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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 nostra vivenda 
disposarà d’un sistema de seguretat format per una alarma, uns sensors 
infrarojos i un teclat. Aquests elements ens permetran garantir que si entra algú 
“sense permís” a la nostra vivenda, saltarà una alarma i s’avisarà 
immediatament a l’usuari i a la policia per a què prenguin les accions 
necessàries.  

D’altra banda, realitzarem 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. Utilitzarem una regulació d’aquests 
paràmetres per poder estabilitzar la senyal controlada i així garantir al 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 necessitem i de donar les 
ordres d’actuació en cas que sigui necessari. Aquesta comunicació es realitzarà 
mitjançant un bus de comunicació. Posteriorment, visualitzarem les dades a la 
pantalla del nostre ordinador utilitzant una interfície d’usuari.  

Per poder realitzar tot això, dissenyarem una maqueta on implementarem tot el 
que sigui necessari per fer funcionar el nostre 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, intentarem definir els trets més importants en els que es 
basarà el nostre 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, tractarem l’accés a la vivenda i la simulació 
d’activitat dins d’aquesta. 

 

· 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. Si en aquest temps l’usuari no ha introduït la 
contrasenya o s’ha equivocat més de dues vegades, sonarà una alarma i, a més 
a més, s’enviarà un senyal d’avís (tipus missatge al mòbil o trucada 
d’emergència) al propietari o a l’empresa de seguretat. 
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· Alarmes d’intrusió amb sensors de moviment a les finestres i portes 

Juntament amb el control d’accés de l’entrada principal, tindrem controlades 
totes les altres portes i les finestres de la vivenda. Hi col·locarem 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 hem dit 
anteriorment) tindrà un cert temps per introduir la contrasenya. 

 

· Simulació d’activitat a l’interior de la vivenda 

Aquest mode de funcionament està especialment pensat per quan l’usuari que 
habita la vivenda ha de marxar durant un període de temps més o menys llarg. 
Un cop s’activa, el sistema intenta simular la presència de persones encenent i 
apagant els llums com si hi hagués activitat dins de la vivenda. 

3.1.2. Gestió energètica 

La gestió energètica és molt important per que ens proporciona dos beneficis 
directes: un és la comoditat que ens pot donar a l’hora de gestionar el clima o la 
il·luminació, i l’altre l’estalvi energètic que podem 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, 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 al microcontrolador, 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. L’únic que haurà de fer l’usuari serà 
“marcar” l’habitació on està mitjançant un interruptor. Aquest programa serà 
l’automàtic, però l’usuari disposarà d’un programa manual per encendre i apagar 
les llums quan es vulgui.  
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3.1.3. Comunicacions externes 

 

La comunicació externa s’encarregarà de enviar la informació a un ordinador 
personal on es podran visualitzar les dades que es desitgin. Aquesta comunicació 
serà entre el microcontrolador i l’ordinador i haurà de ser sèrie, per port RS-232 
o USB. 

 

3.1.4. Comunicacions internes 

El tipus de comunicació que utilitzarem dependrà del sensor amb el que vulguem 
establir la connexió. Per fer-ho amb el sensor de llum, utilitzarem directament 
l’entrada analògica del microcontrolador (del que parlarem més endavant). Pel 
que fa al sensor de temperatura, utilitzarem una comunicació mitjançant I2C.  

 

3.1.5. Microprocessador 

El microprocessador serà l’encarregat de realitzar totes les tasques que hem 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 compleixi 
el desitjat per l’usuari.  

 

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 15mm. de distància. Fa la funció d’un interruptor, quan la porta 
està tancada ens proporciona tensió i quan està oberta, està connectat a massa. 
També estarà col·locat a totes les finestres amb la mateixa funció. Instal·larem 
un teclat matricial per poder introduir la contrasenya i el sistema de control 
iniciarà una temporització quan es detecti una intrusió.  

 

· Simulació d’activitat a l’interior de la vivenda 

Es podrà programar que hi hagi llum aleatòriament a les diferents estàncies 
mitjançant el rellotge RTC, per poder controlar l’hora i, per tant, apagar les llums 
si és de nit. 
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3.2.2. Gestió energètica 

 

· Optimització del clima 

Instal·larem un sensor per cada habitació que vulguem controlar la temperatura. 
El sistema ha de ser capaç de regular temperatures entre 15 i 30º i per tant 
tenim força llibertat a l’hora d’escollir els sensors, ja que la gran majoria 
compleixen aquesta especificació. S’haurà de poder alimentar amb 5 Vdc 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. 

