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1 
INTRODUCCIÓ 

1.1. Marc de treball 
Aquest projecte final de carrera s’ha dut a terme amb el treball realitzat a l’empresa 

Telmicom Ingenieros SLL.  

Aquesta empresa es dedica al disseny, fabricació i comercialització de solucions en 

cobrament automàtic i transmissió de dades. Disposen d’una variada gama de 

productes, com dispositius que permeten la venda d’un servei, o d’un temps de servei, 

el pagament de tiquets o consumicions, dispositius de control i supervisió, i sistemes 

per a la interconnexió de màquines i equips en diferents protocols.  

L’equip de Telmicom té una àmplia experiència en disseny, industrialització i fabricació 

de productes, i és per això que s’ha tingut a disposició tots els elements necessaris per 

poder realitzar el projecte complet. Concretament, s’han tingut a l’abast equips de 

treball adequats com l’estació de soldadura, equips de mesura, equips informàtics, 

material electrònic i mecànic  i sobretot s’ha disposat del suport i la formació de 

l’empresa al llarg de tot el projecte. 

1.2. Justificació i motivació 
Cada vegada resulta més imprescindible disposar de punts de connexió a Internet en 

tota mena d’establiments públics o privats ja que actualment, gràcies a l’avenç 

tecnològic, una gran part de la població disposa de dispositius portàtils amb la 

capacitat de connexió a les xarxes sense fil WiFi.  

D’altra banda, des de fa un temps, ha nascut en la nostra societat la necessitat de 

rebre informació en tot moment i sobretot de poder estar connectat amb el món a 

través d’Internet, poder contactar amb familiars, amics, companys de feina o bé llegir 

les notícies de tot el món entre altres exemples. Tenir connexió a Internet ens 

proporciona informació, coneixement i comunicació. 
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Partint d’aquestes idees, aquest projecte pretén facilitar la connexió a tots aquests 

serveis mitjançant punts de connexió amb previ pagament. 

La motivació d’aquest projecte ha estat la realització d’un treball on es tracta gran 

varietat d’aspectes, partint des de la seva base fins la seva comercialització. S’ha 

tractat des de part electrònica, passant pel disseny de firmware i software fins al 

muntatge del cablejat i muntatge del prototip final. A més, s’ha col·laborat en la part 

mecànica d’aquest. 

Ha estat una experiència molt positiva i enriquidora realitzar aquest projecte per poder 

posar en pràctica molts dels coneixements apresos al llarg de la carrera i sobretot per 

poder veure de ben a prop tot el procés d’un producte que acaba sortint al mercat.  

1.3. Descripció del producte 
El producte a dissenyar consisteix en un sistema per obtenir connexió a Internet amb 

previ pagament. 

Aquest producte està pensat per ser utilitzat en diferents establiments sempre que 

disposin de connexió a Internet pròpia. Pot ser molt útil, per exemple, en establiments 

com Ciber-cafès, estacions de servei, hotels, hospitals, aeroports i càmpings. Aquests 

clients tenen la necessitat d’oferir un servei d’Internet de pagament per obtenir uns 

ingressos extres als seus propis serveis i per fer  que el seu local tingui més prestacions. 

Aquest sistema és adequat tant per clients amb dispositius propis com els que 

disposen de sales d’ordinadors, com per clients en que només volen oferir el servei 

d’Internet als usuaris i clients dels seus establiments. 

L’empresa Telmicom disposava d’un producte obsolet i volia dissenyar i implementar 

un nou dispositiu que permetés oferir connexió a Internet (per WiFi i/o Cable) de 

pagament.  L’antic producte no funcionava correctament i es demanava un redisseny 

total del firmware i utilitzar una nova impressora de més qualitat amb un pressupost 

ajustat. A més, s’utilitzava una antiga placa de control i es volia adaptar al nou disseny 

d’aquesta, a una placa més petita i amb alguns canvis en les funcionalitats.  
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Aquest nou dispositiu ha de permetre a l’usuari poder seleccionar una tarifa, introduir 

l’import en monedes i automàticament el sistema ha d’imprimir un tiquet amb tota la 

informació necessària (Usuari/Contrasenya, temps de connexió, preu…etc.) i acceptar 

la connexió a Internet des d’un PC. 

 

Figura 1: Descripció del producte 
 
D’altra banda, el producte s’ha de complementar amb un programari d’usuari que el 

client es pugui instal·lar al seu PC. En aquest programari s’han de poder modificar les 

tarifes, tenir un control de la recaptació parcial i total, escollir el tipus de monedes 

acceptades i el seu mode de funcionament connectant el PC via USB al producte. 

A més, el producte ha d’incloure un sistema de control de la recaptació, Cash Control, 

per tal que el sistema enviï la recaptació al servidor de Telmicom i així poder tenir un 

control més còmode a través d’Internet. 
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1.4. Especificacions 
Les especificacions del producte a dissenyar i implementar venen marcades per les 

necessitats de Telmicom i dels seus clients. En aquest apartat es parla de les 

especificacions a nivell de tot el sistema a dissenyar.  

Les especificacions tècniques de funcionament es resumeixen en la següents taules: 

Característiques Elèctriques Descripció 

Tensió d’alimentació 220Vac ± 10% 50 Hz 

Intensitat nominal 500 mA 

Taula 1: Especificacions Elèctriques 
 

Característiques Ambientals Descripció 

Temperatura d’emmagatzematge -20ºC a 70ºC 

Temperatura de funcionament 0ºC a 55ºC 

Humitat 10% a 75% HR sense condensació 

Taula 2: Especificacions Ambientals 
 
En aquest producte es vol tot el sistema integrat en una caixa metàl·lica compacta i 

robusta de les següents dimensions: 

Dimensió del producte Mida 

Altura 550 mm 

Amplada 170 mm 

Profunditat 235 mm 

Taula 3: Dimensions del sistema 
 

El mode de pagament es realitza mitjançant monedes. Per aquest motiu, el producte 

disposa d’un selector de monedes que accepta i valida les monedes utilitzades en la 

zona euro. L’equip no ha d’estar adaptat per retornar els diners o el canvi de l’import 

introduït. 
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Les especificacions del selector de monedes tenen present tan el diàmetre com 

l’espessor d’aquestes. 

Dimensions de les monedes Mida 

Diàmetre de monedes acceptades. 15 – 28.4 mm 

Espessor de monedes acceptades 1,25 - 3,1 mm 

Taula 4: Dimensions de les monedes acceptades 
 
La caixa de recaptació emmagatzema les monedes introduïdes. La capacitat d’aquesta 

depèn de les seves dimensions, que en aquest cas s’ajusta a la mida de tot el conjunt. 

Valor de la moneda Capacitat 

2 euros 450-550 

1 euros 600-700 

50 cèntims 500-600 

20 cèntims 650-750 

10 cèntims 1000-1200 

Taula 5: Capacitat de la caixa de recaptació 
 

El producte disposa d’una interfície d’usuari composta d’un visualitzador i tres 

polsadors. Mitjançant aquesta interfície, l’usuari pot conèixer les diferents tarifes que 

ofereix el producte, seleccionar la tarifa que desitgi o cancel·lar l’operació. L’usuari del 

producte pot seleccionar entre un màxim de deu tarifes establertes pel propietari. 

Aquestes tarifes han de ser programades prèviament mitjançant un programa de 

configuració. El mateix programa de configuració també permet llegir la recaptació del 

producte per tal de facilitar la comptabilitat. Aquest programa està dissenyat 

mitjançant l’entorn de desenvolupament MS Visual Studio per tal de ser utilitzat en un 

PC de manera visual i intuïtiva. La comunicació del PC amb l’equip es realitza 

mitjançant un cable USB. Més endavant, a l’apartat d’especificacions del  

PROGRAMARI DE CONFIGURACIÓ s’ha aprofundit en les funcions a realitzar. 
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A nivell de hardware s’ha tingut com a especificació utilitzar la placa de control 

dissenyada per Telmicom, adaptant-la i/o modificant-la per solucionar totes les 

necessitats del producte. Per això, primer ha calgut fer un estudi de la placa de control 

i dels elements necessaris per tot el sistema. Dins el capítol PART ELECTRÒNICA, a 

l’apartat Placa de Control, s’han explicat  les seves característiques principals. 
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2 
TRIA DE LA SOLUCIÓ 

En aquest capítol s’ha descrit el procés que s’ha seguit per dissenyar el producte i s’han 

introduït els principals components del producte. 

2.1. Procés de disseny 
Un cop fixats els objectius del projecte, cal començar a plantejar el disseny i la 

implementació d’aquest. Per això s’ha hagut de revisar i estudiar quins serien els 

elements que caldrien per obtenir el producte desitjat.  

Vistes les especificacions, aquest sistema ha d’estar format per diversos elements: un 

Hotspot, una impressora, un selector de monedes, uns polsadors i un visualitzador. 

Tots aquests elements s’han de poder controlar i supervisar, per aquest motiu el 

sistema també ha d’incloure una Placa de Control. 

 

Figura 2: Diagrama de blocs del sistema 

PLACA
DE

CONTROL

Impressora Hotspot

Visor

Polsadors

Placa Ethernet
'Cash Control'

Placa Ethernet
Com.Hotspot

RouterPC

Sel.Monedes

SISTEMA
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La impressora s’ha de comunicar amb la Placa de Control per gestionar la impressió del 

tiquet amb les dades de connexió com l’usuari, la contrasenya i el temps. El selector de 

monedes és imprescindible per realitzar el pagament del servei. El visor s’encarrega de 

mostrar per pantalla informació per la selecció de tarifa que es realitza mitjançant els 

polsadors i per mostrar diferents estats del sistema o informacions útils per l’usuari. El 

visor només ha de rebre de la Placa de Control la informació per mostrar per pantalla, 

en canvi els polsadors només han de poder ser detectats per aquesta. La comunicació 

amb el Hotspot serveix  per gestionar i controlar els punts d’accés i crea la informació 

pels nous usuaris. 

