant, ara ja es pot calcular el valor de ARR -q , tenint en compte que com a 
temperatura màxima de la unió es prendrà el valor màxim real multiplicar per un 
coeficient de seguretat (0,8 en aquest cas) i que la resistència tèrmica unió-
càpsula de l’LM7805 és de 5ºC/W. 
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Per tant, el regulador s’ha de muntar sobre un dissipador de menys de 
17,21ºC/W de resistència tèrmica. El dissipador que s’ha triat ha estat un de 
12ºC/W que compleix perfectament les especificacions. 
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6.8.2. Sensors a utilitzar 

 

A l’hora de controlar tant la temperatura com la il·luminació s’utilitzaran els 
mateixos sensors descrits anteriorment en el prototip. S’utilitzaran un total de 12 
LDRs (2 per cada estança amb el seu circuit d’acondicionament) i 6 sensors 
DS1621. Aquests sensors, com utilitzen una comunicació I2C, es connectaran 
tots en paral·lel al mateix bus i, per tant, només s’utilitzaran els dos pins SDA i 
SCL. Pel que fa a les LDRs, es necessitaran 6 canals analògics, un per cada 
sensor. 

A la figura següent es pot veure la connexió d’un dels sensors de llum al 
microcontrolador.  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Esquema elèctric del sensor d’il·luminació  

 

Com no és possible posar el sis sensors corresponents a cada una de les 
estances, s’indicarà a la taula següent el número de sensor i el pin al que va 
connectat.  

 

Taula 9. Pins de connexió dels sensors d’il·luminació de la vivenda 
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Tot seguit, a la figura següent, es pot veure la connexió del sensor de 
temperatura. Com s’ha dit abans, per connectar més sensors de temperatura, 
s’hauran de connectar en paral·lel. L’únic que cal tenir en compte són les 
direccions de cada un dels sensors per tal de poder fer la configuració amb el 
microcontrolador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Esquema elèctric del sensor de temperatura 

Pel que fa a la seguretat, es connectaran els sensors magnètics de totes les 
finestres a una porta OR i, la sortida d’aquesta porta, a un pin del 
microcontrolador. Quan alguna dels sensors detecti una obertura, a la sortida de 
la OR hi haurà un estat alt i s’activarà l’alarma automàticament. D’altra banda, el 
detector de la porta principal anirà connectat a un pin diferent, per tal de que si 
es detecta obertura, inicia una temporització perquè l’usuari pugui introduir una 
contrassenya.  La connexió es pot veure a l’esquema de la figura següent: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Esquema elèctric del connexionat dels detectors d’obertura 
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6.8.3. Actuadors utilitzats 

· Il·luminació 

Pel que fa la il·luminació, totes les bombetes de la mateixa habitació aniran 
connectades a un triac que es dispararà a través d’un optoacoblador connectat al 
pic. Aquesta configuració es repetirà per cada una de les estances de la vivenda. 
Per tant, es controlaran els angles d’encesa depenent de la llum que rebi cada un 
dels sensors. 

Tenint en compte que hi ha més bombetes al triac (2 per habitació, bany i cuina i 
3 pel menjador) s’haurà de calcular el corrent i la potència que dissiparà. 

S’ha  de tenir en compte el consum de la càrrega, que en el pitjor cas són tres 
làmpades de 100W de potència. Per tant, la intensitat eficaç que hi circularà i 
que també haurà de suportar el triac és de: 
 

  (59) 

 
 

  (60) 

 

Es calcularà la potència mitja que dissipa el triac per tal de conèixer la 
temperatura a la que arribarà la unió i saber si necessitarà dissipador. Aquesta 
potència serà: 

 

  (61) 

 

 

  (62) 

 

 

  (63) 

 

El triac utilitzat pot suportar fàcilment aquest corrent, però s’haurà de d’estudiar 
si necessita dissipador o no. Per tant, s’haurà de calcular la potència mitja que 
dissipa el triac: 

 

  (64) 
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  (65) 

 

Com que segons el datasheet la temperatura de la unió no pot ser superior a 
125ºC, en aquest cas no es necessitaria dissipador. Com la temperatura 
calculada s’aproxima a la temperatura màxima de la unió, s’ha decidit col·locar 
un dissipador. 

 

Per saber quin dissipador escollir caldrà determinar quina haurà de ser la seva 
resistència tèrmica ARR -q , segons la següent equació: 

 

 AJAθRRθCCθJAV TT)RR·(RP -=++ ---  (66) 

 

De tota manera, hi ha un paràmetre que s’haurà d’estimar el seu valor que és la 
resistència tèrmica entre la càpsula i el dissipador. Considerant un contacte 
directe entre ambdós, el seu valor s’estima en 1,5ºC/W.  

 

Per tant, ara ja es pot calcular el valor de ARR -q , tenint en compte que com a 
temperatura màxima de la unió es prendrà el valor màxim real multiplicar per un 
coeficient de seguretat (0,8 en aquest cas) i que la resistència tèrmica unió-
càpsula de l’LM7812 és de 5ºC/W. 
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S’ha decidit col·locar un dissipador de 50ºC/W que compleix les especificacions. 

 

Per tant, com a circuit valdrà el mateix utilitzat per la realització del prototip amb 
una única diferència, que és el valor del fusible. En aquest cas, com que el valor 
del corrent eficaç és de 1,3 A s’ha decidit col·locar-ne un de 3A per assegurar 
que a l’encendre les bombetes, el pic de corrent no fongui el fusible. 
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Figura 31. Esquema elèctric de l’actuador de la bombeta 

A la taula següent es pot veure on s’ha connectat cada un dels actuadors 
corresponents que són iguals que els que s’han vist a la figura anterior. 

 

Taula 10. Pins de connexió dels actuadors d’il·luminació de la vivenda 

 

 

 

 

 

 

 

 

· Temperatura 
 

D’altra banda, pel que fa a la temperatura caldrà canviar el circuit completament 
respecte el que s’ha implementat pel prototip.  

Com a actuadors s’utilitzaran calefactors elèctrics de 500W de potència col·locats 

a les habitacions, menjador i bany. Això fa un total de 2500W. Com que els 
calefactors van connectats a la xarxa, s’haurà d’implementar el mateix circuit 

utilitzat per la il·luminació. Ara, s’ha  de tenir en compte el consum de la càrrega, 
que és bastant més elevat que el de la il·luminació. Com s’ha dit abans, el 

consum és de 500W, per tant, la intensitat eficaç que hi circularà i que també 
haurà de suportar el triac és de: 
 

  (68) 

 
 

  (69) 
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El triac utilitzat pot suportar fàcilment aquest corrent, però s’haurà de d’estudiar 
si necessita dissipador o no. Per tant, s’haurà de calcular la potència mitja que 
dissipa el triac: 

  (70) 

 

 

  (71) 

 

 

  (72) 

 
Tenint en compte que, segons el datasheet, la resistència tèrmica unió-ambient 
és de 60ºC/W i considerant una temperatura ambient (sobredimensionada) de 
30ºC, la temperatura de funcionament del triac arribarà a ser de: 

 

  (73) 

 

  (74) 

 

Com segons el datasheet la temperatura de la unió no pot ser superior a 125ºC, 
necessitarem utilitzar un dissipador al triac. 

Per saber el valor d’aquest dissipador caldrà determinar quina haurà de ser la 
seva resistència tèrmica ARR -q , segons la següent equació: 

 

 AJAθRRθCCθJAV TT)RR·(RP -=++ ---  (75) 

 

De tota manera, hi ha un paràmetre que s’haurà d’estimar el seu valor que és la 
resistència tèrmica entre la càpsula i el dissipador. Considerant un contacte 
directe entre ambdós, el seu valor s’estima en 1,5ºC/W.  

 

Per tant, ara ja es pot calcular el valor de ARR -q , tenint en compte que com a 
temperatura màxima de la unió es prendrà el valor màxim real multiplicar per un 
coeficient de seguretat (0,8 en aquest cas) i que la resistència tèrmica unió-
càpsula de l’LM7812 és de 5ºC/W. 
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S’ha decidit col·locar un dissipador de 20ºC/W aproximadament que compleix les 
especificacions. 

Tot seguit es pot veure el circuit: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Esquema elèctric de l’actuador del calefactor 

 

A la taula següent es mostra la relació entre l’actuador i el pin de connexió 
corresponent al PIC. 

 

Taula 11. Pins de connexió dels actuadors de calefacció de la vivenda 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’hora de refredar, s’utilitzaran ventiladors de sostre amb una potència de 
300W col·locats a cada una de les estances menys al bany i la cuina. Això suposa 
un total de 1200W. Com els motor són de corrent altern, no poden ser controlats 
fàcilment i eficaç variant la tensió d’alimentació, que és precisament el que es fa 
amb el triac. Per tant, s’haurà d’utilitzar un control ON-OFF amb histèresi. 

Per aquesta finalitat, s’utilitzarà un relé de 5V connectat al col·lector d’un 
transistor ja que el microcontrolador no pot entregar el corrent que necessita la 
bobina del relé per commutar. L’esquema el podem veure a la figura següent: 
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Figura 33. Esquema elèctric de l’actuador del ventilador 

 

Com s’ha fet abans, tot seguit es mostra una taula amb la connexió dels altres 4 
actuadors de refrigeració. 

 

Taula 12. Pins de connexió dels actuadors de ventilació de la vivenda 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les resistències que hi ha a les bases dels transistors han d’assegurar la 
saturació d’aquests, de manera que el seu valor dependrà de la intensitat que hi 
circuli. 

Segons el datasheet el guany de corrent, per aquesta intensitat, és de 90. Amb 
aquest valor ja podem calcular la resistència de base del transistor. 

 

  (77) 

 

  

  (78) 
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  (79) 

 

D’altra banda, el valor mínim està limitat per la intensitat màxima de base que, 
segons el fabricant, és de 0,5A. 

 

  (80) 

 

 

  (81) 

 

 
  (82) 

 

Per tant, s’ha seleccionat una resistència de 3300Ω que compleix les 
especificacions desitjades. 

 

Es col·locarà un diode en antiparal·lel amb el relé amb la finalitat de protegir el 
transistor quan aquest es talli. 
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CAPÍTOL 7: 

DIAGRAMES DE FLUX 

7.1. Diagrama de flux general 
Aquest diagrama fa referència a tot el programa principal i es poden veure les 
diferents parts de les que consta. Cadascuna de les rutines que formen el 
diagrama esmentat (simbolitzades amb un doble requadre) està descrita més 
profundament en diagrames de blocs particulars on es poden veure detallats els 
passos seguits.  