 

· Optimització de la il·luminació 

Instal·larem un sensor d’il·luminació per cada estància on vulguem controlar-la. 
El rang d’il·luminació arriba fins a 800 lux, suficient per una vivenda. Només es 
regularà la temperatura si el microcontrolador rep la senyal de l’interruptor. 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, superiors 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. Hauran d’acceptar una alimentació de 5 V de contínua. 

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 el PC. 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. 

A través del PC, l’usuari hauria de poder comunicar-se amb la instal·lació 
mitjançant un servidor o comunicació via telèfon mòbil. 

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 inalàmbrica (tipus X-bee). 
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3.2.5. Unitat de control 

 

La unitat de control haurà de poder-se alimentar a través d’una típica font 
d’alimentació simple de 5 V 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 el PC. Serà necessària la 
possibilitat de gestionar interrupcions externes, especialment en el tema de la 
seguretat. No caldrà una connexió directa amb els actuadors però sigui que 
pugui manejar directament elements de connexió intermedis com ara 
optoacobladors o relés. Donat que el nombre de sensors i actuadors a controlar 
serà bastant elevat caldrà que disposi d’un nombre suficient de terminals 
d’entrada/sortida. 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 els tres grans grups: centralitzats o 
descentralitzats. 

 

4.1.1. Centralitzats 

 

Els sistemes centralitzats tenen una unitat central intel·ligent encarregada 
d’administrar l’edificació, a la que s’envia la informació provinent dels diferents 
elements de la instal·lació  como 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 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. 

 

· Sistemes basats en un bus únic 

Els sistemes domòtics basats en un bus són els que es connecten tots els 
dispositius a un mateix medi, tal como 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. 
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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’unica missió de 
donar soport 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura2. Sistema domòtic basat en un servidor. 

 

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.  
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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 PC 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 PC on, 
per exemple, pot estar carregat el plànol de l'edificació amb la distribució de les 
unitats en forma d'icones que canvien segons els seus estats. La següent figura 
mostra l'esquema d'una estructura descentralitzada.  
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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 

 

Són sistemes amb arquitectura descentralitzada en quant a que disposen de 
diversos i petits dispositius capaços d'adquirir i processar la informació de 
múltiples sensors i transmetre-la a la resta de dispositius distribuïts per 
l'habitatge. Un exemple en són tots aquells sistemes basats en Zigbee i en 
comunicacions totalment sense fils. 
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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 ha fer servir. Aquestes es poden distribuir 
en dues grans grups, cadascun dels quals amb diferents característiques i per 
tant amb els seus respectius avantatges i els seus respectius 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 1960 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, 
manejar 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 un 
altre encara que en sistemes de gestió domòtics se solen utilitzar més els 
microcontroladors, usant-se més els autòmats programables en aplicacions 
industrials.  

Si l'aplicació que es va a desenvolupar no va a produir-se en sèrie (més de 100 
unitats/any) és preferible un autòmat, sempre que no disposi de limitacions de 
grandària, consum o pes. Normalment el cost de desenvolupament sobre 
microcontrolador és molt superior, no compensant la diferència de preu. 
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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. 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, apart la massa. Les línies s’anomenen: 

· SDA: dades 

· SCL: rellotge 

· GND: massa 

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 
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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 
seran de la direcció del esclau i el vuitè vit 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 usada 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. 
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4.4. Tipus de Controlador 

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. 

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 nostre 
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) 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Acció proporcional 

 

Com podem veure a la figura, de color blau tenim la senyal de referència i de 
color negre la senyal de sortida del nostre regulador proporcional. 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 el 
sistema 

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. 
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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. 

Cost Baix en comparació amb els 
sistemes descentralitzats. 

Superior. 

 

En aquest projecte s’optarà per un sistema centralizat 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 adequada 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 C o bé alt 
nivell com el BASCOM LT, on l'usuari ha de 
desenvolupar-se manejadores per als 
diferents perifèrics. 

Es programa sempre mitjançant un 
llenguatge d'alt nivell, el BASIC, en el qual 
tots els manejadores de perifèrics ja estan 
preprogramats. Amb ell es poden 
desenvolupar aplicacions en menor temps. 

La utilització d'un microcontrolador 
requereix d'un període d'aprenentatge 
relativament llarg, estant normalment vetat 
a tècnics experimentats. 