Després de fer un estudi dels components, s’ha vist que es necessita afegir algun altre 

element al disseny. El Hotspot utilitza el protocol Ethernet per a les seves 

comunicacions. La Placa de Control, com es veurà més endavant, disposa només de 

canals sèrie. Per tant, es necessita dissenyar una placa de conversió de sèrie TTL a 

Ethernet per convertir el canal sèrie en comunicant de IP. 

Com es pot observar en el diagrama anterior han estat necessàries dues Plaques 

Ethernet per poder complir les especificacions, ja que apart de comunicar la Placa de 

Control amb el hotspot per obtenir i gestionar els accessos de connexió a Internet, 

també s’ha de realitzar un sistema de Cash Control que també necessita el protocol 

Ethernet.  

La comunicació entre el sistema i el PC és necessària per configurar l’equip mitjançant 

la seva aplicació específica. Aquesta aplicació permet configurar les tarifes, o el mode 

de funcionament entre altres paràmetres que s’han explicat més endavant. Aquesta 

comunicació també és necessària per a la reprogramació i actualitzacions de l’equip. 

Una vegada es tenen clars els principals elements necessaris s’ha de començar a 

plantejar l’estructura del programari del microcontrolador. S’ha de fer un estudi de la 

comunicació que cal dur a terme amb el hotspot i amb la impressora per al seu 

correcte funcionament per això cal mirar amb deteniment les fulles d’especificacions 

d’aquests dos components. També és necessari fer un estudi del selector de monedes 

per entendre bé el seu funcionament. Paral·lelament al desenvolupament del 
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programari del microcontrolador s’ha de començar a estudiar la realització del 

programari de configuració, per a  una correcta comunicació. 

Una vegada el sistema funcioni correctament, cal integrar-lo en una caixa metàl·lica i 

realitzar les proves necessàries per verificar el seu funcionament. 

Per acabar s’han de crear els manuals tècnics i d’usuari i tota la documentació 

necessària per a la seva producció. 

2.2. Components del producte 
Els components del producte a dissenyar són els següents:  

 Hotspot:

 

 Gestiona els punts d’accés per la connexió a Internet. 

Impressora:

 

  S’encarrega de la impressió del tiquet. Impressora tèrmica i de 

petites dimensions. 

Visor LCD:

 

 Mostra els missatges informatius per la selecció de tarifes i els 

missatges d’impressió de tiquet i d’error del sistema. 

Selector de monedes:

 

 Valida les monedes en realitzar els pagaments del 

servei. 

Polsadors:

 

 S’utilitzen per la interacció del sistema amb l’usuari. 

Placa de Control:

 

 Controla el funcionament de tots els dispositius del sistema. 

Placa Ethernet:

 

 Permet realitzar la conversió de comunicació entre sèrie TTL i 

Ethernet. 

Font d’alimentació:

 

 Alimenta el sistema. 
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3 
PART ELECTRÒNICA 

En aquest capítol s’ha explicat detalladament, un per un, tots els elements electrònics 

que composen el producte. Com s’ha indicat en el diagrama de la Figura 2: Diagrama 

de blocs del sistema, el producte consta de: Un hotspot, una impressora, un visor LCD, 

un selector de monedes, uns polsadors, una placa de control, unes plaques Ethernet i 

una font d’alimentació. 

3.1. Hotspot 
Un hotspot és un dispositiu que ofereix accés a Internet a través d’una xarxa d’àrea 

local sense fils o per cable mitjançant la utilització d’un router. Aquest router ha d’estar 

connectat a un proveïdor de serveis d’Internet. Permet connectar PDA’s , ordinadors i 

telèfons mòbils, entre d’altres. 

 

 

Figura 3: Connexions del hotspot 
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3.1.1. Descripció del hotspot  
El hotspot utilitzat per a la realització d’aquest projecte ha estat un de SMC Network. 

Aquest hotspot pot suportar fins a 100 usuaris simultàniament i pot arribar fins a 

54Mbps de velocitat de dades. 

Paràmetre Descripció 

Tensió Alimentació 5 V 

Consum màxim 2 A 

Dimensions 242x130,5x77 (mm) 

Pes 420 g 

Taula 6: Especificacions elèctriques i físiques del Hotspot 
 
S’ha utilitzat aquest model ja que oferia la millor relació qualitat-preu i disposava de la 

capacitat suficient segons les especificacions establertes del producte.  

 
Figura 4: El hotspot SMC Network 

 
Al panell de darrera té un connector RS-232, quatre connectors LAN, un connector 

WAN, un polsador per restablir el sistema (reset) i un connector tipus jack per 

l’alimentació. 

 

Figura 5: Connectors del hotspot 

Antena Antena

Alimentació
5Vdc

Connexió
Placa Ethernet1

Connexió
Placa Ethernet2

Connexions Locals 
de Ethernet

Connexió WAN
(Sortida Internet)
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Connector RS-232: Està reservat per a  l’ús de fabricació. 

Connector Antena: S’han de connectar dues antenes al hotspot. 

Connexió Placa Ethernet 1: S’ha de connectar a la placa Ethernet destinada a la 

comunicació amb el Hotspot mitjançant un cable RJ45. 

Connexió Placa Ethernet 2: S’ha de connectar a la placa Ethernet destinada a la 

comunicació de Cash Control mitjançant un cable RJ45. 

Connexions Locals Ethernet: Aquí haurien d’anar connectats els equips per possibilitar 

una connexió cablejada (sense WiFi). Aquestes connexions es poden multiplicar amb 

l’ajuda d’un HUB o switch. 

Connector WAN: Per connectar al servei de connexió Internet (ADSL o Cable Mòdem). 

Polsador de Reset: Serveix per reinicialitzar el sistema i restablir el sistema als 

paràmetres per defecte. 

Jack d’alimentació:

A la cara superior del hotspot hi ha una sèrie d’indicadors lluminosos per identificar els 

diferents estats en el que es troba, molt semblant a un router. 

 S’ha de connectar una font d’alimentació externa de 5V. 

LED Estat Descripció 
POWER Apagat No està alimentat. 

Verd Està alimentat. 

SYS Apagat No s’ha iniciat correctament. Tornar de reiniciar. 

Verd S’ha iniciat correctament. 

Intermitent Actualització de firmware. 

WAN Apagat No s’ha establert cap connexió del port d’Internet. 

Verd Connexió vàlida establerta al port d’Internet. 

Intermitent Tràfic en curs. 

LAN1..4 Apagat No s’ha establert cap connexió del port d’Internet. 

Verd Connexió vàlida establerta al port d’Internet. 

Intermitent Tràfic en curs. 

WLAN Apagat WiFi no disponible. 

Verd Connexió correcta de WiFi. 

Intermitent Connexió WiFi activa. 

Taula 7: Indicadors lluminosos del Hotspot 
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Gràcies a aquests senyals és més senzill poder comprovar el funcionament a l’hora de 

realitzar les proves de comunicació amb la Placa de Control a través de les Plaques 

Ethernet. 

 

Figura 6: Cara superior del hotspot 

3.1.2. Configuració del hotspot 
El hotspot té diversos paràmetres modificables. Per a la configuració d’aquests 

paràmetres cal accedir al hotspot mitjançant la seva adreça IP per defecte. Els 

paràmetres que són necessaris a configurar pel seu bon funcionament estan resumits a 

continuació. 

S’han d’introduir el rang d’adreces IP pels usuaris del servei i introduir l’adreça IP que 

es vol que tingui el hotspot a la connexió. A més és recomanable seleccionar DHCP 

Server per tal que el hotspot proporcioni automàticament direccions IP als usuaris i 

seleccionar la opció pertinent per tal que el hotspot s’encarregui de generar els  

comptes. 

També és necessari configurar el sistema per a la utilització del Cash Control. En aquest 

cas, és important configurar correctament l’apartat Pass Through, per tal que el 

hotspot deixi comunicar la Placa de Control amb l’exterior quan s’envia informació de 

la comptabilitat al servidor sense necessitat d’introduir usuari i contrasenya. 

Totes les configuracions necessàries per al funcionament del Hotspot en el sistema 

estan explicades a l’Annex d’aquest document a l’apartat Configuració del hotspot. 

WLAN

LAN-1

LAN-2

LAN-3

WAN

LAN-4

POWER

SYS
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3.2. Impressora 
El sistema necessita, com s’ha esmentat anteriorment, una impressora per a que 

l’usuari obtingui un tiquet amb la informació necessària per a la connexió. 

3.2.1. Elecció de la impressora 
La impressora ha de ser de petites dimensions, tèrmica, de baix consum i velocitat 

adequada. Es van estudiar algunes opcions d’impressores i les que millors 

característiques oferien van ser les de les marques Custom o Fènix . 

 

Figura 7: Impressores de Fènix i Custom 
 
Custom té un model ultracompacte de molt bones prestacions com el TG2460/1260. 

Són lleugeres i ràpides però l’inconvenient principal és el seu elevat cost. La 

impressora de Fènix no és tan ràpida com l’anterior, però les altres característiques 

també són molt atractives. Disposa d’un buffer de dades major i les altres 

característiques són molt semblants.  
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A la següent taula es mostren les principals especificacions de dos models concrets 

d’aquests fabricants: 

 Característica TK15 TG1260/2460 

Tensió d’alimentació 12V 12V /24V (resp) 

Velocitat màxima 62,5mm/s 120mm/s/70mm/s (resp) 

Amplada del paper 58mm 60mm 

Interface RS232 i paral·lel USB i RS232 

Buffer de dades 10kB 1kB 

Consum màxim 3A 2A (Consum mig) 

Dimensions 100x145x90 
100x120x93 

250x130x110 ( auto tallador) 

Pes 0,5 kg 0,6 kg 

Sensors 
-Paper quasi acabat 

-Sense Paper 

-Paper quasi acabat 

-Retirada de tiquet 

Taula 8: Comparativa impressores 
 
Finalment, fent un estudi de les característiques i tenint en compte el cost i el termini 

de lliurement dels proveïdors, s’ha decidit utilitzar la impressora Tk15 de Fènix. La 

velocitat és una característica important, però fins a cert punt. El tiquet a imprimir té 

una llargada d’uns 100mm, per tant, la velocitat de 62,5 mm/s ja és prou adequada. 