 

El que fa el programa principal és anar cridant a les rutines pertinents depenent, 
per exemple, de si s’està rebent algun caràcter per USB o de si s’ha activat la 
alarma. Després de la configuració inicial, s’entra en un bucle infinit on el qe es 
fa és comprovar si hi ha algun caràcter pendent de llegir al port USB i passar a 
executar la rutina USB en cas afirmatiu.  

En cas que no hi hagi informació pendent de llegir o es finalitzi la rtina USB es 
comprova si l’usuari ha activat el sistema d’alarma. En cas afirmatiu s’executa la 
rutina corresponent i després es realitza el control dels sistemes d’il·luminació i 
climatització. Si no estés activada, abans d’inicar les rutines de control dels 
sistemes es mostra un men´en el display LCD on l’usuari podrà executar 
diverses funcions, explicades en la rutina corresponent. 
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Tot i així, com es veurà més endavant, hi ha interrupcions que fan que el 
programa vagi atenent les rutines més prioritàries segons sigui necessari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Diagrama de flux del programa principal 
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7.2. Rutina configuració 
Aquesta rutina és la que s’executa només començar el programa i la que permet 
inicialitzar diferents dispositius com ara el display, el rellotge de temps real, el 
sensor de temperatura, el mòdul USB, entre d’altres.  

Primer s’inicialitzen els ports del microcontrolador: el port B, C i D s’inicialitzen a 
nivell baix per tenir desactivats tots els actuadors. 

Després, es configuren els pins provinents de sensors analògics com a entrades, 
així com els pins del microcontrolador connectats a les files del teclat i tot el port 
C a excepció del pin que actua sobre l’alarma (en concret sobre el reset del 
NE555), que es configura com a sortida. Tot el port D, encarregat de la gestió del 
display es configura com a sortida.  

Seguidament s’inicialitzen el mòdul USB, el display, el sensor de temperatura 
(DS1621) i el rellotge de temps real (DS1307). Totes aquestes instruccions són 
necessàries per a un posterior correcte funcionament de tots ells. 

A continuació es llegeixen els valors guardats de la pròpia memòria EEPROM del 
microcontrolador, com són la contrasenya de l’usuari, les consignes de llum i 
temperatura i l’activació de l’alarma. 

També cal configurar el mòdul ADC del microcontrolador configurant els pins que 
es volen seleccionar com a canals analògics (el 0 i el 4 en aquest cas), el seu 
temps de rellotge, que en aquest cas s’ha elegit la freqüència de l’oscil·lador 
primari dividida per 64, és a dir, de 1,33μs i, finalment, seleccionar el canal que 
es vol llegir primer. El temps de rellotge s’ha seleccionat amb el valor el mínim 
possible permès per a una freqüència de l’oscil·lador primari de 48 MHz, segons 
especifica el seu fabricant. 

Un cop configurat el mòdul ADC es configuren els timers. En aquest projecte, es 
fan servir els quatre que posseeix el microcontrolador 18F4550. Pels timer 0,1 i 3 
s’ha seleccionat com a freqüència la de l’oscil·lador primari dividida per 8. A més, 
el timer 0 s’ha configurat com a timer de 8 bits. Amb aquesta freqüència, tots 
ells s’incrementen cada 0,67μs. 

El timer 2, que controla el mòdul PWM del microcontrolador, s’ha configurat 
perquè generi una interrupció cada 21,33μs. 

Finalment, es configuren els pins CCP1 i CCP2 com a pins del mòdul PWM i 
s’habiliten les interrupcions globalment i individualment, en el cas de la 
interrupció per canvi de nivell del port B i la del timer 1.  
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Figura 35. Diagrama de flux de la rutina de configuració 
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7.3. Rutina USB 
Aquesta rutina fa referència a l’enviament de dades a través del port USB cap a 
l’ordinador personal (com poden ser la lectura dels sensors tant de llum com de 
temperatura) i a la recepció d’aquestes (com podem ser noves consignes i la 
data i l’hora actuals). Abans de totes aquestes dades, s’ha introduït un caràcter 
per diferenciar unes de les altres. Per tant, totes les accions que es realitzaran 
dependran del primer caràcter llegit.  

 

En cas de rebre una “l” des de l’ordinador personal a través del port USB, el que 
es fa es enviar el valor llegit pel sensor de llum cap a l’ordinador personal per tal 
de veure el que està llegint.  

Amb una “t” passaria el mateix però amb el sensor de temperatura. D’altra 
banda, si es reben aquestes mateixes lletres però són majúscules enlloc de 
minúscules, el que es fa es esperar la recepció des de l’ordinador d’un canvi de 
consigna ja sigui de temperatura o llum, depenent de si el primer caràcter rebut 
és una “T” o una “L”). Tot seguit, es guarda aquest nou valor a la memòria 
EEPROM del microcontrolador. En el cas que es canviïn les consignes des del 
teclat, cal detectar que s’han canviat i informar l’ordinador d’aquest canvi. Per 
això, constantment aquest últim envia el caràcter “f” per saber si s’ha produït un 
canvi en les consignes. Si s’ha produït el microcontrolador envia un 1 juntament 
amb les noves consignes, de manera que l’ordinador detecti quines són les 
noves. 

 

D’altra banda, en el cas de rebre una “i” s’envia a l’ordinador un 1 en cas que 
s’hagi detectat una intrusió i en 0 en cas contrari, de manera que des de 
l’ordinador també es pugui detectar si hi ha hagut una intrusió. 

 

Per últim, els caràcters “H”, “A” i “a” estan reservats per a rebre l’hora i data 
actuals des de l’ordinador i per programar l’encesa i/o apagada en temps real de 
la climatització o de la il·luminació quan l’usuari desitgi, respectivament. 
Bàsicament, des de l’ordinador personal s’enviaran com a string l’hora, els 
minuts, els segons, el dia, el mes i l’any a temps real en què es vulgui programar 
l’encesa apagada, un bit per saber si es vol programar l’encesa o l’apagada i la 
consigna que es desitgi. Entre cada un d’ells s’hi intercala un espai per a detectar 
quan acaba un i comença l’altre i, així, separar la cadena de caràcters. 
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Figura 36. Diagrama de flux de la rutina de comunicació USB 
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7.4. Rutina alarma 
Com es pot veure al diagrama de flux general, aquesta rutina s’inicia un cop 
l’usuari decideix activar l’alarma. Tot seguit, es criden les rutines de control 
d’il·luminació i de control de temperatura (que es veuran més endavant) per tal 
de que encara que l’usuari surti de la vivenda i activi la alarma, es puguin seguir 
gestionant aquest dos paràmetres.  

Posteriorment a la seva activació, s’inicia una temporització de deu segons, 
temps durant el qual l’alarma no està activada. Passat aquest temps i quan es 
detecti una intrusió mitjançant el detector magnètic, s’iniciarà una altra 
temporització de deu segons per tal de que la persona que entri (en el cas que 
sigui l’usuari) pugui introduir la contrasenya sense que salti l’alarma. Si la 
contrasenya és correcta, s’acabarà la rutina. Si han passat els deu segons i no 
s’ha introduït la contrasenya, s’activarà l’alarma i només es desactivarà quan 
s’introdueixi la contrasenya correcta.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37. Diagrama de flux de la rutina d’alarma 
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7.5. Rutina del teclat matricial 
Primer de tot s’explicarà la rutina utilitzada per a capturar el valor de la tecla 
premuda per l’usuari a través del teclat matricial del microcontrolador. 

Un cop explicada, es presentarà la rutina del menú complet del teclat. 

 

7.5.1. Rutina de la captura de la tecla premuda 

Entrada la rutina, el primer que es fa és posar a estat baix la columna0 (pin A1) i 
posar a estat alt la 1 (A2),2 (A3) i la 3 (A4). Seguidament es llegeix l’estat dels 
pins d’entrada de les files (B4, B5, B6 i B7) i es guarda en els quatre bits de més 
pes d’una variable de vuit bits. Llavors, es llegeixen els estats de les columnes i 
es guarden en els quatre bits de menys pes de la variable anterior. Finalment es 
compara el valor d’aquesta variable amb una constant hexadecimal diferent per a 
cada tecla i si coincideix amb alguna, es retorna el seu valor. Per exemple, s’hi 
es prem la tecla “1”, A1 i B4 queden en estat baix mentre que A2,A3,A4,B5,B6 i 
B7queden en estat alt. Així, la variable que conté els valors de les files i 
columnes tindria com a valor binari un 11101110, que en hexadecimal és EE. 
Així, la constant corresponent a la tecla “1” és EE. Per a la “4” DE, per a la “7” 
BE, per a la “*” 7E, per a la“2” ED, per a la“5” DD, per a la “8” BD, per a la “0” 
7D, per a la “3” EB, per a la “6” DB, per a la “9” BB, per a la “#” 7B, per a la  “A” 
E7, per a la “B” D7, per a la “C” B7 i per a la “D” 77. 

Si amb la columna0 a estat baix, l’estat de la variable no coincideix amb les 
quatre primeres constants, la columna0 es posa a estat alt i la 1 a estat baix, 
sense tocar la resta i es torna a procedir a guardar l’estat dels pins en la variable 
i a comparar el seu valor amb les quatre constants posteriors, així 
successivament fins que la variable coincideixi amb alguna de les constants. 

A continuació es mostra el procediment explicat en pseudocodi. 