Una persona no experimentada o fins i tot un 
nen 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. 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, ... Tota l'electrònica 
bàsica ja està desenvolupada. 

La seva electrònica en molt més simple, pel 
que el seu consum és inferior a 50 mA. Es 

El seu consum, i pes, és relativament alt, no 
sent adequat per a aplicacions portàtils o de 
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poden assolir aplicacions concretes amb 
consums molt baixos de l'ordre dels 5 mA. 

llarga durada que hagin d'alimentar-se a 
piles. El seu consum és superior als 500 mA, 
podent un sistema amb 64 entrades/sortides 
arribar als 3 A. 

Per a deixar els programes residents 
requereix d'un programador de EPROMs 
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 ha de tenir-
se en compte que treballa amb tensions de 
5 volts i corrents molt petits de l'ordre de 
miliampers. Els seus senyals estan 
disponibles en connectors de 1,27 
mil·límetres. 

El seu preu és superior, però les 
entrades/sortides poden acceptar 
directament tensions de 5, 12, 24, 110 i 220 
volts. Els senyals estan disponibles en 
regletas de passada 5 mil·límetres. 

 

 

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 i donat que el nombre de sensors a 
controlar és relativament elevat i que, a més, s’han de dur a terme les 
regulacions d’acció proporcional en els actuadors que siguin necessàries (que 
requereixen de càlculs constants)  també resulta més adequat utilitzar un 
microcontrolador. 

 

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 
podem destacar intel, Motorola, Texas Instrument, Microchip, Cypress, Atmel, 
entre d’altres. Però dins de tota aquesta gama de microcontroladors, destaquen 
dues families 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, anem a veure una taula comparativa 
entre dos dispositius d’aquestes famílies. 
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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 

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

Per la nostra aplicació en particular, no necessitem un microcontrolador amb 
grans prestacions, sinó amb característiques bàsiques que compleixen gairebé 
tots els microcontrolador. Per aquest motiu, la nostra elecció s’ha basat en una 
altre mena de característiques. 

Per començar, a l’hora de programar, hem de tenir en compte dues coses: el 
llenguatge de programació i el programador. Pel que fa el llenguatge de 
programació, ja hem conegut com es programa el microcontrolador de la marca 
ATMEL, concretament el de la família 8051 i, utilitzan el programador anomenat 
Keil. Per tant, ens ha cridat més l’atenció el microcontrolador PIC, per utilitzar 
eines de programació com el CCS i de simulació com el Proteus. 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 ens sigui més fàcil poder programar aquest tipus de microcontroladors. 

 

Seguidament, una de les característiques importants és el preu del 
microcontrolador. Podem 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. 
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S’ha decidit utilitzar-ne un del fabricant Microchip, és a dir, de la família dels PIC. 
La raó rau en el fet que es disposa d’àmplia informació sobre aquesta família de 
microcontroladors a més ja es disposa físicament dels corresponents 
programadors de manera que faciliti la feina de programació. A més, els PIC s’ha 
demostrat que són completament fiables podent utilitzar a més diferents tipus de 
comunicacions, com RS-232, USB o I2C. 

 

5.3. Tipus de comunicacions 
 

Per a les comunicacions externes amb el PC s’utilitzarà una comunicació USB 
donat que és molt més ràpida (superior a 40 vegades).  

Tanmateix, per la seva major simplicitat de programació i per aprofitar els ports 
del PIC destinats a tal efecte es realitzarà una programació segons l’estàndard 
RS-232. A la sortida del PIC es connectarà un adaptador de tensió (MAX-232) i 
després un adaptador de RS-232 a USB. 

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. 

Pel que fa a les comunicacions inalàmbriques s’han descartat degut a la seva 
complexitat d’interacció amb els diferents elements del sistema. 

 

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 
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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 o tot o res. La taula següent servirà per justificar que 
un control d’acció proporcional 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 Regulador tot o res Acció proporcional-
integral 

 

 

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 
quasi 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 I 
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. 

 

Sobreimpuls 

 

Té un sobreimpuls 
menor. 

Té un sobreimpuls 
major sobretot si el 
sistema té una 
resposta lenta. 

Té un sobreimpuls 
menor de l’ordre del 
control P. 

 

Precisió 

Es poden aconseguir 
precisions elevades. 

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. 