3.2.2. Configuració i comunicació amb la impressora 
Una vegada s’ha triat la impressora, s’ha de fer un estudi del seu funcionament. 

La impressora escollida realitza la comunicació mitjançant el protocol sèrie estàndard 

RS232.  

Per configurar la impressora s’han d’utilitzar els botons de programació PFEED(SI) o 

PROG(NO). Tota aquesta documentació es pot trobar en el datasheet d’aquesta. 
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Figura 8:Botons de la impressora 

 
La configuració per a la comunicació de la impressora és la següent: 

Comunicació Descripció 

Transmissió Sèrie 

Sincronització Asíncrona 

Nivells de senyal 
 -3,-15 V Lògic=1 OFF 

+3,+15 V Lògic=0 ON 

Velocitat 9600 bps 

Long. dada 8 bits 

Paritat  No 

Taula 9: Configuració de comunicació de la impressora 
 

El led indicador de la impressora avisa de tres possibles estats: 

LED INDICADOR 

COLOR LED Descripció 

Verd Sense errors 

Taronja Tapa oberta o sense paper 

Vermell Error a la impressora 

Taula 10: Estats del LED 
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Impressora amb la tapa oberta 

Quan el sensor detecta que la tapa del paper està oberta, el LED s’il·lumina en taronja i 

bloqueja qualsevol activitat de la impressora. 

Detecció de paper 

Disposa de dos sensors: Sense Paper o Poc Paper. La funció d’aquests sensors és 

informar al controlador de la impressora de l’existència de paper a la línia d’impressió. 

Quan es detecta que no hi ha paper, el LED s’il·lumina en taronja. Degut a que si 

s’imprimís sense paper es podria malmetre algun mecanisme, aquest error bloqueja 

totes les funcions de la impressora. Quan es detecta que hi ha poc paper, el LED 

s’il·lumina en vermell. El sensor de Poc Paper detecta quan s’està arribant al final del 

rotlle. 

Errors 

Quan hi ha qualsevol altre error en la impressora, el led s’il·lumina en vermell. Els 

errors d’impressora poden ser per diversos motius: per excés de temperatura, per 

voltatge insuficient  o per paper encallat. Tots aquests errors s’han de controlar 

mitjançant la placa de control per tal d’alertar al propietari o tècnic d’aquests mal 

funcionaments. 

COMANDES 

El full d’especificacions de la impressora conté una llista de comandes per poder 

comunicar-se amb ella. S’han estudiat quines ordres són útils pel sistema dissenyat i el 

seu funcionament. 

Al llarg de tot l’estudi s’han provat totes les funcions, i s’ha decidit utilitzar les que 

donaven un resultat més adequat pel resultat desitjat. A l’Annex d’aquest document, a 

l’apartat Comandes principals de la Impressora s’han adjuntat algunes de les 

comandes utilitzades. 
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3.2.3. Proves i resultats 
Per comprovar el funcionament de les comandes de la impressora s’ha connectat 

directament aquesta a l’ordinador mitjançant un cable RS232-USB i s’ha utilitzat el 

programa SIOW. Aquest programa permet enviar ordres pel port i veure com actua la 

impressora i les seves respostes en pantalla. 

Primerament es configura la comunicació: 

 

Figura 9: Pantalla de configuració de la comunicació del SIOW. 
 
Per començar s’ha d’escollir el port de comunicació que s’ha utilitzat. Els altres 

paràmetres s’han de configurar iguals que els configurats a la impressora. Per tant, en 

aquest cas la velocitat ha de ser de 9600bps, sense bit de paritat i 8 bits de dades. Un 

cop s’ha configurat ja és possible fer les proves enviant ordres a la impressora. 

A la següent imatge es pot observar la pantalla principal del programa. Omplint la 

finestra d’Ordres a Transmetre amb alguna comanda de la impressora, es pot 

comprovar quina acció realitza i si retorna algun caràcter per poder gestionar una 

vegada es comuniqui amb la Placa de Control. Les dues finestres de més dimensions és 

on es poden veure els caràcters de retorn. 
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Figura 10: Pantalla del programa SIOW 
 
Amb aquest programa s’han pogut escollir les funcions més adients per a la impressió 

del tiquet: Tipus de lletra, espai de línia, marges, imprimir i tallar fins a adquirir els 

paràmetres més òptims. Més endavant, amb el sistema complet i la informació del 

tiquet real s’ha ajustat alguna funció. 

Respostes d’estat d’impressora 

Ha estat de gran ajuda aquest programa per comprovar les respostes dels diversos 

estats de la impressora. 

 
Figura 11: Resposta d’estat offline-online 

 
La impressora retorna un 0x12 en la majoria preguntes d’estat quan es troba en un 

funcionament correcte. Una vegada estudiades les respostes, en la programació del 

microcontrolador es podran controlar i indicar el problema. 

Ordres a transmetre

Respostes en Ascii

Respostes en Hex
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3.3. Selector de monedes 
El selector de monedes serveix per validar si les monedes són autèntiques i 

determinar-ne el seu valor. 

3.3.1. Principi de funcionament 
La majoria de selectors de monedes es basen en detectar les propietats magnètiques i 

el diàmetre d’aquestes. Els sensors extreuen una sèrie de paràmetres per caracteritzar 

i comparar-los amb una taula de valors que porten emmagatzemada. Aquesta taula 

s’ha d’anar calibrant ja que els components van envellint i les mesures correctes 

varien. Normalment disposen de diversos sensors inductius per obtenir els paràmetres 

de les monedes relacionats amb la seva espessor i el seu aliatge. També disposen de 

sensors òptics per obtenir els paràmetres relacionats amb el seu diàmetre.  

3.3.2. Selector SR3 
 El selector escollit és un SR3 de Money Control.  
 

SR3 Descripció 

Tensió d’alimentació 12 V-24 V 

Consum Màxim 450 mA 

Consum Típic 70 mA 

Taula 11: Característiques del selector 
 
Aquest selector pot tenir diverses configuracions físiques, en aquest cas s’ha escollit 

amb entrada de moneda superior, sortida de moneda acceptada inferior i la rebutjada 

frontal. 
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Quan una moneda no passa els controls que realitza el selector, aquesta és rebutjada. 

 
Figura 12: Perfil del  Selector de Monedes 

 

3.4. Visor 
El visor permet mostrar per pantalla tot tipus d’informació. Els missatges principals 

que es volen visualitzar són  d’inici i d’espera, missatges de selecció de tarifa, on es 

mostri preu i temps, missatges d’error si el sistema ha tingut algun problema o 

publicitat, entre d’altres coses. Aquests missatges poden ser breus i concisos sempre i 

quan s’entengui la informació que es vol donar. Per aquest motiu, i per motiu d’espai, 

s’ha decidit utilitzar un visor petit. S’ha optat per utilitzar un LCD (Liquid Cristal Display) 

de 2x16 caràcters, és a dir, dues línies de setze columnes. Una pantalla LCD és un 

dispositiu per a la presentació d’imatges i caràcters on les funcions de control són 

iguals per a  tots els models. 

Observant els visors LCDs del mercat s’ha decidit utilitzar el visor LSM1602 per un cost 

adequat i una bona estètica. Aquest visor té el fons blau i els caràcters blancs. 

LSM1602 Descripció  

 

Tensió d’alimentació 5 V 

Consum Màxim 2,2 mA 

Consum Típic 1,3 mA 

Taula 12: Pantalla LCD 
 

Aquest visor LCD ja porta l’electrònica necessària per poder facilitar la comunicació des 

del microcontrolador. 
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3.5. Polsadors 
El sistema necessita tres polsadors, un que serveixi per seleccionar la tarifa, un per 

acceptar la petició i un altre per cancel·lar-la. Els polsadors s’han de situar a la part 

frontal de l’equip per a que l’usuari pugui interactuar amb ells i han de disposar de 

llum pròpia per poder fer més senzilla i visual la seva utilització .  

Es van provar dos tipus de polsadors, els clàssics de màquines de jocs d’Indústria 

Lorenzo i uns altres del fabricant CEBEK. 

Els primers són de forma rectangular amb una estructura robusta. Existeixen amb una 

gran varietat de colors, i es poden il·luminar per led o làmpada T10. 

 

Figura 13: Polsador clàssic 
 
Aquests polsadors tenen les següents característiques físiques: 

Característica Descripció 

Color Gran varietat 

Dimensions 33,6x10x42 mm (Variable) 

Taula 13: Característiques dels Polsadors Clàssics 
 

Els polsadors del fabricant CEBEK són més elegants i més atractius visualment. També 

destaquen per les seves característiques antivandàliques. Són uns polsadors molt 

robustos i segurs. Incorporen un led d’alta eficiència que il·lumina el contorn de la 

circumferència d’aquest. Els contactes són de pulsació instantània i de connexió amb 

cargols de terminal 2,8 mm. 
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Figura 14: Polsadors CEBEK 
 
Aquests polsadors tenen les següents especificacions: 

Característica Descripció 

Color Vermell/Verd/Blau 

Diàmetre 22mm 

Led 2V/ 20mA 

Taula 14: Característiques dels Polsadors 
 
Els dos tipus de polsadors són adequats pel producte a dissenyar. Per defecte 

s’instal·laran els del fabricant CEBEK, tot i que el client sempre podrà escollir els que 

més li convinguin a l’hora d’adquirir el producte. 