SUBRUTINA  Configurar port(){ 
 
  Port =  (portB)&(111000) 
  Port  = ((Columna3) << 3)|Port; 
  Port  = ((Columna2) << 2)|Port; 
  Port  = ((Columna1) << 1)|Port; 
  Port  = (Columna0)|Port; 
    
} 
 
SUBRUTINA  Captura tecla (){ 
 
Columna0=0 
Columna1=1 
Columna2=1 
Columna3=1 
Configurar port() 
 
SI  Port=EE 
 Tecla=1 
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SI  Port=DE 
 Tecla=4 
 
SI  Port=BE 
 Tecla=7 
 
SI  Port=7E 
 Tecla=* 
 
Columna0=1 
Columna1=0 
Columna2=1 
Columna3=1 
 
Configurar port() 
 
SI  Port=ED 
 Tecla=2 
 
SI  Port=DD 
 Tecla=5 
 
SI  Port=BD 
 Tecla=8 
 
SI  Port=7D 
 Tecla=0 
 
Columna0=1 
Columna1=1 
Columna2=0 
Columna3=1 
 
Configurar port() 
 
SI  Port=EB 
 Tecla=3 
 
SI  Port=DB 
 Tecla=6 
 
SI  Port=BB 
 Tecla=9 
 
SI  Port=7B 
 Tecla=# 
Columna0=1 
Columna1=1 
Columna2=1 
Columna3=0 
 
Configurar port() 
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SI  Port=E7 
 Tecla=A 
 
SI  Port=D7 
 Tecla=B 
 
SI  Port=B7 
 Tecla=C 
 
SI  Port=77 
 Tecla=D 

} 

 

Per la rutina del teclat es mostra un menú en el qual depenent de la tecla que es 
polsi es mostrarà una informació o una altra. Si es polsa la tecla “A”, es podrà 
veure el que mostra el sensor de llum i si tot seguit es prem la tecla “1”, l’usuari 
podrà canviar la consigna. En cas que la il·luminació estigui apagada es tindrà 
l’opció d’encendre-la apretant la tecla “3”, en cas contrari, apretant la tecla “2” 
es podrà apagar. El mateix passarà amb la tecla “C” però amb la temperatura 
enlloc de la llum. Si es decideix prémer la tecla “B”, hi haurà la possibilitat 
d’activar l’alarma polsant la tecla “1” (apretant la tecla “2” es tornarà al menú 
inicial) i llavors, després d’una temporització, s’iniciarà la rutina d’alarma que 
s’ha vist anteriorment. D’altra banda, amb la tecla “D” el que es podrà fer és 
verificar la contrasenya polsant la tecla “1” o canviar-la si l’usuari ho decideix 
polsant la tecla “2”, introduint prèviament la contrasenya actual. La contrasenya 
serà de set dígits. 
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Figura 38. Diagrama de flux de la rutina del menú del teclat 

 

7.6. Rutina control il·luminació 
A aquesta rutina s’hi entrarà cada 250ms i en iniciar-la es llegirà l’hora i es 
comprovarà si l’hora actual és igual a la programada per encendre la il·luminació 
i en cas afirmatiu s’encendrà la il·luminació amb la consigna que l’usuari hagi 
programat. Seguidament es comprovarà si se n’ha programat l’apagada i, en cas 
afirmatiu, s’apagarà la il·luminació.  Tot seguit es llegirà el valor d’il·luminació 
actual, es filtrarà digitalment i, en cas que el control d’il·luminació estigui activat, 
es calcularà l’angle d’encesa del triac necessari. Per fer-ho, si hi ha menys llum 
de la desitjada, s’anirà disminuint l’angle d’encesa fins que la llum total estigui 
dins d’un petit rang al voltant de la consigna (50 lux per sobre o per sota).  

Si n’hi a massa, s’anirà augmentant progressivament fins a tornar a entrar en el 
rang. Si arribant a la màxima il·luminació encara no es té prou llum, el triac que 
controla la bombeta es dispararà amb l’angle mínim. D’altra banda, es dispararà 
amb angle màxim (llum apagada) si, després d’augmentar progressivament 
l’angle, no s’ha arribat dins del rang. 
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Cal dir que la lectura del valor d’il·luminació i el càlcul del valor de l’angle 
d’encesa estan mostrejats cada 250ms i, donat que hi ha uns 170 valors 
diferents d’angle d’encesa, es triguen uns 42 segons en fer tot el cicle. Això s’ha 
fet per dotar d’una certa inèrcia al sistema per evitar falsos canvis d’il·luminació 
com per exemple, tapar momentàniament les LDR. A més, com que una LDR té 
un temps de resposta relativament llarg tampoc té sentit fer un mostreig molt 
ràpid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. Diagrama de flux de la rutina de regulació d’il·luminació 
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7.6.1. Rutina de filtratge digital 

Com que la tensió de sortida del sensor de llum s’ha comprovat que és molt 
variable, s’ha decidit implementar un filtre de primer ordre. L’expressió en temps 
continu d’un filtre passa-baixos de primer ordre és la següent: 

 

 
1s

ω

1
K

·VV

c

INOUT
+

=  (83) 

 

 

On ωc és la freqüència de tall del filtre i K és el seu guany en contínua. 

Com que el filtre s’haurà d’implementar en un sistema digital caldrà discretitzar 
la funció anterior. S’ha decidit calcular primer l’expressió del filtre analògic 
corresponent i després transformar l’expressió de temps continu a temps discret. 

 

 

Volent atenuar 100 cops la freqüència de la xarxa de 50Hz, es necessita una 
freqüència de tall d’almenys 0,5Hz. Es triarà una freqüència de 0,1Hz. Cal tenir 
en compte que amb un mostreig de 250ms (4Hz) només es poden processar 
correctament freqüències inferiors als 2Hz. De totes formes, com que només 
interessa el senyal de contínua això no representa un problema. A més, 
freqüències de tall molt baixes allarguen molt el temps de resposta. A més el 
guany en contínua serà d’1 per a no alterar el valor del senyal de contínua. 
L’expressió del filtre analògic seria: 

 

 
110s

1
 · VV INOUT +

=  (84) 

 

Per a obtenir l’expressió del filtre digital es farà ús del Matlab, obtenint: 

 

 [ ] [ ] [ ] T· 1)(nV · 0,8546 T·  1)(nV · 0,1454 T· nV
0,4559z

0,5441
V

V
OUTINOUT

IN

OUT -+-=®
-

=  (85) 

 

Un cop calculada l’expressió del filtre digital es presenta seguidament el 
diagrama de flux de la seva rutina. 
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Figura 40. Diagrama de flux del filtratge de la lectura del sensor 
d’il·luminació 

 

7.7. Rutina control temperatura 
La climatització, igual que la il·luminació, també està mostrejada, tot i que en 
aqest cas s’entra a la rutina de climatització un cop cada segon. També, igual 
que s’ha fet amb la il·luminació, es comprovarà si s’ha programat l’encesa o 
l’apagada de la climatització i si coincideix amb la hora actual, s’encendrà o 
apagarà la climatització respectivament. 

Tot seguit, i en cas que estigui activat el control de climatització, s’iniciaran les 
accions per seguir un control PI a través del mòdul PWM del microcontrolador. 
Per tant, es calcularà l’error, l’integral d’aquest i el senyal de control de 
l’actuador. Si el valor del senyal de control és més gran que un màxim establert, 
el senyal de control serà igual a aquest màxim. El mateix es farà si és més petit 
que un mínim concret. Tot seguit, si és més gran que zero, es configurarà el duty 
cycle del PWM de la resistència amb el valor del senyal de control. Si, d’altra 
banda, és més petit o igual que zero, se li assignarà el mateix valor de  duty 
cycle al PWM del ventilador. 

INICI FILTRE DIGITAL 

Entrada actual·1000/255 

Sortida actual=(sortida 

anterior)·0,1454+(entrada anterior)·0,8546 

Sortida anterior=sortida actual 

Entrada anterior=entrada actual 

FI 
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Figura 41. Diagrama de flux de la rutina de regulació de temperatura 
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7.7.1. Càlcul de les constants Kp i Ti  en el prototip 

 

Per a calcular els valors de les constants necessàries per a realitzar una regulació 
PI de la temperatura s’tilitzarà el mètode de Ziegler-Nichols de llaç tancat. Per a 
usar-lo, primer de tot cal trobar la gràfica de la variable a regular (la 
temperatura en aquest cas) en funció del temps. Per a realitzar-lo s’ha anotat el 
temps cada cop que la temperatura pujava 1ºC. El gràfic resultant és el següent: 

 

Figura 42. Gràfic experimental de l’evolució de la temperatura en 
funció del temps 

 

El valor de Kp i Ti  ve donat per les següents expressions: 

 

 
K·L

0,9·τ
Kp =  (86) 

 
0,3
L

Ti ==  (87) 

Els valors de K, L i τ s’obtenen amb l’ajuda de la següent figura:  
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Figura 43. Gràfic del estudi Ziegler-Nichols 

 

D’ell es pot concloure que L té un valor d’aproximadament 20, i τ de 350. Per 
calcular el valor de K cal tenir en compte que l’assaig s’ha fet a tensió màxima 
(els 12V de l’alimentació) que es correspon a un duty cycle del 100% i que al 
microcontrolador, el valor del duty cycle ve controlat per una variable de 10 bits, 
és a dir, de 0 a 1023, de manera que sent del 100% el valor serà de 1023. Per 
tant, el valor del guany K serà igual a K0/1023, és a dir, de 0,033. Amb els 
paràmetres calculats s’ha obtingut una Kp de 473 i un Ti de 66,67. 

 

7.8. Rutines interrupcions 
Tot seguit es mostraran les interrupcions que s’utilitzen amb els seus diagrames 
de flux corresponents. 

 

La interrupció del timer 1 comprova quan la variable “trafo” passa per 1 i, quan 
ho fa, activa la interrupció del timer 3. El timer3 el que fa és disparar el triac, de 
manera que controla directament el seu angle d’encesa mitjançant el retard que 
crea la mateixa interrupció. 

Per tant, el timer3 s’inicialitza amb un valor concret perquè s’activi la seva 
interrupció més o menys tard, depenent del valor amb què s’hagi inicialitzat. 
Aquest valor s’haurà calculat prèviament a la rutina d’il·luminació. 

 

La interrupció per canvi d’estat al port b valida que s’hagi polsat una tecla i tot 
seguit activa la interrupció del timer 0, que actua com a una rutina de retard per 
evitar els inevitables rebots que es produeixen en polsar una tecla. A més, també 
s’encarregarà de descodificar el valor de la tecla que s’ha polsat. 

 

K0 

τ L 
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Figura 44. Diagrama de flux de la interrupció del port B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45. Diagrama de flux de la interrupció del timer 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46. Diagrama de flux de la interrupció del timer 1 

 

Int_rb 

Validació tecla 

premuda 

Interrupció 

timer 0 

FI 

Int_Timer3 

Configurar 

timer 3 

Disparar 

triac 

FI 

SI 

NO 

Int_Timer1 

Configurar timer 1 

Trafo=1 

FI 

Interrupció 

timer 3 
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Figura 47. Diagrama de flux de la interrupció del timer 0 

 

7.9. Programa del labview 
En aquest apartat es descriurà el programa realitzat amb labview que serà la 
interfície entre l’usuari i el sistema domòtic gestionat pel microcontrolador. El 
programa en si conté dues parts: d’una banda el panell frontal que és la interfície 
amb l’usuari pròpiament dita i, de l’altra, el diagrama de blocs que és el codi de 
programació de la interfície. 

En aquest apartat s’explicarà més profundament la segona part, ja que el panell 
frontal està explicat en detall al manual d’usuari. 