 



Xavier Fernández Espiga  

 - 26 - 

Per tot el que s’ha exposat anteriorment el sistema de control més adequat pels 
controladors és el d’acció proporcional ja que té un consum menor, un 
sobreimpuls menor i una major precisió.  L’inconvenient d’una major lentitud en 
al resposta del sistema no constitueix un gran problema en aquest cas, ja que no 
és imperatiu un regulació immediata (cal recordar que es pretene regular la 
il·luminació). 

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. 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. 

 

· 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 aqest 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   
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(3) 

 

 

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 7. 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. 

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: 

 

       (4) 

                         (5) 

                        (6) 

 

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. 
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CAPÍTOL 6: 

COMPONENTS FÍSICS 

DE LA INSTAL·LACIÓ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Diagrama de blocs general 
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Tot seguit podem veure l’esquema general dels components físics del nostre projecte. 
Podem observar com tots els sensors i circuits que formen el projecte van connectats al 

microcontrolador 18F4550, qui es l’encarregat de governar i gestionar la informació. 

Figura 9. Esquema general del circuit 

 

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

 

6.1. Sensors a utilitzar 
 

En aquest apartat es descriuran els circuits que duran a terme la funció de 
sensors d’il·luminació, temperatura i de presència. 
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6.1.1. Sensor d’il·luminació 

 

Aquest serà el sensor encarregat de determinar el nivell d’il·luminació 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. 

En aquest cas s’utilitzarà una LDR el preu de la qual és bastant reduït. 

 

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, cèl·lula fotoelèctrica o resistor depenent de la llum, 
les sigles de la qual, LDR, s'originen del seu nom en anglès light-dependent 
resistor. 
 
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 
buit 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  és la resistència de la LDR per a una certa il·luminació,  és la 

resistència que posseeix la LDR a 1 lux,  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. 

a
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Figura 10. Linealització LDR 

En la figura anterior es mostra un circuit que ens permet obtenir una tensió lineal 
a la seva sortida que, bàsicament consisteix en un divisor de tensió. La tensió de 
sortida Vout vindrà donada per la següent expressió: 

 

(8) 

 

Com que  és la mateixa tensió d’alimentació de tot el circuit (5 V) només 
queda definir el valor de R. 

Es pretén que el sensor d’il·luminació sigui el prou lineal en un rang d’il·luminació 
entre 1 i 800 lux, donat que els valors d’il·luminació d’una vivenda no superen 
els 800 lux. La linealitat d’aquesta tensió és major i en un major rang com més 
petit sigui el valor de R. A més, com més petit sigui el valor de R més consum 
tindrà el circuit sensor i també cal assegurar-se que la LDR no dissipi més 
potència de la prevista i es destrueixi. També cal tenir present amb valors de R 
molt petits poden influir les resistències de cables i contactes. Finalment, s’ha 
seleccionat una R= 68Ω, de manera que la LDR mai dissipi més de 95 mW, valor 
de potència màxima usual per a les LDR. 

 

Ara cal acoblar a la sortida del divisor de tensió un amplificador 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 
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determinant en aquesta aplicació donat que la resposta freqüencial de la LDR 
tampoc és òptima. 

El circuit de condicionament final és el següent: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Condicionament LDR 

El valor de RG permetrà ajustar el guany de l’amplificador no inversor segons les 
característiques de la LDR escollida i el rang de tensió d’entrada al PIC (segons la 
tensió de referència que s’hi apliqui). 

 

6.1.2. Sensor de temperatura 

 

En aquest cas s’utilitzarà un sensor de temperatura digital integrat amb bs 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 tips 8-DIP. 
 
El DS1621 proporciona un valor de temperatura digital de 9 bits. També disposa 
d’un mecanisme d’alarma quan la temperatura excedeix un valor TH definit per 
l’usuari mantenint a nivell alt la sortida TOUT.  
Quan la temperatura disminueix per sota un valor TL, també definit per l’usuari, 
el valor de TOUT  commuta de manera que es pot incloure un cicle d’histèresis si 
s’escau.  
Seguidament es mostra el patillatge del sensor DS1621. 
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Figura 12. 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. 
 

 

Tot seguit, podem veure l’esquema de connexió del sensor amb el PIC 18F4550. 
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Figura 13. 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, 
mentre que el RTC té la 000 per defecte. 
 
Les resistències que apareixen en el circuit anterior són les resistències de pull-
up necessàries per a la comunicació mitjançant un protocol I2C. 

6.1.3. Detector de presència 

 

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. 

Se 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. 

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. 
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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. 