3.6. Placa de Control 
La placa de control s’ha d’encarregar de controlar tots els dispositius que s’han explicat 

fins ara i gestionar tot el funcionament.  

L’empresa Telmicom va dissenyar una placa base per poder realitzar la majoria de 

projectes actuals fent algunes modificacions pertinents segons les necessitats del 

producte. Aquesta plataforma està basada en un microcontrolador de Microchip i pot 

suportar quatre canals de comunicacions Rx-Tx: dos canals sèrie TTL, un canal sèrie 

estàndard i un canal USB. També està preparada per poder suportar i controlar un 

visor LCD i un selector de monedes. En els següents apartats s’explica el disseny i els 

blocs més importants d’aquesta placa. 



Disseny i implementació d’un sistema de pagament de connexió a Internet   25 
 

   

 

3.6.1. Microcontrolador 
El microcontrolador utilitzat en la placa de control és el 18F4520 de Microchip. En un 

principi les plataformes de Telmicom utilitzaven uns microcontroladors més senzills, de 

la família  dels 16F (16F914). Per qüestió d’espai es van veure obligats a cercar i 

estudiar altres alternatives de microcontrolador. Per no haver de canviar la majoria 

dels seus dissenys i facilitar també la part de programació, es va optar per utilitzar un 

microcontrolador compatible amb l’anterior, amb la mateixa disposició de pins E/S 

però amb més capacitat de memòria. 

PIC de Microchip Memòria de programa 
(Bytes/Word) 

SRAM I/O Timers 8/16 bits 

18F4520 32k/16k 1536 36 1/3 

16F914 7k/4k 256 35 2/1 

Taula 15: Comparativa de memòria 18F4520 i 16F914 
 

Apart de la capacitat de memòria, es pot veure que el microcontrolador 18F4520 

també té un timer afegit. Té altres prestacions com més canals d’entrada A/D i la 

possibilitat de major freqüència d’operació, entre altres. Tot i això, el principal motiu 

de canvi de microcontrolador ha estat la capacitat de memòria. 

Característiques generals: 

 Freqüència de treball de fins a 40 MHz. 

 32K Flash, 1536 bytes de RAM, 256 bytes d’EEPROM. 

 1 temporitzador de 8 bits i 3 de 16 bits. 

 5 Ports d’entrada i sortida (A, B, C, D i E) 

 3 interrupcions externes. 

 EUSART, SPI, I2C. 
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El diagrama de pins del microcontrolador és el següent: 

 

Figura 15: Diagrama de pins del microcontrolador 
 
Aquest microcontrolador opera en un rang de voltatge d’alimentació de 2V a 5,5V i té 

5 PORTS d’entrada i sortida: A, B, C, D, E. En les següents taules es mostra els pins dels 

ports utilitzats i la seva descripció en el disseny. 

PORT A 

PORT A Descripció 

A0 S0- Selector baix de Multiplexor. 

A1-A4 Teclat (Consulta bàsica) 

A5 Led Polsador 3 Cancel·lar 

A6-A7 Reservats pel Clock. 

Taula 16: PORT A 
 

En aquest projecte, del port A s’utilitza el pin A0 com a S0 del selector del multiplexor 

de canals, els pins A1-A4 per al teclat que gestiona un menú intern i el pin A5 per al led 

del polsador de “Cancel·lar”. Els pins reservats pel clock no s’utilitzen ja que es fa servir 

el clock intern del microcontrolador. 



Disseny i implementació d’un sistema de pagament de connexió a Internet   27 
 

   

 

PORT B 

PORT B Descripció 

B0 Detecció de caiguda de xarxa. 

B1 Polsador 3 Cancel·lar 

B4-B7 Selector de Monedes 

Taula 17: PORT B 
 

El port B s’utilitza principalment per al control i comunicació amb el selector de 

monedes. També s’utilitza el pin B0 com entrada per detectar una fallada de xarxa i 

així poder guardar els valors i el pin B1 per detectar el polsador de “Cancel·lar”. 

PORT C 

PORT C Descripció 

C0 INH del Selector de Monedes 

C1 Polsador 1 Seleccionar 

C2 Polsador 2 Acceptar 

C6-C7 Tx i Rx Sèrie TTL 

Taula 18: PORT C 
 

El port C s’utilitza per vàries funcions. Per activar i desactivar el selector de monedes, 

per detectar els altres dos polsadors (“Seleccionar” i “Acceptar”)  i per a la comunicació 

Sèrie TTL. 

PORT D 

PORT D Descripció 

D0-D6 Comunicació amb el Visor LCD 

Taula 19: PORT D 
 

Aquest port està reservat per al control i comunicació amb el Visor LCD. 
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PORT E 

PORT E Descripció 

E0 S1- Selector Alt del Multiplexor 

E1 Led Polsador 1 Seleccionar 

E2 Led Polsador 2 Acceptar 

Taula 20: PORT E 
 

El port E utilitza el pin E0 com a S1 pel selector del multiplexor. Els altres dos pins 

s’utilitzen per als leds dels altres dos polsadors (“Seleccionar” i “Acceptar”). 

3.6.2. Comunicacions 
Per obtenir el producte final s’ha vist que es necessiten realitzar una sèrie de 

comunicacions amb els diferents elements del sistema. 

Els elements principals que necessiten comunicar-se amb la placa de control són: 

 La impressora 

 El PC 

 El hotspot 

 El visor LCD 

 Els polsadors 

 El selector de monedes 

Els tres primers elements són els que necessiten utilitzar el canal de comunicació Rx-Tx 

al port C (línies C6 i C7). La impressora necessita un canal per poder rebre les ordres 

d’impressió i per enviar les pertinents respostes. El hotspot també necessita un canal 

per poder enviar i rebre les dades del hotspot i per comunicar-se amb el servidor i 

finalment és necessari un altre canal per comunicar la placa a un PC.  

El visor LCD també es comunica amb la Placa de Control, però ho realitza mitjançant el 

port D, ja que es comunica amb línies paral·leles i no per comunicació sèrie. La 

comunicació amb el visor LCD només s’utilitza per rebre dades per mostrar quan el 

programa arriba a certs estats. Els polsadors i el selector monedes tampoc necessiten 
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un canal de comunicació per a ells ja que els polsadors es poden comprovar 

periòdicament i el selector de monedes només s’ha de comprovar quan el programa 

arriba a l’estat d’introducció de diners. 

El microcontrolador utilitzat només té un canal Rx-Tx en el Port C (les línies C6 i C7), 

per tant, el que cal és multiplexar-lo per obtenir 4 canals de comunicació. 

 

Figura 16: Multiplexor i demultiplexor 
 

S’ha utilitzat un multiplexor/demultiplexor de STMicroelectronics M74HC4052. Com es 

pot veure a l’esquema següent es poden obtenir els 4 canals sèrie que es necessiten. 

 

Esquema 1: Multiplexor i demultiplexor dels canals de comunicació 
 

A partir de les senyals de selecció S0 i S1 (Línies A0 i E0 respectivament) es selecciona 

el canal corresponent (A, B, C i D). 

M
U

X
/D

E
M

U
X

Tx

TxA

TxB

TxC

TxD

RxA

RxB

RxD

RxC

Rx

S0 S1
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Canal A: TXDA-RXDA  Canal Sèrie Estàndard 

El canal A s’utilitza com a canal sèrie estàndard, per aquest motiu s’han d’adaptar els 

senyals a aquest protocol. Per realitzar-ho s’ha utilitzat un transceiver de Maxim, que 

permet resoldre fàcilment conversió. A la sortida/entrada de la placa es disposa d’un 

connector DB9 per a la comunicació on els únics pins connectats són el Rx, Tx i massa. 

 

Esquema 2: Conversió de sèrie Tx-Rx a sèrie estàndard 
 
Aquest canal és el que s’utilitza per a la comunicació amb la impressora, ja que és el 

protocol que necessita. 

Canal B: TXDB-RXDB Canal de Comunicació USB 

El canal B s’utilitza com a canal de comunicació USB. S’ha dissenyat utilitzant el circuit 

integrat FT232BL. Com es pot observar en l’esquema, aquest canal es pot utilitzar 

també com a canal sèrie TTL. Per utilitzar-lo com a canal sèrie TTL és necessari treure 

les resistències R97 i R98. D’aquesta manera és pot utilitzar el connector J16 com a 

canal de comunicació de forma directa. Si es vol utilitzar com a canal de comunicació 

USB, com és en aquest cas per comunicar la placa amb el PC, s’ha de seguir el següent 

disseny. Aquest disseny s’ha realitzat seguint la proposta del fabricant del integrat. 
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Esquema 3: Conversió de les senyals Tx-Rx per a la comunicació USB 

Canal C i Canal D: TXDC, RXDC, TXDD i RXDD Canals de Comunicació Sèrie TTL 

Els últims dos canals s’utilitzen per comunicacions sèrie TTL. 

 

Esquema 4: Canals de comunicació sèrie TTL. 
 

Dels dos connectors només s’utilitzen els dos primers pins (Tx i Rx) i la massa. Aquests 

dos canals s’utilitzen per les comunicacions amb el hotspot. 
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3.6.3. Polsadors 
Els polsadors que s’utilitzen per a la selecció de tarifa tenen un LED integrat per indicar 

de manera visual els que estan en servei i facilitar així a l’usuari la interacció amb el 

producte. 

S’ha decidit connectar els polsadors en els pins 1 i 2 dels connectors J5, J6 i J8. La 

circuiteria s’ha d’adaptar a la funció que es necessita. En aquest cas, s’ha eliminat el 

transistor i substituït la resistència R93 per una resistència de 1k. Això és degut a que 

quan es prem el polsador, el divisor de tensió dóna 2,5 V, un nivell que pot provocar 

problemes al ser llegit pel microcontrolador. 