 

7.9.1. Panell frontal 

Com ja s’ha dit aquest constitueix la connexió entre l’usuari i el sistema domòtic 
a través de l’ordinador personal. Està estructurat en 8 blocs des dels quals es 
poden donar diferents ordres al sistema, concretament: bloc de programació 
d’apagada i/o encesa a temps real del sistema d’il·luminació, bloc de 
programació d’apagada i/o encesa a temps real del sistema de climatització, 
recepció i visualització de dades de temperatura, recepció i visualització de dades 
d’il·luminació, programació de consignes tant de temperatura com d’il·luminació i 
visualització de les consignes actuals, enviament de la data i l’hora actuals al 
sistema domòtic, selecció del port de connexió USB on està connectat el sistema 
domòtic i, finalment, emmagatzement de dades d’intrusió a temps real. 
Tanmateix, també es disposa d’un indicador d’intrusió. 

SI 

Int_Timer0 

Capturar tecla 

Retard
=30ms 

NO 

FI 
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A la figura següent es mostra l’estructura del panell frontal. 

Figura 48. Panell frontal del fotware de control 

 

Les funcions de cada un d’ells es tractaran més a fons en el capítol del manual 
d’usuari. 

 

7.9.2. Diagrama de blocs 

En un programa de labview el diagrama de blocs constitueix el codi del programa 
en si, implementat de forma gràfica.  

Tal com passava amb el programa implementat en el microcontrolador, el 
programa implementat amb labview consistirà en un bucle infinit que durà a 
terme diferents accions segons els condicionals que l’usuari validi a través dels 
diferents accionadors del panel frontal. A continuació es descriuran els diagrames 
de blocs de cada una de les estructures en què es divideix el programa principal. 

 

· Bloc de programació d’apagada i/o encesa del sistema d’il·luminació 

 

Amb aquest bloc l’usuari podrà programar la data i hora a temps real en què vol 
programar l’encesa o l’apagada (o ambdues) del sistema d’il·luminació 
mitjançant el següent codi. 
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Figura 49. Diagrama de blocs de la programació del sistema 
d’il·luminació 

 

El diagrama representa una estructura if on la condició per a entrar-hi passa per 
prémer el botó Programar llum. En cas de no està polsat no es realitza cap acció 
en aquest bloc. Un cop a dins apareixen 7 blocs de tipus string (hora, minuts, 
segons, dia, mes, any i consigna programada). Tots ells es concatenen amb un 
caràcter de separació entre ells (un espai) perquè el microcontrolador pugui 
separar-los. A més, s’inclou una marca d’inici que és el caràcter “a” i una de final 
que és el caràcter “>”, ambdós perquè el microcontrolador detecti el principi i el 
final de la cadena. El caràcter d’inici també serveix per indicar-li que la 
informació continguda a la cadena fa referència a la programació del sistema 
d’il·luminació. A més, un altre condicional validat per un altre interruptor de dues 
posicions accionat per l’usuari, condiciona si el que es vol és programar l’encesa 
o l’apagada del sistema enviant un bit addicional, segons aquest interruptor 
estigui en una posició o una altra. Si el bit val 1 la informació de la cadena 
programa l’encesa del sistema i si val 0 en programa l’apagada. Amb aquests 
blocs es programa la data i hora i, a més, es pot seleccionar el valor de consigna 
desitjat.  

El bloc que apareix a la part inferior de la primera estructura condicional és un 
bloc que, prèvia selecció del port on està connectat el microcontrolador, permet 
enviar la cadena de caràcters. 

 

· Bloc de programació d’apagada i/o encesa del sistema de climatització 
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Amb aquest bloc l’usuari podrà programar la data i hora a temps real en què vol 
programar l’encesa o l’apagada (o ambdues) del sistema de climatització 
mitjançant el següent codi. 
 

 

Figura 50. Diagrama de blocs de la programació del sistema de 
climatització 

El diagrama de blocs és pràcticament el mateix presentat anteriorment. 
Simplement canvia el marcador d’inici de la cadena de caràcters perquè el 
microcontrolador detecti que la informació de la cadena és per programar el 
sistema de climatització. 

 

· Enviament de la data i hora reals al microcontrolador 

 
Tot i que el sistema de control domòtic ja disposa d’un rellotge de temps real que 
pot funcionar fins i tot en cas de fallar l’alimentació, resulta convenient disposar 
d’un mètode per sincronitzar-lo de nou en cas que es perdi la data i hora reals 
per un funcionament erroni. En aquest cas i sense aquest sistema de 
sincronització ja no es podrien programar de nou ni l’encesa ni l’apagada dels 
sistemes de climatització i il·luminació. 
Per dur a terme aquesta funció s’ha dissenyat el següent diagrama de blocs. 
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Figura 51. Diagrama de blocs de la programació de data i hora del PIC 

 

De nou, es parteix d’una estructura condicional validada pel polsador Data i hora 
que ha de ser accionat per l’usuari quan vulgui enviar-les. En aquest cas, s’entra 
a l’estructura condicional. El primer bloc és per capturar l’hora i data actuals del 
mateix ordinador personal. De tota manera, cal canviar-ne el format de les dades 
per a poder processar-les correctament utilitzant el segon bloc de l’esquerra. El 
tercer bloc separa les diferents dades i les converteix en format numèric enter de 
32 bits. En aquest cas, només s’utilitzen els sis primers valors numèrics que 
corresponen als segons, minuts, hores, dia, mes i any, respectivament. 
Finalment, cada un d’aquests enters cal convertir-lo a format string ja que el bloc 
d’escriure al port només accepta cadenes de caràcters com entrada. Un cop 
convertits els sis valors es concatenen intercalant un espai de separació entre 
ells perquè el microcontrolador pugui separar-los. De nou, es torna a incloure el 
caràcter “>” com a marca de final de cadena tot i que en aquest cas la marca 
d’inici la forma el caràcter “H”, per a indicar que es vol sincronitzar la data i hora 
amb les actuals. Finalment, s’envia tota aquesta informació pel port seleccionat 
prèviament per l’usuari. 

 

· Bloc de recepció de la il·luminació actual 
 

Amb aquest bloc l’usuari podrà conèixer, a temps real, el grau d’il·luminació 
present al mateix temps que aquesta informació es representa en un gràfic 
juntament amb el valor de la consigna d’il·luminació actual. El diagrama de blocs 
és el següent. 
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Figura 52. Diagrama de blocs de la recepció del valor d’il·luminació 

 

De nou s’ha tornat a utilitzar una estructura condicional validada per un polsador 
accionat per l’usuari en cas que vulgui rebre el valor actual d’il·luminació i 
comparar-lo amb la consigna. Ja dins del condicional s’envia pel port el caràcter 
“l” que marcarà al microcontrolador que es vol que envïi el valor actual 
d’il·luminació. A continuació, es comprova si hi ha hagut algun error de 
comunicació i, en cas que no, s’entra en un segon condicional. En aquest, s’entra 
en un bucle while que llegeix un byte del port fins que es rebi el mateix caràcter 
“l” enviat des del microcnotrolador que marcarà que s’ha rebut l’ordre i que la 
informació transmesa a continuació és el valor d’il·luminació actual, moment en 
que finalitza el bucle. A continuació s’inicia un altre bucle on es llegeix 
contínuament un byte del port i es guarda en un string. En la següent iteració es 
concatena el byte llegit en la iteració actual amb la cadena de caràcters ja 
guardada fins a aquell moment. El bucle finalitza quan es rep el marcador de fi 
de cadena, que és el caràcter “>”. Un cop finalitzat aquest segon while se surt 
també del condicional ja amb el valor d’il·luminació guardat. De totes formes, cal 
adequar aquesta informació perquè també conté la marca de final “>”.  

 

Un aspecte a tenir en compte és que si es detecta un error en la comunicació a 
l’hora d’enviar el caràcter que marca l’ordre al microcontrolador, no s’actualitza 
el valor a l’indicador ni al gràfic. 
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És per això que s’utilitza un bloc per tallar la cadena de caràcters quan es trobi 
aquest caràcter en dues parts: una que conté tots els caràcters de la cadena fins 
al “>” no inclòs (que és justament el que es vol) i una altra amb tots els 
caràcters des del “>” inclòs. Separada la informació, aquesta es converteix de 
format string a format numèric real amb coma i es mostra a través d’un 
indicador numèric. A més, també es pren el valor de la variable consigna actual 
llum, s’ajunta amb el valor d’il·luminació i el conjunt es mostra a través del gràfic 
Il·luminació.     

 

· Bloc de recepció de la temperatura actual 
 

Amb aquest bloc l’usuari podrà conèixer, a temps real, el valor de temperatura 
present al mateix temps que aquesta informació es representa en un gràfic. El 
diagrama de blocs és el següent. 

 

Figura 53. Diagrama de blocs de la recepció del valor de temperatura 

El diagrama de blocs és pràcticament el mateix presentat anteriorment i funciona 
exactament de la mateixa manera. Simplement canvia el marcador que s’envia 
immediatament després d’entrar al condicional extern, que en aquest cas és el 
caràcter “t”, que marcarà al microcontrolador que es vol que enviï la temperatura 
actual. 
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· Bloc d’enviament i recepció de les consignes de llum i temperatura actuals 
 

Amb aquest bloc l’usuari podrà canviar instantàniament el valor de les consignes, 
tant la de llum com la de temperatura. A més, es disposa de dos indicadors 
numèrics que mostren la consigna del sistema actual en tot moment. Pel que fa 
al diagrama de blocs de la funció d’enviar les consignes, aquest es presenta a 
continuació. 

 

 

Figura 54. Diagrama de blocs de la programació de les consignes de 
llum i temperatura 

 

Si l’usuari vol canviar la consigna de temperatura cal que premi el polsador 
Consigna Temp, de manera que el programa principal entrarà dins del 
condicional corresponent. En ell, es pren la consigna que s’hagi escrit en el 
quadre String precedida d’un caràcter “T” que marcarà al microcontrolador qe es 
vol canviar la consigna de temperatura i seguida del caràcter “>” que marcarà el 
final de la consigna. 

De manera anàloga es procedirà si es prem el polsador Consigna Llum, amb la 
diferència que aquí el primer caràcter enviat és la “L”, per marcar que la 
informació al seu darrere és el nou valor de la consigna de llum. 

  
D’altra banda, el diagrama de blocs de la recepció de les consignes actuals és el 
següent. 