· 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 14. Connexió detector de presència 

 

 

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 com il·luminació. Pel que fa al tema de la seguretat, també 
podria 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 7 pins 
d’un port per a la seva gestió. L’esquema de connexió al PIC es mostra 
seguidament: 
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Figura 15. Circuit elèctric del teclat matricial 

 

Bàsicament, la gestió de les tecles es basa en activar fila per fila el teclat 
matricial i en cada una d’elles detectar si alguna columna està a nivell alt, fet que 
significarà que s’ha trobat la tecla en qüestió. Per a saber el valor de la tecla es 
pot emprar una variable inicialitzada a zero i anant incrementant el se valor a 
mesura que s’analitzen les tecles per ordre. Així, per exemple, s’hi s’ha detectat 
que la 5a tecla s’ha activat se suposarà que la tecla premuda és el número 5. 
Cal aclarir que per la connexió que s’ha descrit és necessari l’ús de resistències 
de pull-up. De tota manera, tant el port B com el port D del PIC 18F4550 ja 
posseeixen resistències internes de pull-up, així que es farà ús d’aquests 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...  El 
seu principal avantatge és el seu baix consum elèctric quan es troben en 
funcionament. 

Aquí s’utilitzarà un display LDC típic de 16x2 (dues files amb 16 caràcters a cada 
una d’elles) compatible amb Hitachi 44780. Aquest tipus de visualitzadors es 
troben estandarditzats, de manera que tots ells són compatibles pin a pin. La 
seva distribució es mostra a continuació: 

 

Taula 6. Pins del Display  

Nº Pin Nom Funció Descripció 

1 VSS Alimentació Massa 

2 VDD Alimentació +5 V 
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3 VO Analògica Control de contrast 
de pantalla 

4 RS Entrada Selecció registre 

5 R/W Entrada Llegir/Escriure 

6 E Entrada Habilitació 

7 D0 Entrada/Sortida Dades (bit de menys 
pes) 

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 

 

 

6.4. Rellotge de temps real (RTC) 
 

S’utilitzarà un rellotge de temps real per a conèixer a cada instant que l’usuari ho 
sol·liciti l’estat de la vivenda pel que fa a la seva climatització i il·luminació o per 
controlar-ne la seva seguretat. 
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. S’ha triat el rellotge DS1307 ja que permet la 
comunicación sèrie directa amb el PIC a través del bus de comunicacions I2C. 
Com que ja s’ha inclòs un integrat que també posseeix comnicacions I2C, podem 
connectar el rellotge als mateixos busos i, així, estalviar ports del PIC. 
A més 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 bisest. 
 
A continuación s’han inclòs les principals característiques del RTC DS1307. 
 
Rellotge de temps real capaç de contra segons, minuts, hores, dia, dia de la 
setmana, mes i any (amb correccions d’any bisest fins a l’any 2100). 
 
· RAM de 56 bytes i no volàtil. 
· Codificació digital del temps en format BCD.  
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· Interfase sèrie I2C. 
· Ona quadrada de sortida programable. 
· 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 kHz, 

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

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

 

Figura 16. Connexionat del RTC 

 
Cal tenir present que les resistències de pull-up no farien falta en aquest cas ja 
que 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 I2C. 
Quan VCC cau per sota de 1,25 x VBAT el dispositiu deté l’acció en curs un i 
reinicialitza el comptador de direcció del dispositiu. Les entrades al dispositiu no 
es tenen en compte durant aquest per a impedir l’adquisició de dades errònies. 
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. 

Les resistències que apareixen en l’esquema anterior són resistències de pull-up 
necessàries per a una comunicació mitjançant bus I2C. 
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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. 
 

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 17. Esquema del PIC18F4550 
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6.5.1. Configuracions de l’oscil·lador 

 
La operació de l’oscil·lador del microcontrolador PIC18F4550 està controlat a 
través de dos registres de configuració i 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 
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 de ceràmica 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. 
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Figura 18. Configuració del oscil·lador 

 
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. Per tant, 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. 
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6.5.2. Circuit de Reset 

 

El PIC18F4550 pot diferenciar entre diversos modes de reset mostrats a 
continuació: 
 

a) Reset d’encesa de l’alimentació. 

b) MCLR, Reset durant funcionament normal. 

c) MCLR Reset Durant l’utilització dels modes d’estalvi de potència.) 
Temporitzador 

d) Watchdog (WDT), Reset (durant execució). 

e) Reset d’apagada parcial programable, BOR (Brown-Out Reset). 

f) Instrucció de Reset. 

g) Pila de Reset plena. 

h) Reset de corrent. 