 

Esquema 5: Polsadors 
 
Així doncs al prémer el polsador s’obté un senyal a nivell baix (0,45 V) i sense prémer 

s’obté un senyal a nivell alt (5 V). 

En el cas del control dels leds dels polsadors, s’han utilitzat els connectors J23 i J24, 

cada dos pins equival a un LED. Veient el circuit electrònic, s’ha vist que per poder-lo 

controlar utilitzant els pins com a sortida cal eliminar (en el cas del connector J24-3,4) 
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la resistència R62 i la resistència R63. Quan es vol activar el led, s’ha de posar a nivell 

alt la sortida CONTB. A l’activar el transistor el LED s’encendrà. Els altres LEDS estan 

controlats pels pins E2 i A5. 

 

Esquema 6: Leds dels polsadors (mateix esquema pels 3 leds) 
 

3.6.4. Visor i Selector de monedes 
La plataforma de la Placa de Control està adaptada per a l’ús d’un selector de monedes 

i un visor. La circuiteria és senzilla i s’utilitzen els senyals del microcontrolador 

necessaris. 

Per a la comunicació amb el visor LCD s’ha connectat al port D tots els senyals 

necessaris fins al connector J1. 

Els primers pins del connector serveixen per alimentar el visor.  El tercer pin permet 

l’ajust del contrast de la pantalla LCD. Per aquest motiu s’inclou un potenciòmetre per 

poder-lo modificar. 
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Esquema 7: Alimentació i contrast del Visor 
 
El visualitzador s’utilitza en mode 4 bits, es reben les dades en dues meitats pels pins 

DB4-DB7(J1:11-J1:14), en dos passos successius. Això permet estalviar quatre pins del 

bus de dades. Els pins del J1:4, J1:5 i J1:6 són els que controlen el funcionament del 

display. El pin RS serveix per indicar si el valor present al bus de dades és una comanda 

(RS=0) o un caràcter a representar (RS=1). El pin R/W serveix per llegir (R/W=1) o 

escriure (R/W=0) al display i el pin EN serveix per habilitar el display. 

 

 

Esquema 8: Control i dades del Visor 
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Per al control i comunicació del selector de monedes s’utilitzen 4 pins del port B fins el 

connector J2. Per habilitar el selector es fa servir el senyal INH del port C. 

 

 
Esquema 9: Control del selector 

 

3.6.1. Alimentacions 
La Placa de Control s’alimenta a partir d’un connector jack a 12 V. La majoria dels 

integrats de la Placa de Control s’alimenten a 5 V però alguns requereixen 

l’alimentació de 12 V. Amb un regulador LM7805 s’aconsegueix la tensió necessària 

per convertir els 12 V a 5 V. En aquest producte els 12 V s’utilitzen per alimentar el 

selector de monedes i els LEDs dels polsadors. 

 

Esquema 10: Alimentació 12V i 5V 
 
El connector J22, en paral·lel al jack, pren els 12 V per si fossin necessaris per alguna 

aplicació externa. Per altra banda, tenim VR (12V) per alimentar els elements de la 

placa que necessitin aquesta tensió i +5V (5V) per a la resta. 
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El regulador requereix d’un dissipador de calor per tal d’evitar un sobreescalfament 

durant el funcionament normal del producte.  

Per calcular el dissipador necessari s’utilitza la llei d’Ohm tèrmica.  

𝑇𝑗 − 𝑇𝑎 = 𝑅𝑡ℎ · 𝑃 

A partir de les especificacions, s’observa que la temperatura màxima de funcionament 

del integrat és Tj = 125 ⁰C , que la resistència tèrmica unió-capsula és Rthj-c = 5 ⁰C/W i 

que la resistència tèrmica unió-aire és Rthj-a = 65 ⁰C/W.  

Com s’observa, el circuit està alimentat a Vin= 12 V i s’obté una sortida Vout=5 V. Per 

tant, la potència dissipada és de: 

 
(𝑉𝑖𝑛 − 𝑉𝑜𝑢𝑡) · 𝐼 = (12 𝑉 − 5 𝑉) · 𝐼 = 7 · 𝐼 

 

Es pot considerar, que el consum màxim destinat als 5 V de la placa de control és 

aproximadament uns 600 mA. En aquest cas, és necessari la utilització d’un dissipador 

ja que no es compleix la següent equació: 

𝑇𝑗 > 𝑇𝑎 + (𝑅𝑡ℎ𝑐−𝑎 · 𝑃) 

125⁰𝐶 > 25⁰𝐶 + �65
⁰𝐶
𝑊

· 7 · 0,600� 

𝟏𝟐𝟓⁰𝑪 > 25⁰𝐶 + (273 ⁰𝐶) = 𝟐𝟗𝟖⁰𝑪 

Així doncs, considerant la temperatura ambient d’operació del sistema a Ta = 25 ⁰C 

s’ha hagut de buscar un dissipador equivalent a la resistència Rth_diss: 

125⁰𝐶 − 25⁰𝐶 = �𝑅𝑡ℎ𝑗−𝑐 + 𝑅𝑡ℎ𝑑𝑖𝑠𝑠� · 𝑃 
 

100⁰𝐶 = (5⁰𝐶/𝑊 + 𝑅𝑡ℎ𝑑𝑖𝑠𝑠) · 4,2 𝑊 
 

𝑅𝑡ℎ𝑑𝑖𝑠𝑠 = 18,8⁰𝐶/𝑊 
 
S’ha calculat la resistència tèrmica que necessita el dissipador per mantenir el integrat 

a 125⁰C o menys. Per tant, es necessita un dissipador de resistència tèrmica menor o 

igual a 18,8⁰C/W. En aquest cas, s’ha seleccionat un dissipador de 17⁰C/W per utilitzar 

amb encapsulats TO-220. 
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3.6.2. Distribució de la placa de control 
A la següent imatge es pot observar una fotografia de la Placa de Control. S’ha indicat 

on es connecten tots els elements que composen el producte. 

 

Figura 17: Placa de control 
 

Connector  Descripció 

J1 Connexió al visor LCD 

J2 Connexió al selector de monedes 

J4 Connector servei tècnic 

J5, J6, J8 Connexió de la mànega de polsadors 

J11 Alimentació del circuit 

J17  Connexió amb J2 del circuit Ethernet 

J18 Connexió amb J2 del circuit Ethernet CASH CONTROL 

J19 Connexió comunicació impressora 

J23, J24 Leds Polsadors 

U13 Connexió comunicació al PC 

S4,S3,S2,S1 Teclat (Consulta bàsica) 

Taula 21: Descripció dels connectors de la placa de control 

 

Selector
de monedes

Leds

J6
P1 Visor LCD

U13-USB
Com. PC

J19-RS232
Com. Impressora

J8
P2

J5
P3

Alimentació 12Vdc

J17-Com.Hotspot

J18-Com.Cash Control

Leds
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3.7. Placa Ethernet 
La Placa Ethernet ha de permetre la conversió del protocol sèrie TTL al protocol 

Ethernet. Això és necessari ja que la Placa de Control que utilitza senyals TTL s’ha de 

comunicar amb el hotspot, el qual utilitza el protocol Ethernet per comunicar-se. 

Per realitzar aquesta conversió s’ha optat per utilitzar un dispositiu de Lantronix 

anomenat XPORT. 

3.7.1. Lantronix XPORT 
El XPORT és un dispositiu que permet connectar qualsevol aparell que disposi d’un 

port sèrie a un que disposi d’un port Ethernet. Aquest dispositiu facilita el disseny ja 

que incorpora una gran varietat de característiques essencials de xarxes, incloent-t’hi 

una connexió Ethernet 10Base-T/100Base-TX, un sistema operatiu, un servidor web, i 

el protocol TCP/IP entre altres coses. 

 

 
Figura 18: XPORT de Lantronix 

 
El XPORT té un port sèrie i tres pins E/S configurables. Treballa a 3,3 V, per tant, per 

utilitzar-lo amb la Placa de Control que disposa d’un microcontrolador PIC que té 

capacitat de comunicació sèrie TTL és necessari convertir els 5V a 3,3V. 
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3.7.2. Disseny de la placa de conversió sèrie TTL a Ethernet 
Com s’ha explicat anteriorment, els canals de comunicació sèrie que es comuniquen 

amb les Plaques Ethernet són dos senyals TTL (Rx i Tx). 

 

 
Esquema 11: Connector d’alimentació i E/S de la Placa Ethernet 

 
Per al funcionament de la placa, el connector de comunicació de la Placa Ethernet 

disposa de les línies d’alimentació (5V i GND) i de les línies de comunicació ja 

anomenades.  

Per alimentar el XPORT es necessita un regulador per obtenir els 3,3 V. I també cal 

realitzar la conversió dels nivells TTL de comunicació de 5V a 3,3V i viceversa. 

 

Figura 19: Diagrama de blocs de la placa Ethernet 
 
Per a la part d’alimentació s’ha utilitzat un regulador de STMicroelectronics, el 

LD111733. Pot suportar fins a 15V d’entrada i proporciona els 3,3 V de sortida amb un 

corrent nominal de 950mA. 

  

Alimentació 5V

Tx_5V
Conversió
de nivells

Rx_5V

Regulador

XPORT

3,3 V

Tx 3,3 V

Rx 3,3 V
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A l’esquema següent es pot observar com també s’ha dissenyat l’entrada de tensió per 

realitzar-la a través d’un connector jack (J3) per si l’alimentació es vol obtenir d’una 

font externa al sistema. 

 
Esquema 12: Regulador de la Placa Ethernet 

 
Per fer la conversió dels senyals de comunicació Tx i Rx s’han utilitzat transistors BJT. 