 Sistema de gestió domòtica d’una vivenda 

 - 105 - 

 

Figura 55. Diagrama de blocs de la recepció de les consignes de llum i 
tempertura 

 

Primerament, s’envia un marcador de caràcter, que en aquest és el caràcter “f” 
que indicarà al microcontrolador que envií un bit per a indicar si han canviat el 
valor de les consignes des de l’últim mostreig. En cas afirmatiu, el bit val 1 i 0 en 
cas contrari. Per tant, tot seguit es llegeix el valor d’aquest bit i si val 1 s’entra 
dins del bloc condicional. Dins d’aquest condicional es comprova que no hi hagi 
hagut cap error de comunicació i en cas qe no, s’executa un bucle while. En 
aquest bucle es llegeixen un byte contínuament fins que es llegeix el caràcter “>” 
que actua de marcador de fi de cadena. Cada cop que es llegeix un byte es 
concatena amb els bytes guardats en iteracions anteriors fins que finalitzi el 
bucle. Cal remarcar que s’envien les dues consignes juntes separades per un 
espai en blanc, de manera que cal separar-les. Això es duu a terme, un cop 
finalitzats el bucle while i el condicional intern, mitjançant el següent bloc que 
separa la cadena en dues parts: la primera amb tots els caràcters de la cadena 
fins que es trobi un espai en blanc (no inclòs) i la segona amb la part de la 
cadena a partir de l’espai en blanc (inclòs).  

La primera part és la pròpia consigna de temperatura, mentre que la segona cal 
enviar-la a un altre bloc perquè elimini el marcador “>” per a obtenir, finalment, 
el valor de la consigna de llum actual. 

En cas que existeixi algun error de comunicació en entrar al primer condicional o 
que el bit de control valgui 0 (la qual cosa significa que no han variat les 
consignes), els valors de les consignes actuals no es modifiquen. 

 

· Bloc d’emmagatzament de dades d’intrusió a temps real 
 
S’ha inclòs aquest bloc perquè l’usuari pugui decidir si vol guardar en un arxiu de 
text la data i hora de les possibles intrusions que es puguin produir.  
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Això es podrà decidir activant o no un marcador en el panell frontal i, a més, 
podrà decidir el nom de l’arxiu i la direcció de l’ordinador on el vol guardar. El 
diagrama d’aquest bloc és el següent. 
 
 

 

Figura 56. Diagrama de blocs de l’emmagatzement de les intrusions 

 

Bàsicament, el primer que es fa és enviar pel port cap al microcontrolador el 
caràcter “i” que li marcarà que es vol que s’enviï un bit. En cas que aquest bit 
valgui 1 significarà que s’ha detectat una intrusió i 0 en cas contrari. Per tant, 
després d’enviar el marcador, el programa s’espera a que el microcontrolador li 
envïi aquest bit. Un cop llegit es comprova si és igual a 1 i, en aquest cas, s’entra 
dins del primer condicional, sempre i quan l’usuari hagi activat aquesta funció 
activant el marcador Escriure arxiu?. Dins aquest condicional es realitza una AND 
lògica amb la variable Escriptura arxiu. Això es fa perquè, un cop detectada la 
intrusió i escrita a l’arxiu, no es torni a escriure cada cop que el programa 
principal arriba a aquest bloc, és a dir, una mateixa intrusió es vol detectar i 
escriure una sola vegada. Un cop s’hagi resolt la intrusió es podrà entrar de nou 
en el segon condicional per a detectar, si fos el cas, una nova intrusió. Aquesta 
és la funció de la variable Escriptura arxiu. 

Per tant, en cas que s’hagi detectat una intrusió i encara no s’hagi processat 
s’entrarà en el segon condicional. En ell es captura la data i hora actuals tal i 
com es feia en el bloc Enviament de la data i hora reals al microcontrolador i la 
cadena de caràcters resultant es converteix en vector mitjançant el següent bloc 
per a ser, finalment, guardada en l’arxiu que hagi especificat l’usuari. 

També s’ha inclòs un indicador booleà a la sortida del comparador del bit de 
control que apareixerà en el panell frontal en cas que es detecti una intrusió. En 
cas contrari, no serà visible des del panell.  
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Cal remarcar que, en iniciar el programa principal, abans d’entrar al bucle 
principal cal especificar l’adreça on es vol guardar l’arxiu, en cas que s’hagi 
activat l’opció de fer-ho. Aquesta acció es duu a terme amb el següent diagrama 
de blocs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 57. Diagrama de blocsde la selecció de l’adreça de l’arxiu amb 
les intrusions detectades 

 

En cas que l’usuari activi l’opció de guardar un arxiu amb les intrusions a través 
del botó Escriure arxiu i com que la variable Escriptura arxiu s’inicialitza a 
vertader, el programa entra dins del condicional. En ell, s’inicialitza el text de 
l’arxiu amb la capçalera “Arxiu amb data i hora de les intrusions detectades” i 
s’introdueix la direcció on es vol guardar. En cas que l’usuari no l’hagi introduïda, 
s’obrirà una finestra perquè ho faci. 

 

· Selecció del port on està connectat el sistema de gestió domòtic 
 

Perquè el programa principal pugui dur a terme totes les funcions esmentades 
fins ara, cal que l’usuari seleccioni el port de l’ordinador personal on hagi 
connectat el sistema de gestió central amb el microcontrolador. Per tal efecte, 
s’han d’incloure els següents blocs. 

  
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 58. Diagrama de blocs de la selecció del port 
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El bloc VISA Resource Name permet a l’usuari seleccionar en quin dels ports de 
l’ordinador està connectat el microcontrolador perquè el programa principal pugui 
funcionar. El bloc VISA Configure Serial Port configura automàticament el port 
sèrie per a una correcte comunicació. Important destacar que la comunicació es 
fa mitjançant el port USB tant de l’ordinador com del microcontrolador, però la 
comunicació es converteix a sèrie mitjançant unes llibreries del compilador CCS 
destinades a tal efecte. 
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CAPÍTOL 8: 

SIMULACIONS 

8.1. Sensor d’il·luminació LDR 
 

A continuació s’ha inclòs la simulació del sensor d’il·luminació basat en el mateix 
esquema elèctric ja presentat al capítol 6. S’han utilitzat els mateixos valors pels 
paràmetres de les LDR, és a dir, 

10R ,
1a , 

20R  i 
2a  tenen un valor de 128410Ω, -

0,75, 245619Ω i -0,81, respectivament. R1 s’ha simulat amb un valor de 470Ω, 
valor de la resistència normalitzada utilitzada, i 1459Ω pel potenciòmetre, que és 
el valor teòric que s’havia calculat. La figura següent mostra els resultats 
obtinguts: 

Figura 59. Simulació de la resposta del sensor d’il·luminació dissenyat 
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Com es pot observar, la tensió obtinguda a la sortida del sensor és bastant lineal, 
tal i com s’esperava. De tota manera, els paràmetres de les LDR poden variar 
sensiblement i és per això que s’ha inclòs una altra simulació on els seus 
paràmetres difereixen un 20% dels valors anteriors. El resultat es mostra a 
continuació: 

 

Com es pot veure, la resposta del sensor ha empitjorat, però continua sent 
bastant lineal. L’únic que caldria ajustar de nou és el potenciòmetre del sensor 
per tornar a ajustar la tensió de sortida segons la il·luminació real. 

Figura 60. Simulació de la resposta del sensor d’il·luminació tenint en 
compte toleràncies dels components 

8.2. Simulació del filtre digital 
 

A continuació se simularà el comportament del filtre digital implementat per 
comprovar el seu correcte funcionament. Es partirà d’un senyal de contínua 
superposat amb senyals de diferents freqüències. L’esquema simulat amb Matlab 
és el següent. 

 

 

 

 

 

Figura 61. Diagrama de blocs del filtre digital 
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En el gràfic següent es mostra el valor d’il·luminació obtingut a partir d’una 
tensió contínua de 5V superposada amb una alterna de 0,5V d’amplitud de 50Hz.  

Figura 62. Simulació del filtre digital amb entrada d’alterna de 50Hz 

 

Com es veu el valor d’il·luminació de sortida tendeix als 1000 lux, que es deuen 
als 5V de contínua mentre que s’han filtrat els 50Hz. Cal destacar que la constant 
de temps del filtre és bastant elevada (d’uns 2s). 

També se simularà el comportament del filtre per a una freqüència igual al temps 
de mostreig, és a dir, de 4Hz. El resultat és el següent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 63. Simulació del filtre digital amb entrada d’alterna de 4Hz 
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El resultat és molt semblant al del cas anterior. El senyal d’alterna s’ha 
aconseguit eliminar i només es deixen passar els 5V de contínua, que es 
correspon amb una il·luminació de 1000lux. 

 

8.3. Sistema d’il·luminació 
En aquest apartat se simularà el funcionament del control del triac responsable 
d’encendre les bombetes. Concretament, es simularan condicions de màxima 
il·luminació (1000 lux) i es comprovarà com el sistema va disparant el triac amb 
un angle d’encesa cada cop major, per reduir el grau d’il·luminació.  

Figura 64. Simulació de l’angle d’encesa del triac amb angle màxim  

 

En la primera captura, inclosa a continuació, es pot veure el senyal de 
sincronització en groc, els polsos d’encesa del triac en verd i la tensió a la 
bombeta en blau. Aquesta última no està a escala amb la realitat perquè es 
pugui representar juntament amb les altres. 

 

Amb l’angle d’encesa inicial màxim, els polsos d’encesa estan una mica 
desplaçats respecte el moment en què el senyal de sincronisme amb la xarxa és 
zero. Això es fa perquè existeixi un mínim de tensió per poder disparar el triac. 
Com es pot veure, la tensió a la bombeta és pràcticament una sinusoïdal 
completa. 
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En la figura següent s’apreciarà com el sistema anirà augmentant l’angle 
d’encesa perquè baixi la il·luminació, ja que s’han simulat condicions de màxima 
il·luminació. 

Figura 65. Simulació de l’angle d’encesa del triac a 90º 

 

En aquest cas, l’angle d’encesa del triac és d’uns 90º ja que els polsos es 
produeixen ens els màxims de tensió del senyal de sincronisme. La tensió eficaç 
de la bombeta s’ha reduït i, per tant, també ho han fet la potència que dissipa i 
la seva il·luminació. 

 

Finalment, a l’última captura es presenta el sistema amb l’angle d’encesa mínim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 66. Simulació de l’angle d’encesa del triac a 180º  
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Els polsos d’encesa del triac són, pràcticament, activats quan el senyal de 
sincronisme passa per zero. Això provoca que el triac no s’activi. Tot i això, en el 
gràfic de la bombeta es poden observar pics de tensió molt petits, de l’ordre dels 
2V. Si bé no s’haurien de produir, la tensió eficaç que generen és molt petita i 
són imperceptibles. 