 

 

El circuit de a muntar per a un reset en operació normal es mostra a la figura 
següent: 

 

Figura 19. Circuit de reset 

 
Es recomana no utilitzar una resistència de valor superior a 40 kΩ per assegurar-
se que la tensió al terminal no violi les especificacions elèctriques del dispositiu. 
 

6.5.3. Comunicació USB 

 

El PIC18F4550 incorpora un mòdul de comunicacions USB plenament destacat 
que suporta tant la comunicació de baixa velocitat com la de alta velocitat. 
També incorpora el se 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. 
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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: 
 

· 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. 
 

6.5.4. 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 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. 
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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 

 

Bàsicament 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 triac integrats, com per exemple el MOC3020. El PIC actuaria sobre el 
díode de l’integrat i aquest activaria òpticament el triac de l’integrat. Alhora 
aquest triac cebaria 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: 

 

Figura 20. Esquema de potencia i adaptació al PIC del Triac 

 
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. 
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En el cas de càrregues purament resistives, com en el cas de les làmpades 
d’incandescència, es pot connectar un pin d’interrupció externa del PIC a la 
sortida de tensió del transformador de la font d’alimentació de 5V 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 una resistència d’uns 560 kΩ (utilitzant un transformador 
típic de 230/12 V) per no superar el valor de corrent que és capaç d’absorbir el 
pin del microcontrolador. 
El triac que governa la càrrega haurà de muntar-se sobre un dissipador de calor 
donada la potència que haurà de governar i, com que a la part de potència 
s’utilitzen tensions de 230 V, com a mesura de protecció s’aïllarà el dissipador 
del triac utilitzant un material com la mica i també s’instal·larà  un fusible del 
valor adequat abans de connectar la càrrega. 
Aquest circuit permet fer un control PI de la il·luminació controlant l’angle 
d’encesa del tiristor de potència. 
 

6.6.2. Actuador del sistema de climatització 

 

Per a actuar sobre el sistema de climatització (ja sigui la calefacció o un sistema 
de refrigeració com l’aire condicionat) es pot seguir el mateix esquema presentat 
per actuar sobre el sistema d’il·luminació de la vivenda, en el cas que el control 
que es realitzi sigui un PI. El triac de potència actuaria sobre la caldera o l’aparell 
d’aire condicionat. 
De tota manera, també es pot adoptar un control tot o res amb una petita 
histèresis, control que no admetia el sistema d’il·luminació.  
 
Aquest control es pot dur a terme fàcilment connectant un dels pins d’un port del 
18F4550 a la base d’un transistor NPN que serà l’encarregat d’energitzar la 
bobina d’un relé degut a que un port del microcontrolador no és capaç per si sol 
de fer-ho. L’aparell de calefacció o de refrigeració aniria connectat al circuit de 
potència del relé. L’esquema del circuit seria el presentat a la figura següent: 

 

13. 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 21. Esquema de potència i connexió al PIC del relé 

 



Xavier Fernández Espiga  

 - 46 - 

Mostreig del

Actualització valors

controlar
r(k·T)

i([k-1]·T) = i(k·T)

u(k·T) = Kp·e(k·T) + i(k·T)

senyal de

Càlcul del terme integralCàlcul sortida PI

e([k-1]·T) = e(k·T)

Senyal de consigna

sortida a

i(k·T) = i([k-1]·T) + Ki·T/2·  (e([k-1]·T) + e(k·T)

y(k·T)

l'error
Càlcul de

e(k·T)= y(k·T) - r(k·T)

 

CAPÍTOL 7: 

DIAGRAMES DE FLUX 

7.1. Diagrama de flux del Controlador 
Proporcional integral 

 

A continuació es mostra el diagrama de flux que haurà de seguir l’algoritme del 
programa de control que implementi el control PI digital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un cop ajustat el valor de consigna desitjat es mostreja el senyal de sortida del 
procés que es vol controlar i es calcula l’error entre ambdós valors. Un cop 
calculat l’error es procedeix a calcular el terme integral mitjançant l’equació 
adequada ja i després es calcula el valor de sortida del control PI afegint al terme 
integral el terme proporcional i s’aplica als actuadors. Per últim, només cal 
actualitzar els valors de l’error i de l’acció integral del període de mostreig 
anterior amb els valors actuals i es torna a començar el procés en el següent 
període de mostreig. 
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7.2. Diagrama de flux general 