Treballen com interruptors i de forma complementària, quan un està en saturació el 

segon està en tall i viceversa. El fet d’utilitzar dos transistors permet tenir un 

convertidor de nivells no inversor.  

Conversió de Tx 3,3V a Tx 5V 

Quan la senyal Tx estigui a nivell alt (3,3 V) s’obté a la sortida Tx 5 V (+5V_A). Amb 

aquesta configuració el transistor Q1 està en saturació i el transistor Q2 en tall. En 

canvi, quan es tingui el senyal Tx a nivell baix (0 V), el transistor Q1 estarà en tall (Ic=0) i 

el transistor Q2 en saturació. Així, a la sortida s’obté el nivell baix (pràcticament 0 V). 

 
Esquema 13: Conversió dels senyals de comunicació Tx3.3V-Tx5V 
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Conversió de Rx 5V a Rx 3,3V 

Per altra banda, en el següent esquema, quan la senyal Rx estigui a nivell alt (5 V) 

s’obté Rx de 3,3 V a la sortida. El circuit funciona de la mateixa forma que el circuit de 

conversió dels senyals de comunicació de Tx. 

 
 

Esquema 14: Conversió dels senyals de comunicació Rx5V-Rx3.3V 
 

Al primer disseny d’aquesta placa es van tenir força problemes per no protegir 

correctament els components. En aquesta darrera versió s’han afegit uns transils de 

3,3V als senyals de comunicació per evitar els danys causats per ESD i altres transitoris.  

 
Esquema 15: XPORT i proteccions 
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3.7.3. Distribució de la placa Ethernet 
A la següent imatge es pot observar una fotografia de la PCB muntada de la Placa 

Ethernet. 

 
Figura 20:Placa Ethernet 

 
Connector  Descripció 

XPORT Connexió al hotspot 

J2 Connexió a la placa de control 

Taula 22: Descripció dels connectors de la Placa Ethernet 

3.7.4. Configuració del XPORT 
L’XPORT conté un WEB server per configurar diferents paràmetres. Per configurar el 

mòdul del XPORT és necessari utilitzar un programa de Lantronix (Lantronix Device 

Installer) per conèixer la seva direcció IP.  Una vegada la IP és coneguda ja es pot 

configurar el producte. S’han de definir diferents paràmetres com la IP, la SubMask, el 

Default Gateway i el DNS Server. A l’apartat Connection també s’han de realitzar 

algunes configuracions per a què el sistema funcioni correctament. Té molts altres 

paràmetres modificables, però pel disseny que es vol realitzar, els altres paràmetres 

per defecte ja són els adients.  

Totes les configuracions necessàries per al funcionament del XPORT de les plaques 

Ethernet en el sistema estan explicades a l’Annex d’aquest document a l’apartat 

Configuració del XPORT de les Plaques Ethernet. 

XPORT

J2-Conex.
Placa Control

Regulador

Conversió Tx

Conversió Rx

Proteccions
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3.8. Font d’Alimentació 
Una vegada seleccionats els elements necessaris per a la realització d’aquest equip, cal 

estudiar quina font d’alimentació es necessita per al correcte funcionament. 

Com s’ha vist es necessiten dues tensions diferents: 5V i 12V. 

5 V  12 V 

Plaques Ethernet Placa de Control 

Hotspot Impressora 

Taula 23: Alimentacions dels components del producte 
 

A l’hora d’escollir la font d’alimentació s’ha de tenir en compte els consums màxims 

dels elements del sistema. 

 Component Consum Màxim 

Placa de control 1A @ 12V 

Impressora 3A @ 12V 

Hotspot 2A @ 5V 

Placa Ethernet 250mA @ 5V 

Taula 24: Consum màxim 
 

La font escollida pel disseny d’aquest producte ha estat una font de MEAN WELL 60D. 

És una font de dos canals, un de 4A @ 5V i 3A @ 12V (corrent nominal). S’ha 

considerat que és una font adequada ja que proporciona les dues tensions que es 

desitgen i subministra suficient corrent. A més, s’ha tingut molt en compte el cost 

d’aquesta. 

 
Figura 21: Font d’Alimentació 
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A la taula següent es poden veure les característiques principals de la font: 

Característica Canal 1 Canal 2 

Tensió d’entrada 220Vac 

Tensió de sortida 5V 12V 

Rang de Corrent 0,3-6A 0,2-4A 

Corrent Nominal 4A 3A 

Potència Nominal 56W 

Taula 25: Característiques de la Font d’Alimentació 
 
Els consums màxims de cada component no es donaran mai alhora si el sistema 

funciona correctament. Tot i això, la font pot donar un rang de corrent de fins a 4A a 

12V, suficient pel que necessita el sistema. 
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4 
PROGRAMARI DEL MICROCONTROLADOR 

En aquest capítol s’ha explicat com s’organitza i funciona el codi del programa del 

microcontrolador i s’ha entrat en detall en les diferents rutines del codi mitjançant 

diagrames de flux. 

4.1. Especificacions 
Aquest programa ha de controlar tot el conjunt del sistema. Les especificacions 

bàsiques de funcionament han estat explicades a la introducció d’aquesta memòria en 

els apartats de Descripció del producte i d’Especificacions. El programa s’ha de 

realitzar en C, amb el compilador CCS i el gravador ICD2 MPLAB ja que és el material 

que disposa l’empresa. 

4.2. Organització del programa 
El codi del programa està organitzat en un programa principal i sis blocs per a diferents 

funcions. 

 

Figura 22: Organització del programa del microcontrolador 
 
Totes les funcions referides al control del visualitzador LCD es troben en el fitxer LCD.c. 

Aquest fitxer es pot trobar en els arxius del mateix compilador. Per a la gestió de la 

EEPROM, com llegir i escriure o salvar paràmetres, s’utilitza el fitxer creat e2prom.c 

que inclou les funcions pertinents. Per a la gestió de tarifes i càlculs de temps 

disponible i crèdit, s’ha creat el fitxer moneda.c amb les funcions que s’han de dur a 

Programa 

principal.cLCD.c

moneda.cTk15.c

e2prom.c cctalk.c

menus.c
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terme: Llegir crèdit de la moneda, Comprovar inhibició del selector, Sumar temps i 

crèdit, Mostrar la següent tarifa, entre altres. La placa conté quatre tecles que han de 

gestionar un menú intern. Pel control d’aquestes tecles s’ha creat el fitxer menus.c. La 

comunicació amb l’aplicació de control des d’un PC es fa mitjançant el fitxer anomenat 

Cctalk.c i la interrupció  de la comunicació amb els diferents dispositius i totes les 

funcions referides a la gestió i control de la impressora es realitzen en el fitxer tk15.c. 
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4.3. Programa principal 
El programa principal engloba totes les inicialitzacions, les variables i banderes del 

programa i executa el bucle principal. A continuació es mostra el diagrama de flux 

general del programa: 

 

Figura 23: Diagrama de flux del Programa Principal 
 

Programa Principal

Definicions
Declaracions

Inicialitzacions

Inici del programa
Configuracions

SWITCH
ESTATS

SWITCH 
EVENTS

Hi ha reset?

En programació?

Error impressora?

Gestió Teclat

SWITCH
ERRORS

Fallada de xarxa? Fallada 
de xarxa

Si

No

No

Si

Si

Si

No

No
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El funcionament a grans trets del programa està format per un bloc d’inicialitzacions i 

configuracions, un d’inici de programa principal, un per a la gestió del teclat integrat a 

la placa, un amb una estructura Switch Case d’esdeveniments,  un amb una altre 

estructura Switch Case d’estats i per últim un amb una estructura Switch Case d’errors 

d’impressora.  

Tal i com indica el diagrama, mentre no hi hagi un Reset o un Error d’Impressora, el 

programa funciona en un bucle. 

En els següents apartats s’explica més detalladament quina funció realitza cada bloc. 

4.3.1. Inicialitzacions 
Per començar el fitxer que conté el programa principal, es realitzen totes les 

definicions, declaracions de llibreries, de funcions i de variables globals. En aquesta 

primera part, també es declaren i es realitzen funcions generals com les dels 

temporitzadors o funcions d’inicialització. 

 
 

 

 

 

 

Taula 26: Llistat d’accions d’inicialització 

Configuració de Ports i Entrades/Sortides 

La configuració dels pins com entrada o sortida es realitzen a través dels bits dels 

registres TRIS_port on el port pot ser A, B, C ,D o E. Quan s’assigna un 1 al bit del 

registre significa que és una entrada i quan s’assigna un 0 és una sortida. En aquest cas 

s’han seleccionat els diferents pins com entrada o sortida tenint en compte la seva 

funcionalitat: 

 

 

Definicions dels Pins del Microcontrolador 
Include del Microcontrolador a utilitzar 
Ordres pel programador (Fuses) 
Declaració de Llibreries 
Definició d'EVENTS 
Definició de Tecles 
Declaració de Variables Globals 
Declaració de Funcions 
Temporitzadors 1 i 2 
Funcions 
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PORT A: 

En el Port A s’han de seleccionar com a pins d’entrada els bits corresponents al teclat 

de la placa (A1-A4).  

set_tris_a (0b00011110); 

PORT B: 

En el Port B s’han de seleccionar com a pins d’entrada tots els bits, ja que corresponen 

a la detecció de caiguda de xarxa (INT), al polsador de “Cancel·lar” i al control del 

selector de monedes.  

set_tris_b (0b11111111); 

PORT C: 

En el Port C s’han de seleccionar com a pins d’entrada els bits corresponents als 

polsadors de “Seleccionar” i “Acceptar” tarifa (C1-C2) i a la recepció de dades Rx (C7). 

set_tris_c (0b10000110); 

PORT D i PORT E: 