 

8.4. Sistema de climatització 
Es realitzarà una simulació semblant a la realitzada anteriorment pel sistema 
d’il·luminació. Concretament s’ha simulat el procés d’eslcafament dels sistema de 
climatització implementat en el prototip. L’esquema elèctric és el mateix tot i que 
s’ha substituït la resistència calefactora pel següent bloc del programa Proteus. 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 67. Model de calefactor del Proteus  

Figura 68. Simulació de l’evolució de la temperatura 
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Aquest bloc s’ha modelat per assemblar-se el màxim possible a l’actuador del 
prototip per a poder simular exactament la mateixa regulació amb els mateixos 
paràmetres: una constant de temps de 350s, una potència de 6,55W (potència 
que dissipa la resistència de 22Ω aplicant-li una tensió de 12V), una temperatura 
ambient de 26ºC i una consigna de 30ºC. El resultat ha estat el següent, tenint 
en compte que la temperatura en el gràfic és la real dividida per 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 69. Estat inicial dels PWM del ventilador(groc) i la 
resistència(blau) 

 

El gràfic demostra que el sistema és bastant ràpid tot i tenir un sobreimpuls 
apreciable, de gairebé 2ºC per sobre la consigna i que segueix la consigna 
bastant bé. 

De tota manera cal recordar que s’ha simulat un sistema sense ventilador, de 
manera que es refreda molt més lentament provocant un major sobreimpuls. 

 

A continuació es mostren també algunes captures amb les dues tensions de les 
dues sortides del mòdul PWM del microcontrolador, que activen la resistència i el 
ventilador. 

 

En la primera, la figura anterior, es correspon al primer segons després d’activar 
el sistema. El duty cycle de la tensió de la resistència (en blau) és gairebé del 
100%, mentre que el de la tensió del ventilador (en groc) és del 0%. En tenir 
una temperatura de 26ºC amb una consigna de 30ºC, el sistema ha d’escalfar 
bastant, de manera que el resultat és l’esperat. 
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Figura 70. Estat  dels PWM del ventilador(groc) i la resistència(blau) 
passats 35s. 

 

La figura anterior es correspon als 35s d’haver encès la climatització. La 
temperatura és de 28,5ºC i, com era d’esperar, el sistema redueix el duty cycle 
de la tensió de la resistència, que ja és inferior al 80%. El duty cycle de la tensió 
del ventilador segueix sent nul. 

Figura 71. Estat  dels PWM del ventilador(groc) i la resistència(blau) 
passats 52s. 
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En la tercera captura (figura 68) han transcorregut 52s des de l’encesa de la 
climatització. La temperatura és de 29,8ºC i, com era d’esperar, el sistema 
segueix reduint el duty cycle de la tensió de la resistència a mesura que es va 
apropant cada cop més a la consigna. En aquest cas és inferior al 50%. El duty 
cycle de la tensió del ventilador segueix sent nul, ja que encara no s’ha arribat a 
la temperatura de consigna. 

 

Finalment, en la captura següent ha transcorregut 1minut i 7s des de l’encesa 
del sistema i la temperatura ja ha superat la consigna, sent de 30,5ºC. Com 
s’esperava, s’ha invertit la situació i ara és nul el duty cycle de la tensió de la 
resistència, mentre que el de la tensió del ventilador augmenta progressivament, 
sent de més del 20% en aquesta captura. 

Figura 72. Estat  dels PWM del ventilador(groc) i la resistència(blau) 
passats 67s. 
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CAPÍTOL 9: 

COMUNICACIONS 

Com hem dit en capítols anteriors, s’utilitzaran dos tipus de comunicacions 
diferents. De cara a la comunicació amb el sensors de temperatura i el rellotge 
de temps real s’utilitzarà una comunicació I2C entre ells i el microcontrolador. 
D’altra banda, per comunicar el PIC amb l’ordinador personal, per tal de poder 
visualitzar el que està passant, s’utilitzarà una comunicació USB. 

 

9.1. I2C 
L’I2C és un bus de comunicacions sèrie. És molt utilitzat a la indústria, 
principalment per comunicar microcontroladors amb perifèrics en sistemes 
integrats, com és el nostre cas.  

La principal característica del bus I2C és que utilitza dues línies per transmetre la 
informació: una d’elles per transmetre les dades i l’altre per la senyal de rellotge. 
També s’utilitza una tercera línia que és la massa, però com que habitualment 
tots els dispositius que s’hi connecten comparteixen la mateixa massa, no és 
necessaria. Aquestes tres línies s’anomenen de la següent manera: 

 

 

· SDA: per transmetre les dades 

· DCL: per la senyal de rellotge 

· GND: massa 

 



Xavier Fernández Espiga  

 - 120 - 

Dispositiu
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Les dues línies de transmissió són drenador obert, per tant, necessitaran 
resistències de “pull up” per a què funcionin correctament. Cada dispositiu 
connectat al bus de comunicació té una direcció específica que el diferencia dels 
altres. A la figura 25, podem observar un exemple de connexió d’alguns 
dispositius al bus de comunicacions. 

 

 

 

 

 

Figura 73. Connexió al bus i2c 

 

En un principi, el nombre de dispositius que es poden connectar al bus no està 
limitat, encara que haurem de vigilar que la suma de les capacitats de tots els 
dispositius no superi els 400pF. Pel que fa a les resistències de “pull up” ja 
comentades, el seu valor no és molt crític ja que pot anar des dels 1800 ohms 
als 47kohms. Un valor més petit de resistència augmenta el consum dels 
integrats però disminueix la sensibilitat al soroll i millora els temps dels flancs de 
pujada i baixada de les senyals. Els valors més comuns estan sobre els 1800 
ohms i 10kohms. 

D’altra banda, podem classificar els nostres dispositius entre mestres i esclaus. 
Els dispositius mestres són els que inicien la transferència de dades i generen la 
senyal de rellotge, encara que no sempre ha de ser el mateix dispositiu. El 
mestre pot anar canviant i per això s’anomena l’I2C com un bus multimestre. 

 

El funcionament del bus I2C és el següent: 

· El bus de comunicació està lliure quan SDA i SCL estan en estat alt. 

· Quan el bus està lliure, qualsevol dispositiu pot ocupar-lo com a mestre. 

· Aquest mestre comença la comunicació amb un patró anomenat “start 
condition”. Aquest patró fa que els dispositius esclaus estiguin a l’espera 
de la comunicació. 

· El mestre es dirigeix al dispositiu amb el que vol establir la comunicació 
mitjançant un byte. Set d’aquest bits (del A7-A1) componen la direcció 
d’aquest esclau i l’últim (A0) correspon a l’operació desitjada 
(escriptura=1 lectura=0). 

· Cada esclau compara la direcció enviada pel mestre amb la seva. Si 
coincideixen, l’esclau es considera direccionat com a esclau-receptor o 
esclau-transmissor depenent del bit A0. 

· L’esclau respon enviant un bit ACK que indica que ha reconegut la 
sol·licitud i està llest per establir la comunicació. 

· Tot seguit, comença la comunicació. 
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· El mestre envia la direcció interna del registre que es vol llegir o escriure. 

· L’esclau torna a respondre amb un bit ACK. 

· Ara el mestre pot començar a llegir o escriure els bytes. Tots els bytes han 
d’estar formats de 8 bits i no hi ha nombre màxim de bytes, sinó que és 
l’esclau qui els restringeix segons les seves característiques. 

· Cada byte llegit/escrit pel mestre ha d’estar obligatòriament reconegut per 
l’esclau amb un bit ACK. 

· Es repeteixen els dos passos anteriors fins que es finalitzi la comunicació. 

· Encara que és el mestre qui controla l’estat de la línia, l’esclau pot forçar 
un estat baix i, en aquest moment, el mestre entre en un estat d’espera 
fins que l’esclau està llest per continuar amb la comunicació. 

· Quan la comunicació s’acaba, el mestre envia un senyal “stop condition”. 

· Després d’aquesta condició, és obligatori pel bus estar inactiu (idle) durant 
uns microsegons. 

 

Per tant, la seqüència tindria el següent format: 

|start| A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 | R/W | ACK | ... DATA ... | ACK | stop | idle | 

 

9.2. USB 
El “Universal Serial Bus”, més conegut amb la seva abreviació USB, és un port 
que serveix per connectar perifèrics a l’ordinador. Amb aquest tipus de 
comunicació connectarem el nostre microcontrolador amb l’ordinador. 

 

9.2.1. Característiques generals 

Es poden classificar en quatre tipus segons la seva velocitat de transferència de 
dades: 

 

· Baixa velocitat (1.0): Transferència fins a 1,5 Mbps (192kb/s). Utilitzat 
majoritàriament per a dispositius d’interfície humana, com teclats, 
ratolins, càmeres web, etc. 

· Velocitat completa (1.1): Transferència fins a 12 Mbps (1,5Mb/s). Aquesta 
versió era la més ràpida fins que va aparèixer l’especificació USB 2.0. 
Molts dispositius fabricats actualment treballen a aquesta velocitat. Aquest 
dispositius divideixen l’ample de banda de la connexió USB entre ells. 

· Alta velocitat (2.0): Transferència 480 Mbps (60 Mb/s) encara que 
generalment arriba fins 125Mbps (16Mb/s). Està present gairebé en el 
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99% dels ordinadors actuals. El cable USB 2.0 disposa de quatre línies, un 
parell per dades, una de corrent i una altre de terra. 

· Super alta velocitat (3.0): Transferència fins a 4,8 Gbps (600Mb/s). 
Aquesta especificació és unes deu vegades més ràpida que l’anterior 2.0 i 
va ser llençada a mitjans del 2009, encara que no hi ha el hardware 
disponible. S’espera que arribi abans del 2015. 

 

Les senyals del USB es transmeten a través d’un cable de parell trenat amb una 
impedància característica de 90Ω ± 15%. Els cables de dades s’anomenen D+ i 
D-. Els nivells de transmissió de la senyal varien de 0 a 0,3V per nivell baix 
(zeros) i de 2,8 a 3,6V per nivell alt (uns) a les versions 1.0 i 1.1. En canvi, a la 
2.0 s’utilitzen ±400mV. 

 

Taula 12. Descripció dels PINS del USB 

Pin Nom Descripció Color 

1 VBUS + 5 Vcc Vermell 

2 D- Data - Blau 

3 D+ Data + Groc 

4 GND Massa Verd 

 

 

9.2.2. Protocol 

La forma en que les seqüències de bits es transmeten en USB és la següent: 
primer es transmet el bit menys significatiu, després el següent fins arribar al bit 
més significatiu. Aquesta forma s’anomena little-endian. 

A la transició s’envien i es reben paquets de dades. Cada paquet de dades ve 
precedit per un camp Sync (que té com a finalitat que l’emissor i el receptor es 
sincronitzin) i acaba amb un delimitador EOP (End of Packet). Tot això s’envia 
codificat acompanyat dels bits de farciment. Degut a que les cadenes d’uns (1) 
poden produir llargs períodes en els que la senyal no canvia, podem tenir 
problemes de sincronització. Per aquest motiu, s’introdueixen aquests bits de 
farciment. Cada 6 bits consecutius a “1” s’introdueix un bit a “0” per forçar un 
canvi, de forma que el receptor es pugui tornar a sincronitzar. 