 
En aquest apartat podem veure el diagrama de flux general del nostre programa, 
tant de la part d’il·luminació com de climatització i la interrupció de seguretat. 
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CAPÍTOL 8: 

SIMULACIONS 

8.1. Sensor d’il·luminació LDR 
Seguidament es simula el comportament del circuit de linealització de la LDR 
exposat anteriorment. La tensió obtinguda al divisor es pot observar a la figura. 
S’ha simulat una LDR modelada per la següent funció: 

  (9) 

 

Com hem vist a l’apartat corresponent als elements físics del projecte, a la figura 
següent podem observar el connexionat que s’ha utilitzat a l’hora de simular el 
nostre sensor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 22. Esquema LDR 

858,0·127410)( -= IIRLDR
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Seguit aquest esquema, hem aconseguit la següent resposta de la LDR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Resposta de la LDR linealitzada 

Com es pot observar el coeficient de correlació és superior a 0,98, per la qual 
cosa es pot concloure que la tensió és bastant lineal, excepte en els extrems on 
es perd linealitat. De totes formes, els valors usuals d’il·luminació es troben en el 
centre de l’interval considerat que és justament on la tensió és més lineal i on el 
coeficient de correlació arriba a ser superior a 0,99. De tota manera, per ajustar 
millor aquesta recta, es poden linealitzar els valors de tensió per programació. 
Per exemple, es pot dividir el rang d’il·luminació en diversos intervals i interpolar 
per rectes cada interval. 

Seguidament es presenta la tensió obtinguda a la sortida de l’amplificador no 
inversor per a un guany 1. Aquest guany, com ja s’ha comentat, es pot modificar 
per ajustar-lo al rang de tensió màxim del PIC per tenir una major sensibilitat i 
seleccionar una tensió de referència adequada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Tensió a la sortida del amplificador  
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CAPÍTOL 9: 

COMUNICACIONS 

Com hem dit en capítols anteriors, utilitzarem dos tipus de comunicacions 
diferents. De cara a comunicar-nos amb els nostres sensors utilitzarem una 
comunicació I2C entre ells i el microcontrolador. D’altra banda, per comunicar el 
nostre PIC amb un ordinador per tal de poder visualitzar el que està passant, 
utilitzarem una comunicació mitjançant 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 normalment 
tots els dispositius que s’hi connecten comparteixen la mateixa massa, 
normalment no és necessari. Aquestes tres línies són: 

 

· SDA: per transmetre les dades 

· DCL: per la senyal de rellotge 

· GND: massa 
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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 22, podem observar un exemple de connexió d’alguns 
dispositius al bus de comunicacions. 

 

 

 

 

 

Figura 25. 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. 
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· Tot seguit, comença la comunicació. 

· 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 “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. 
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· Alta velocitat (2.0): Transferència 480 Mbps (60 Mb/s) encara que 
generalment arriba fins 125Mbps (16Mb/s). Està present gairebé en el 
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 seus fils s’anomenen D+ i D-. Els 
nivells de transmissió de la senyal varien de 0 a 0,3 per nivell baix (zeros) i de 
2,8 a 3,6 per nivell alt (uns) a les versions 1.0 i 1.1. En canvi, a la 2.0 s’utilitzen 
±400mV. 

 

Taula 9. Descripció dels PINS del USB 

Pin Nom Descripció Color 

1 Vbus + 5 Vcc. CC Vermell 

2 D- Data - Blau 

3 D+ Data + Groc 

4 GND Terra Verd 

 

9.2.2. Tipus de transferència  

 

· Control: Mode utilitzat per realitzar configuracions. Tots els dispositius USB 
han de poder utilitzar aquest mode. Les dades de control serveixen per 
configurar el perifèric en el moment de connectar-lo. Alguns drivers 
específics poden utilitzar aquest enllaç per transmetre la seva pròpia 
informació de control. Aquest enllaç no té pèrdua de dades, ja que el 
dispositiu de detecció de recuperació d’errors està activat a nivell USB. 

· Bulk: Aquest mode s’utilitza per la transmissió d’importants quantitats 
d’informació. Aquest enllaç tampoc té pèrdua de dades. Aquest tipus de 
transferència és útil quan la raó de transferència no és crítica, com per 
exemple l’enviament d’un arxiu a una impresora. La transferència és 
ràpida però si és necessari pot esperar. Només els dispositius de mitja i 
alta velocitat poden utilitzar aquest tipus de transferència. 