Aquests dos ports tenen tots els pins de sortida. 

set_tris_d(0b00000000); 
set_tris_e(0b00000000); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

void init_ports() 
{ 
set_tris_a (0b00011110); 
set_tris_b (0b11111111); 
set_tris_c (0b10000110); 
set_tris_d (0b00000000); 
set_tris_e (0b00000000); 
#asm 
clrf PORTD;   //PORT D a zero i evita que es quedi flotant i no iniciï el LCD. 
#endasm 
PIE1=0; 
PIE2=0; 
PIR1=0; 
PIR2=0; 
setup_oscillator(OSC_8MHZ);//Clock intern 
INTCON2&=0x7f;   //Activa pull-ups del PORTB 
output_high(Sel_Inh);  //Inhibició del selector activada 
output_low(O_Led1); 
output_low(O_Led2); 
output_low(O_Led3); 
INTCON=0b11010000;   // Activar Interrupció Exterior. Detecció Fallada de Xarxa 
ext_int_edge( H_TO_L );    
} 
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4.3.2. Inici Programa Principal 
En aquest bloc, que comença a partir del Void main (), s’utilitzen les funcions creades 

anteriorment per a la inicialització de variables i del sistema. Seguidament es 

comprova si el sistema està connectat al PC per commutar el canal de comunicació al 

corresponent (canal del PC o canal de la impressora). Es segueix amb l’habilitació de les 

interrupcions i dels temporitzadors. Per pantalla del visor es mostra la versió del 

programa instal·lat. I per acabar es comprova si la impressora està ben connectada i 

s’inicialitza aquesta amb les funcions pertinents d’inicialització, dimensions de la lletra, 

espai línia i marge. 

4.3.3. Gestió Teclat 
Una vegada s’ha iniciat el programa es comprova el teclat de la placa. Si s’ha detectat 

alguna tecla, es fa una gestió del teclat i dels missatges a mostrar per pantalla. 

 

 

 
 
 
 
 
 

4.3.4. Switch Events 
En aquest bloc es realitza una estructura Switch Case per identificar quin 

esdeveniment ha ocorregut.  Aquests EVENTS s’assignen a la interrupció segons les 

accions que s’hagin realitzat. Es disposen de 5 casos: MONEDA, EXT0, EXT1, EXT2, 

1SEG, CCTALK. 

 

 

 

/*Gestió teclat*/ 
if(no_tecla)   //Si s’ha detectat una tecla 
{ 
 aux_tempo=1;  //Activo o reinicio temporitzador de tecles. 
 gestion_teclas();  //Gestió de Tecles 
 gestion_pantalla();  //Gestió missatges per pantalla 
 if(en_programacion)  

mostrar_mensajes(); //Mostra el missatge 
 no_tecla=0;  //Es desactiva la detecció de tecles 
} 
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MONEDA: 

Quan s’entra en aquest esdeveniment significa que s’ha inserit una nova moneda pel 

Selector. 

 
Figura 24: Diagrama de Flux del CASE Moneda 

 
Una vegada s’insereix una moneda vàlida al Selector, es suma el temps i crèdit 

d’aquesta i s’apaga el LED del polsador  “Cancel·lar”. Una vegada s’han introduït diners 

no es permet cancel·lar l’operació ja que el sistema no està dissenyat per tornar canvi. 

Si s’han introduït tantes monedes com la tarifa mínima s’encén el LED del polsador 

“Acceptar”, ja que ja està operatiu per si no es vol completar un import més elevat. 

Seguidament es mostra el crèdit disponible pel visualitzador. Quan s’arriba o es supera 

l’import de la tarifa s’apaga el LED del polsador “Acceptar”, es desactiva el Selector 

perquè no es puguin introduïr més monedes i es passa a l’estat 4. Aquest estat està 

explicat a l’apartat SWITCH ESTATS. Finalment s’esborra l’esdeveniment. 

CASE MONEDA

No

Suma Temps i Credit

Apaga el LED Cancel·lar

Credit acumulat>= Tarifa mínima

Encén LED Acceptar

Mostra Crèdit

Credit acumulat>= Import tarifa

Apaga LED Acceptar
Descativa Selector

Estat=4 Activa Selector

Esborra Esdeveniment

No

Si

Si

FI CASE MONEDA
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EXT0: 

L’esdeveniment EXT0 significa que s’ha premut el polsador 1 de Selecció de Tarifa. Dins 

d’aquest cas, hi ha una segona estructura Switch Case segons l’estat en què es troba el 

sistema.  

 

Figura 25: Diagrama de Flux del CASE Ext0 
 
Una vegada es detecta la pulsació, en l’esdeveniment EXT0 es comprova si l’estat 

actual del sistema és el 0. En aquest cas es verifica que no hi hagi la connexió al PC 

activada ni que s’estigui efectuant una comunicació amb el servidor. Si és així, 

s’assigna l’estat a 1, es mostra la primera tarifa i s’encenen els LEDs dels polsadors per 

“Acceptar” o “Cancel·lar” l’operació. A més, s’activa la bandera d’intermitència del LED 

del polsador “Acceptar”, per tal de fer l’operació més visual. Finalment s’esborra 

l’esdeveniment.  

Si es torna a prémer aquest polsador, el sistema mostra la tarifa següent programada, 

ja que el programa està en l’estat 1. Així doncs, la funció d’aquest polsador és la de 

visualitzar les tarifes programades en el sistema.  

 

 

  

CASE EXT0

Estat=0?

Estat=1
Mostra Tarifa Següent
Encén LED Acceptar

Encén LED Cancel·lar
Intermitència LED Acceptar

No

Si

FI CASE EXT0

Estat=1?
PC_BUSY=0

I
SERVER_BUSY=0?

Mostrar Tarifa Següent

Si
Si

Esborra Esdeveniment

No No
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Al requadre següent es pot veure el codi d’aquest esdeveniment: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXT1: 

L’esdeveniment EXT1 significa que s’ha premut el polsador 2 d’Acceptar Tarifa. Serveix 

per sol·licitar un usuari i una contrasenya de la tarifa seleccionada. 

Com es pot observar en el diagrama de flux, una vegada s’ha detectat el polsador 

d’Acceptació es comprova si s’està en l’estat 1, i si és així s’inicialitzen les variables 

pertinents i es configura el Canal Sèrie com a canal de comunicació amb el Hotspot. Es 

canvia l’estat al número 2 i s’apaguen tots els LEDs dels polsadors. 

Si s’ha premut el polsador 2 i el programa no està a l’estat 1 es comprova si està en 

l’estat 3 i si el crèdit introduït és major que la tarifa mínima programada. Si no es 

compleix aquesta condició s’esborra l’esdeveniment. En canvi si es compleix, es busca 

la tarifa pertinent pels diners introduïts. Si hi ha alguna tarifa disponible es canvia a 

l’estat 1 i es prepara per a la petició de tiquet. En cas contrari, s’esborra 

l’esdeveniment. 

 

case EV_EXT0:    //Polsador P1 (Selecció Tarifa) 
         switch(estado) 
  { 
  case 0: 
  if (pc_busy==0 && server_busy==0) //Es comprova que no hi hagi ni el PC ni el Server Comunicant 
  { 
  sel_tarifa=10; 
  estado=1; 
  Mostrar_next_Tarifa(); 
  hay_cambios=1; 
  output_high(O_Led3);  //Encén Led polsador 2 i Led polsador 3 
  output_high(O_Led2); 
  luz_bp2=1;    //Indicar intermitencia Led polsador 2 
  } 
  break; 
   

case 1: 
  Mostrar_next_Tarifa(); 
  hay_cambios=1; 
  break; 
  } 
  EVENTO&=0xfd;   //Borra EVENT 
 
  break; 
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Figura 26: Diagrama de Flux del CASE Ext1 

EXT2: 

L’esdeveniment EXT2 significa que s’ha premut el polsador 3 de “Cancel·lar” l’operació. 

Aquest esdeveniment només realitza l’acció en cas que no s’hagi sol·licitat cap tiquet o 

se n’hagi sol·licitat però no s’hagin introduït monedes a l’equip. 

 

Figura 27: Diagrama de Flux del CASE Ext2 

CASE EXT1

Estat=1?
No

Si

FI CASE EXT1

Busca Tarifa

Si

No

No
Inicialitza variables

Canal Serie= HotSpot
Demana Informació al HotSpot

Estat=2
Apaga TOTS els LEDs

Estat=3 i
Credit Acumulat >=Tarifa mínima

Hi ha Tarifa?

Estat=1
Nova Petició de tiquet

Esborra Esdeveniment

Si

CASE EXT2

Si

FI CASE EXT2

No

Inicialitza variables
Encén LED Selecció

Apaga LEDs Acceptar i Cancel·lar

Esborra Esdeveniment

(Estat=3 i
Credit Acumulat =0)

O
Estat=0
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Al detectar-se el polsador de “Cancel·lar”, es comprova si el sistema es troba en l’estat 

0  o en l’estat 3 sense crèdit acumulat. En aquest cas, s’inicialitzen les variables 

pertinents,  s’activa el LED del polsador de “Selecció” i s’apaguen els altres. Finalment, 

s’esborra l’esdeveniment. 

1SEG: 

S’entra en aquest esdeveniment cada segon. Serveix per realitzar l’efecte intermitent 

dels LEDS dels polsadors i per al canvi de missatge en espera en l’estat de repòs del 

sistema. Sempre s’esborra l’esdeveniment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCTALK: 

Aquest esdeveniment s’utilitza per a la comunicació amb el PC quan es vol programar 

o configurar externament. Dins d’aquest cas s’executa la funció de gestió de Cctalk que 

està definida en el fitxer Cctalk.c. 