 

9.2.3. Format de camps 

Els paquets es divideixen en camps. Tot seguit es poden veure els diferents 
camps dels que està format un paquet. 
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· Camp identificador del paquet (PID)  

 

És el primer camp que apareix en tot el paquet. El PID indica el tipus de paquet i 
per tant el format del paquet i el tipus de detecció d’error que hem d’aplicar. 
S’utilitzen quatre bits per la codificació del PID, encara que aquets estigui format 
per 8 bits. Aquests últims quatre bits són el complement a 1 dels quatre primers. 
Per tant, si es rep un paquet en el que els quatre últims bits no corresponen amb 
el complement a 1 del PID, o el PID és desconegut o el paquet és erroni i, per 
tant, el paquet és ignorat. 

 

 

 

Figura 74. Camp paquet PID 

 

 

· Camp de direcció 

 

Aquest camp indica la funció d’enviament o de rebuda del paquet de dades  a 
través de la direcció. S’utilitzen 7 bits, d’on es dedueix que hi ha un màxim de 
128 direccions. 

 

 

 

Figura 75. Camp de direcció 

 

· Camp endpoint 

 

Està compost per quatre bits i indica el número de endpoint al que es vol accedir 
dins d’una funció. Com és lògic, sempre segueix al camp de direcció. 

 

 

Figura 76. Camp endpoint 

 

· Camp numèric de Frame 

És un camp d’11 bits que és incrementat pel host cada microframe en una unitat. 
El màxim valor que pot adoptar és 7FFH.  
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· Camp de dades 

Els camps de dades poden variar de 0 a 1024 bytes. En el dibuix es mostra el 
format per a múltiples bytes. 

 

 

Figura 77. Camp de dades 

 

· Cyclic Redundancy Checks (CRC) 

El CRC s’utilitza per protegir els camps no PID dels paquets del tipus token i de 
dades. El CRC sempre és l’últim camp i es genera a partir de la resta de camps 
del paquet, a excepció del PID. El receptor, al rebre el paquet, comprova si s’ha 
generat d’acord amb els camps del paquet. Si no és així, es considera que algun 
o més d’un camp estan corruptes, i en aquest cas s’ignora el paquet.  

9.2.4. Format de paquets 

A continuació, podem veure els diferents paquets i els seus formats en funció 
dels camps que el formen. 

 

· Paquets del tipus Token 

Un Token està compost per un PID que indica si és del tipus IN, OUT o SETUP. El 
paquet especial PING també té la mateixa escriptura que el “Token”. 

 

 

 

 

Camp 78. Paquets “token” 

· Paquet inici de frame 

Aquest paquets són generats pel host cada milisegon en el cas de tenir un bus de 
velocitat mitja i cada 125 microsegon per un de velocitat alta. Aquest paquet 
està compost per un camp nombre de frame i un camp CRC de 5 bits. 

 

 

 

 

Figura 79. Paquet inici de frame 
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· Paquet de dades 

Aquest paquet està format per zero o més bits de dades seguit d’un camp CRC 
de 16 bits. Existeixen quatre tipus de paquets de dades: DATA0, DATA1, DATA2 i 
MDATA. El nombre màxim de bytes de dades a velocitat baixa és de vuit, a mitja 
de 1023 i a alta de 1024.  

 

 

 

 

Figura 80. Paquet de dades 

 

 

· Paquets Handshake 

Els parquets handshake s’utilitza per saber l’estat d’una transferència de dades, 
indicar la correcta recepció de dades, acceptar o refusar comandes, control de 
flux i condició de parada. L’únic camp que inclou un paquet d’aquest tipus és el 
PID. 

 

 

 

Figura 81. Paquets “handshake” 
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CAPÍTOL 10:MANUAL 

D’USUARI 

10.1. Control a través del teclat 
En aquest apartat es pretén donar unes directrius per la utilització del projecte 
per part de l’usuari. Per aquest fet, es realitzarà un manual on s’explicarà tot allò 
que s’ha de fer, pas per pas, per fer-lo funcionar correctament. 

Primer de tot, caldrà connectar la font d’alimentació a la xarxa. S’agafarà un dels 
dos cables de connexió a la xarxa que venen incorporats i s’endollarà per 
l’extrem corresponent a la placa d’alimentació i per l’altre a la corrent. D’altra 
banda, s’haurà de fer el mateix amb la placa d’il·luminació. Un cop està tot ben 
connectat, es farà commutar l’interruptor per encendre el sistema. Si algun dels 
dos leds no s’encén quan es realitzi aquesta acció vol dir o que no està ben 
connectat o que hi ha algun problema tècnic. 

A la pantalla LCD, es podrà veure un missatge de benvinguda i, tot seguit, el 
menú amb el qual es podrà controlar tot el projecte. Aquest menú està dividit en 
quatre parts, cada una corresponent a una lletra. 

 

Figura 82. Menú de control 
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· Si es polsa la tecla ‘#’ 

No apareix al menú, però si es polsa la tecla ‘#’ ens apareixerà la data i la hora 
que hi ha introduïdes al sistema. Si l’usuari veu que aquesta hora no correspon a 
l’actual, s’ha de canviar de la manera que s’explica a l’apartat de software de 
control. Aquesta acció és important ja que aquesta data i aquesta hora és la que 
utilitza el sistema per a la programació de consignes. 

 

· Si es polsa la lletra ‘A’   

Com s’ha vist a la figura anterior, la lletra ‘A’ correspon a la llum. Si la polsem 
s’anirà a parar a un altre menú específic. Aquest, anirà canviant la seva aparença 
aproximadament cada 1 segon de la manera que es pot veure a la figura 
següent: 

Figura 83. Menús d’il·luminació alternats cada segon 

 

Al primer menú es pot visualitzar la llum que hi ha actualment a l’habitació i es 
pot fer un canvi de consigna polsant la tecla ‘1’.  D’altra banda, l’altre menú que 
es mostra és el d’encendre la il·luminació (inicialment apagada), la qual cosa es 
podrà fer polsant el botó 3. Per fer el canvi de consigna es polsarà el botó ‘1’. 
Introduirem la consigna que desitgem i polsarem la tecla ‘#’ que serà el la tecla 
que s’utilitzarà per introduir les dades amb el teclat. Es tornarà al menú 
principal. 

 

· Si polsem la lletra ‘B’ 

Aquesta lletra correspon a la seguretat, i permetrà que l’usuari pugui activar la 
alarma. Un cop es polsi la tecla ‘B’ apareixerà un menú preguntant si es vol 
activar l’alarma. 

 

 

 

Figura 84. Menú activació alarma 
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Si s’apreta la tecla ‘1’ s’activarà un compte enrere de 10 segons, que permetrà a 
l’usuari sortir de la casa sense que l’alarma soni al saltar el detector de la porta 
principal. Un cop passats aquests 10 segons, si s’acciona aquest detector, 
l’usuari (o intrús) tindrà 10 segons per introduir la contrasenya correcta. Si en 
aquests 10 segons no se n’ha introduït cap de correcte, l’alarma sonarà i no 
s’aturarà fins que la contrasenya sigui la vàlida.  

 
D’altra banda, si polsem la tecla ‘2’, es tornarà al menú principal. 

 

· Si polsem la lletra ‘C’ 

Aquesta lletra correspon a la climatització i funciona igual que la corresponent a 
la llum. Per tant, hi ha els mateixos menús i les instruccions a seguir seran les 
mateixes que a l’apartat d’il·luminació. 

 

· Si polsem la lletra ‘D’ 

Aquesta lletra correspon a la contrasenya. Aquest menú dona la possibilitat de 
validar-la, polsant la tecla ‘1’, o de canviar-la, polsant la tecla ‘2’. 

 

 

 

Figura 85. Menú contrasenya 

 

Si decidim validar la contrasenya, només haurem d’introduir-la i tot seguit el 
sistema ens dirà si és correcte o no. La contrasenya ha de tenir exactament 7 
dígits. 

Si, d’altra banda volem canviar-la, al polsar la tecla ‘2’ apareixerà un menú que 
demanarà la contrasenya antiga i, si és correcte, s’introduirà la contrasenya 
nova. 

 

10.2. Control a través de l’ordinador personal 
Per controlar el projecte a través de l’ordinador personal s’utilitzarà el software 
de control, l’únic que s’haurà de fer serà executar l’arxiu corresponent. 

Tot seguit, s’haurà de connectar el cable USB a la placa principal i al port USB de 
l’ordinador personal. Un cop es tingui connectat el projecte a mitjançant el port 
USB, s’encendrà. Si tot està correctament connectat, l’ordinador detectarà un 
nou dispositiu. Tot seguit s’executarà els software de control, que té aquesta 
aparença. 
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Figura 86. Interfície d’usuari del software de control 

 

Com es pot veure, hi ha un apartat on s’ha d’indicar el port on s’ha connectat el 
projecte. Si no se sap quin es el port al que s’ha connectat el sistema s’haurà 
d’anar a l’administrador de dispositius. Per fer-ho, s’ha de deixar polsada la tecla 
“windows” i tot seguit prémer la tecla “Pause Inter”. Depenent de la versió de 
windows que es tingui, s’anirà a parar directament a l’administrador de 
dispositius, però per les versions més noves, s’haurà de fer un últim clic a 
l’esquerra de la pantalla, on hi ha un enllaç directe a l’administrador. 

Un cop s’ha seleccionat el port corresponent ja es podrà executar el programa. 
Per fer-ho, tenim a la barra d’eines tres botons com els següents:  

 

 

Figura 87. Comandaments per l’execució 

 

Els dos primers botons serveixen per executar (es recomana utilitzar el primer, 
ja que amb el segon botó el programa s’executa cíclicament i si hi hagués algun 
error també es repetiria). El botó vermell és per parar l’execució un cop ha 
començat i l’últim és per pausar-la. 

Un cop s’ha executat el programa, ens demanarà una direcció concreta i un nom 
d’arxiu per guardar les possibles intrusions, amb una finestra com la que es pot 
veure a la figura següent: 
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Figura 88. Finestra per l’historial d’intrusions 

 

Es seleccionarà una direcció que pugui ser recordada fàcilment per l’usuari quan 
hagi de consultar l’arxiu i se li donarà un nom amb la extensió .TXT. 

Tot seguit i, per començar, s’enviarà la data i l’hora amb el botó corresponent, 
per tal que el sistema emmagatzemi aquestes dades correctament. Això només 
caldrà fer-ho un cop, ja que el sistema mantindrà aquestes dades gràcies al 
rellotge de temps real que porta incorporat.  