· Interrupció: Mode utilitzat per transmetre petits paquets, ràpids i orientats 
a percepcions humanes, com per exemple el ratolí. Aquest tipus de 
transferència són per dispositius que han de rebre una atenció periòdica i 
l’utilitzen dispositius de baixa velocitat. 
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· Flux de temps real: Mode utilitzat per la transmissió d’àudio o vídeo 
comprimit. Aquest sistema funciona a temps real i és el que té major 
prioritat. La transmissió de veu n’és un exemple.  

 

9.2.3. Protocol 

 

La forma en que les seqüències de bits es transmeten en USB es la següent: 
primer es transmet el bit menys significatiu, després el següent més significatiu 
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. 

 

9.2.4. Format de camps 

 

Els paquets es divideixen en camps. 

 

· 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 estigi format 
per 8 bits. Aquests últims quatre bits son 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 es desconegut o el paquet és erroni i és 
ignorat. 

 

 

 

Figura 26. Camp paquet PID 
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· Camp de direcció 

 

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

 

 

 

Figura 27. 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 28. 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.  

 

· 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 29. 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’acrd 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.  
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9.2.5. 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 toquen 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 30. 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 cam CRC de 5 bits. 

 

 

 

 

Figura 31. Paquet inici de frame 

· 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. El nombre de bytes de dades ha de ser enter. 

 

 

 

 

Figura 32. Paquet de dades 
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· Paquets “Handshake” 

Els parquets handshake, que traduit vol dir encaixada de mans, 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 33. Paquets “handshake” 
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CAPÍTOL 10: 

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 que 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 detalles 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. 
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· 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 
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 nostre 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 11: 

ESTUDI ECONÒMIC 

En aquest apartat realitzarem un breu estudi econòmic del nostre projecte. Les 
hores totals del avantprojecte del que estem parlant serien 112,5. Aquest 
resultat s’obté de les 7,5 hores setmanals de dedicació per les 16 setmanes que 
ha durat l’avantprojecte. 

 

7,5 hores setmanals x 16 setmanes = 112,5 hores 

 

11.1.  Costos d’enginyeria 

 
Taula 10. Estudi Costos d’enginyeria 

 Euros/h. Hores Sou total (€) 

Sou Enginyer Junior 50 112,5 5.625 

Sou Enginyer Junior 50 112,5 5.625 

TOTAL 50 225 11,250 

IVA 16% - - 1.800 

TOTAL amb IVA - - 13.050 
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11.2. Costos indirectes 

 
Taula 11. Estudi dels costos indirectes 

 % costos directes PREU TOTAL 

Desplaçaments i dietes 5,00% 562,5 

Material d’oficina, 
enquadernació i material 
informàtic 

 

2,00% 

 

225 

TOTAL  787,5 

IVA 16%  126 

TOTAL amb IVA  913,5 

 

11.3. Estimació dels costos de material 

 
Taula 12. Estimació dels costos de material 

Unitats Material Descripció Preu/unitat Total (€) 

1 PIC18F4550 Microcontrolador 5,61€ 5,61 

1 LDR Sensor de llum   

1 DS1621 Sensor de 
temperatura 

4,78€ 4,78 

1 OP07 Amplificador 0,501€ 0,501 

1 MOC3020 Optoacoblador 
amb triac 

0,56€ 0,56 

1 G5JS-1A 5DC Relé 4,20 € 4,20 

1 C106M Triac 1,5€ 1,5 

1 BD139 Transistor NPN 0,127€ 0,127 

TOTAL amb IVA   17,278 
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11.4. Costos totals 
 

Taula 13. Costos totals 

Costos d’enginyeria 13.050€ 

Costos indirectes 913,5€ 

Estimació material 17,278€ 

TOTAL amb IVA 13.940€ 
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CAPÍTOL 12: 

PLANIFICACIÓ I 

DIAGRAMA DE GANTT 

A l’esquema de la figura següent podem veure la realització del diagrama de 
Gantt que ens ha ajudat a planificar el treball i a posar-nos uns terminis a l’hora 
de realitzar les tasques necessàries. Gràcies al diagrama, ens hem organitzat el 
projecte d’una manera clara i hem pogut assolir tot allò que volíem en els temps 
marcats. 
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CAPÍTOL 13: 

BIBLIOGRAFIA 

En aquest capítol, citarem les referències bibliogràfiques i enllaços que hem llegit 
i visitat informant-nos i extraient la informació necessària per realitzar aquest 
avantprojecte. 
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[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 
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