Quan s’hagin seguit aquests passos, ja es podrà començar a utilitzar el software 
de control. Primer es tractaran les coses més bàsiques, com són la visualització 
dels valors de llum i de temperatura que hi ha actualment.  

Per aquesta finalitat, només caldrà fer clic damunt els botons corresponents 
senyalats amb el nom “rebre” de cada un dels paràmetres a visualitzar. Podrem 
veure representades les dues magnituds d’una manera gràfica i numèrica. 
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Figura 89. Visualització gràfica i numèrica de la llum actual (vermell) i 
la consigna (blanc) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 90. Visualització gràfica i numèrica de la temperatura 

 

Tal hi com es pot fer amb el teclat, amb el software de control també es poden 
canviar les consignes. A l’apartat corresponent, es poden veure les consignes 
actuals donades al sistema i la possibilitat de canviar-les mitjançant un botó 
numèric. Pel que fa la temperatura, aquest botó té uns límits inferiors i superiors 
de 15 i 30ºC respectivament. En el cas de la il·luminació els límits són 0 i 850 
lux. Si es vol canviar una de les consignes, només cal introduir el nou valor i fer 
clic al botó corresponent. 
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Figura 91. Canvi de consignes  

 

Per últim, es parlarà de la programació de l’encesa i de l’apagada de la llum i la 
temperatura. Les dues funcionen igual: per programar l’encesa s’han d’omplir les 
caselles amb el dia, el mes, l’any, l’hora, els minuts, els segons i la consigna que 
es desitgi i s’ha de canviar l’interruptor a “encesa”. Tot seguit, es fa clic a 
“programar” i ja es tindrà la consigna programada al dia i l’hora que s’hagi 
introduït. 

Per programar una apagada, s’han de seguir els mateixos passos, encara que en 
aquest cas és indiferent el valor de consigna que introduïm.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 92. Programació de canvis de consignes 
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CAPÍTOL 11: 

NORMATIVA 

El marc de normativa actual no disposa de directives especifiques per al sector 
de la domòtica que s’hagin d’aplicar a qualsevol instal·lació. Tot i així, hi ha 
disposicions legals i que, per tant, són de compliment obligatori, que tenen 
relació més o menys directa amb el sector i que s’han de considerar a l’hora de 
parlar de sistemes domòtics. Aquestes disposicions es detallen a continuació: 

· Directiva CE 2006/95/CEE de Baixa Tensió. Aquesta directiva unifica 
totes les modificacions que s’han anat realitzant a la directiva 73/23/CEE. 
Determina els objectius de seguretat aplicables al material electrònic 
destinat:  
- a utilitzar-se a una tensió nominal entre 50 i 1000 V per a corrent 
alterna i 75 i 1500V per a corrent contínua.  
- a intercanvis intracomunitaris.  
- amb exclusió d’alguns materials i fenòmens. 

 

· Directiva CE 89/336/CEE de Compatibilitat Electromagnètica.  El 
seu objectiu és garantir la protecció dels equips i de les persones contra 
els problemes que puguin ocasionar les pertorbacions electromagnètiques 
que provoquen els dispositius elèctric i electrònics. Aquesta disposició 
quedarà derrogada per la nova directiva que entrarà en vigor el 20 de 
juliol de 2009 2004/108/CE. 

 

· Codi Tècnic de l’Edificació (RD 314/2006). Els seus principals objectius 
són assegurar la qualitat a l’edificació i promoure la sostenibilitat i la 
innovació. Entre altres requisits, la normativa obliga a que els edificis 
construïts comptin amb fonts d’energia renovables per a l’obtenció 
d’electricitat i d’aigua calenta. Encara que la domòtica no és obligatòria en 
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les constriccions, col·labora amb el fi del CTE d’aconseguir edificis més 
eficients des del punt de vista energètic, disminuït el consum d’energia.  

 

· Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (RD 842/2002). Actualment, 
aquest reglament és el que es considera com a document per excel·lència 
per regir una instal·lació domòtica, contemplant aquesta com un cas 
particular d’instal·lació elèctrica. De les 51 instruccions que componen el 
REBT, cal destacar la instrucció ITC-BT 51 “Instalaciones de sistemas de 
Automatización, gestión técnica de la energía y seguridad para viviendas y 
edificios”, en la que s’intenta establir els requisits específics d’una 
instal·lació domòtica.  

 

· Directiva sobre residus d’aparells elèctrics i electrònics 
(2002/96/EC). Aquesta directiva té com a objectius, en primer lloc, 
prevenir la generació de residus elèctrics i electrònics i, a més, la 
reutilització, el reciclat i altres forma de valoració d’aquest residus, amb la 
finalitat de reduir la seva eliminació. 

 

· Directiva de Restricció de certes substancies perilloses RoHs 
(2002/95/CE). Aquesta directiva restringeix l’ús de sis materials perillosos 
a l’hora de la fabricació de diversos equips elèctrics i electrònics. Està molt 
relacionada amb la directiva, abans comentada, sobre els residus 
d’aquests tipus d’aparells. Les sis substancies restringides són: el Plom, el 
Mercuri, el Cadmi, el Crom VI, el PBB i el PBDE. Aquestes dues últimes són 
substàncies que retarden les flames en alguns plàstics. Les concentracions 
màximes fixades són: 
- 0,1% per plom, mercuri, crom VI, PBB i PBDE del pes en materials 
homogenis. 
- 0,01% per el cadmi del pes de material homogeni.  
Això vol dir que no s’aplica al conjunt final, sinó a cada substancia que pot 
ser separada mecànicament, com per exemple l’aïllant d’un cable o 
l’estany del terminal d’un component. 

 

Per tant, el treball es realitzarà tenint en compte totes les directives anomenades 
en aquest apartat, tan si són de compliment obligatori com si no. 
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CAPÍTOL 12: 

DIAGRAMA DE GANTT 
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CAPÍTOL 13: 

CONCLUSIONS I 

POSSIBLES MILLORES 

13.1. Conclusions 
Les conclusions que es poden treure del present projecte són varies i s’intentaran 
tractar en aquest apartat.  

 

Si s’observen els objectius que s’han presentat al inici del projecte es pot 
comprovar que s’han complert satisfactòriament. Tant la gestió de la llum i de la 
temperatura com el sistema de seguretat ofereixen a l’usuari un major confort, 
un estalvi energètic i una tranquil·litat amb les quals millora la qualitat de vida.  

 

D’altra banda, durant tot el temps que ha durat l’avantprojecte i el projecte, 
s’han assolit coneixements tant específics com transversals.  

 

Un exemple dels primers són la capacitat de definir l’objecte del projecte, de 
justificar racionalment les seves especificacions i restriccions o la realització 
d’una memòria escrita que permeti l’entesa i la realització del mateix. 

 

Com a coneixements transversals podem citar el raonament crític a l’hora de 
realitzar cada una de les parts del projecte, la resolució de problemes, el treball 
en equip o la comunicació oral i escrita. 
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Pel que fa el disseny, s’ha aconseguit fer un estudi i aplicar aquells coneixements 
adquirits durant la carrera per tal d’assolir els objectius desitjats. Tanmateix, 
s’ha aprés a treballar amb els microcontroladors PIC, tant en el mateix disseny 
com en la programació, i amb eines de simulació específiques per aquests, com 
pot ser el Proteus. També s’ha après a utilitzar el programa Labview amb el qual 
s’ha pogut realitzar una interfície d’usuari d’una manera clara i entenedora. 

 

El projecte ha permès adquirir una sèrie de coneixements propis de la naturalesa 
tècnica de la enginyeria electrònica, tant en el disseny de la part física del 
projecte com en la part de programació, i altres coneixements transversals que 
només es poden adquirir en la realització de projectes. 

 

Cal recordar que, avui en dia, l’eficiència energètica és una de les 
característiques més buscades en qualsevol projecte i, per tant, la domòtica pot 
ajudar a que, en un futur no molt llunyà, tothom estalviï energia, ajudant així a 
l’economia i al medi ambient. 

 

En definitiva, el balanç de tot aquest any es positiu ja que s’han complert els 
objectius assignats i això ha produït una gran satisfacció personal.   

 

13.2.  Possibles millores 
Hi ha moltes millores que poden fer que el projecte sigui més competitiu a nivell 
industrial i en aquest apartat es detallaran algunes d’importants. 

 

Primerament, enlloc de tenir una connexió I2C amb alguns dispositius, es podria 
implementar una connexió sense fils com, per exemple, del tipus ZigBee. De la 
mateixa manera, la comunicació del sistema amb l’ordinador personal també 
podria ser sense fils. A més, la interfície d’usuari es podria connectar a un 
servidor web per tal de poder consultar l’estat de la vivenda des de qualsevol 
punt i també poder canviar consignes a distància. 

 

D’altra banda, per a una millor eficiència energètica, es podrien col·locar panells 
solars que proporcionessin la tensió suficient com per poder, com a mínim, 
alimentar el sistema i reduir despeses. 

 

Pel que fa a la seguretat, es podria introduir una targeta SIM que realitzes una 
trucada a l’usuari si es detectes una intrusió o, fins i tot, a la companyia 
contractada. També es podrien implementar càmeres de vigilància que, com s’ha 
dit abans, podrien ser consultades via web. 

 

Per últim, referent al control dels actuadors, només es poden controlar bombetes 
d’incandescència, calefactors del tipus resistiu i ventiladors. Una possible millora 
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seria la possibilitat de poder controlar bombetes de baix consum i altres tipus de 
calefactor o aires condicionats. 
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CAPÍTOL 14: 

BIBLIOGRAFIA 

En aquest capítol, es citaran les referències bibliogràfiques i enllaços que s’han 
llegit i visitat per tal d’extreure’n la informació necessària per realitzar aquest 
projecte. 

 

14.1. Referències bibliografiques 
[1] Huidobro, J.M. – Millám, R. “Domótica : Edificios Inteligentes” Ed. Cre. 
Copyright any 2009(actualització) 

[2]Lamas, J. – Quintero, J.M. – Sandoval, J.D. “Domótica: Sistemas de Control 
para Viviendas y Edificios” Ed. CENGAGE any 2003 

Farró, Jaume. Apunts de l’assignatura Regulació Automàtica 

Gàmiz, Juan. Apunts d’Informàtica Industrial 

Manzanares, Manolo. Apunts de Tecnologia Electrònica 

 

14.2.  Referències web 
http://www.casadomo.com/ 

http://www.domotica.es/  

http://www.domodesk.com/ 

http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/principal.asp 

http://www.todopic.com 

http://www.alldatasheets.com 
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http://www.ondaradio.com 

http://www.diotronic.com 

http://www.crovisa.com 
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