 

Figura 28: Diagrama de Flux del CASE Cctalk 

CASE CCTALK

FI CASE CCTALK

Gestiona CcTalk
Esborra l'esdeveniment

case EV_1SEG:  //Entra a l’esdeveniment CADA SEGON 
 if(!estado) //Si està a l’estat 0, canvia el modo_estado0 cada 10 segons 
 {  //S’utilitza pel canvi de missatge en l’estat 0. 
 cont_estado0++; 
 if(cont_estado0==10){cont_estado0=0;hay_cambios=1;modo_estado0=~modo_estado0;} 
 } 
 if(luz_bp1) //Parpadeig LED1 
 { 
 if(luz_p1) {output_low(O_Led1);luz_p1=0;} 
 else {output_high(O_Led1);luz_p1=1;} 
 }      
 if(luz_bp2) //Parpadeig LED2 
 { 
 if(luz_p2) {output_low(O_Led2);luz_p2=0;} 
 else {output_high(O_Led2);luz_p2=1;} 
 } 
 if(luz_bp3) //Parpadeig LED3 
 { 
 if(luz_p3) {output_low(O_Led3);luz_p3=0;} 
 else {output_high(O_Led3);luz_p3=1;} 
 }     
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4.3.5. Switch Error Impressora 
L’estructura  Switch Case d’Error d’impressora serveix per mostrar per pantalla el tipus 

d’error que s’ha detectat. En aquest Switch s’entra en cas de que el sistema no estigui 

en programació i si s’ha activat la bandera d’error d’impressora. 

Segons el codi d’error que s’obté, per pantalla es mostra a què és degut. En principi es 

tenen 3 casos: Error d’Impressora, Tapa Oberta i Falta Paper. 

4.3.6. Switch Estats 
L’estructura Switch Case d’Estats permet realitzar tot el procés de funcionament. 

Consta de 5 casos (Estat 0, Estat 1, Estat 2, Estat 3 i Estat 4). En aquest Switch, s’entra 

en cas de que el sistema no estigui en programació i no s’hagi activat la bandera 

d’error d’impressora. 

ESTAT 0 

El sistema es troba en l’estat 0 quan aquest es manté en repòs. En aquest estat es 

comprova l’estat de la impressora cada cert temps, s’envia la confirmació d’activitat de 

la Placa Ethernet de comunicació, s’envia la recaptació al servidor si escau (Cash 

Control) i pel visor mostra dos missatges alternats. 
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En el següent diagrama de flux es poden observar totes aquestes tasques. 

 

Figura 29: Diagrama del Case Estat 0 

Gestió impressora: 

Es comprova si la bandera de comunicació amb el PC o el servidor està activada. Si no 

ho estan, s’activa la bandera de comunicació amb la impressora i s’envia l’ordre de 

comprovació d’estat. Si no respon o respon algun codi d’error, s’activa la bandera 

d’Error amb el seu corresponent codi. Finalment, es desactiva la bandera de 

comunicació i es reinicia el comptador de comprovació de la impressora. 

Gestió Comunicació amb el hotspot: 

Per tal de comprovar en el servidor del hotspot si la comunicació entre la Placa 

Ethernet i aquest està on-line, s’envien periòdicament uns paràmetres que si es reben 

correctament verifiquen la connectivitat. 

Case Estat 0

No
Comprovar Impressora?

GESTIÓ COM. HOTSPOT

Si

GESTIÓ IMPRESSORA

Comprovar Com. Hotspot?

ENVIAR RECAPTACIÓ

Enviar Recaptació?

GESTIÓ PANTALLA
EN ESPERA

No

Si

Si

No

Fi Case Estat 0
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Enviar Recaptació 

En aquest punt es comprova que no hi hagi cap element comunicant-se, i utilitza les 

funcions creades per enviar la recaptació al servidor amb el protocol pertinent. Si la 

comunicació amb el servidor fos errònia, es realitzen fins a 5 reintents. La bandera 

d’enviar recaptació no es desactiva fins que s’ha comunicat correctament o s’han 

superat els nombre màxim de reintents. 

Gestió de Pantalla en Espera 

En aquest bloc el que es pretén és alternar dos missatges de presentació cada 10 

segons comptabilitzats a l’esdeveniment 1SEG. També permet mostrar el missatge de 

“MODO PC ACTIVADO” en cas de tenir la bandera de comunicació amb el PC activada, 

o mostrar si el sistema disposa de poc paper, “POCO PAPEL”. 

ESTAT 1 

S’arriba a l’estat 1 quan es prem almenys una vegada el polsador de Selecció de Tarifa. 

En aquest estat es mostra per pantalla la tarifa en preu i temps corresponent. 

ESTAT 2 

En aquest estat es sol·licita el tiquet al hotspot. S’hi arriba al tenir l’esdeveniment EXT1 

(Polsador d’ “Acceptar”). 

Si està activada la bandera de canvis pel visor es mostra “Processant Tiquet” i s’activa 

el temporitzador de resposta. Si s’arriba al final del temps i el hotspot no ha respòs 

significa que hi ha un error en la comunicació i se li assigna un codi. Es mostra per 

pantalla l’error i passats 5 segons es reinicia el sistema a l’estat 0. En cas de no haver-hi 

cap error, es verifica si s’ha arribat al final del tiquet i si és així es passa al següent 

estat, el 3. 
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Figura 30: Diagrama de flux del Case Estat 2 

ESTAT 3 

En aquest estat es mostren els diners que falten per introduir. Només es passa a l’estat 

4 en dos casos: 

1. Si s’introdueixen tots els diners (Veure l’esdeveniment Moneda). 

2. Si es prem el polsador “Acceptar” i s’ha assolit un import d’una tarifa anterior 

disponible. (Veure l’esdeveniment EXT1). 

ESTAT 4 

En aquest estat s’imprimeix el tiquet. Primerament s’apaguen tots els LEDs dels 

polsadors i es mostra per la pantalla del visor un missatge d’espera: “Imprimiendo, 

espere por favor...”. S’utilitza l’ordre d’impressió de tiquet amb la informació 

Case Estat 2

No
Canvis?

Error Hotspot
Codi d'Error

Si

Visor: Processant Tiquet
Canvis=0

Activa temporitzador de resposta

Respon?

Mostrar Error i Codi
5 segons i reinicia a l'estat 0

Error HotSpot?
No

Si

Si

No

Fi Case Estat 2

Fi de tiquet?

Desactiva Selector
Estat=3

Canvis=1

Si

No
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corresponent. Seguidament es mostra també pel visualitzador el nom d’usuari i la 

contrasenya durant un instant. Finalment es reinicien les variables, l’estat s’actualitza 

al 0 i es prepara el sistema per a la següent petició. 

4.3.7. Fallada de Xarxa 
Aquest últim bloc només serveix en cas de que hi hagi una fallada a la xarxa procedir a 

la gravació de les variables o paràmetres més importants com la Comptabilitat Parcial, 

la Comptabilitat Total i el Crèdit Acumulat. També es restableix el programa. 

4.4. Temporitzadors 
Un temporitzador és un comptador intern del microcontrolador. Pot ser configurat de 

diverses maneres per a què compti a una velocitat o una altra. El sistema disposa de 

dos interrupcions de temporització. Estan configurades per a què una esdevingui cada 

62,5ms i l’altra molt més ràpida cada 312us. Se’n fan servir dues i de velocitats molt 

diferents per poder ser utilitzades per diferents funcionalitats. 

Per inicialitzar els Temporitzadors s’utilitza la següent funció: 

 

4.4.1. Temporitzador 1 
S’anomena temporitzador 1 al de comptador intern de 62,5 ms. Aquest temporitzador, 

s’activa cada setzena part de segon. Els senyals o variables dins del temporitzador 

s’incrementen positivament o negativament cada  aquest temps. 

 

 
void init_timers() 
{ 
//Timer 1 Processos Lents. Cada 62.5ms 
setup_timer_1(T1_INTERNAL|T1_DIV_BY_4);  //Configura temps mínim a 2us 
set_timer1(34286);    // 1/16s=62.5ms; 62.5ms/2us=31250; 65536-31250=34286; 
 
//Timer 2 Processos Ràpids. Cada 312us 
setup_timer_2(T2_DIV_BY_16,39,1);   //Configura temps mínim a 8us; 312us; 312us/8us=39;  
 
//WDT. Bloqueig del software? 
setup_wdt(WDT_ON);  
} 
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Aquest temporitzador s’ha utilitzat per varis senyals on els més representatius són: 

Senyal  Funcionalitat Temps 

Estat impressora 
Serveix per posar la bandera d’estat a 1 i dins el programa 

principal mirar si la impressora funciona correctament 

480 (30 segons) 

Aux dummy 
Serveix per a l’enviament de paràmetres al hotspot i 

comprovar si la comunicació entre la Placa Ethernet i el 

hotspot està en línia. 

16 (1 segon) 

Recaptació 
Serveix per posar la bandera de recaptació a 1 i dins el 

programa principal enviar al servidor la comptabilitat. 

El temps es fixa en 

el programa d’usuari. 

Canvi de canal 
Serveix per canviar el canal de comunicació i no perdre 

informació. 

16(1 segon) 

Temps outs 

S’han declarat diversos Temps Out per comprovar si les 

dades de les diferents comunicacions es reben. Temps de 

comunicació sèrie, Temps de comunicació amb el servidor, 

entre altres. 

Temps variable 

segons la funció 

Event 1SEG 
Serveix per entrar a l’esdeveniment 1 segon, on es fa el 

control dels LEDs. 

16 (1 segon) 

Taula 27: Senyal del Temporitzador 1 
 
Una vegada el programa entra en la interrupció del temporitzador 1 es comprova si 

alguna variable ha arribat al seu temps màxim per activar la bandera corresponent. 

En l’exemple següent es pretén que cada 30 segons es comprovi l’estat de la 

impressora. Primer es comprova si s’ha d’incrementar la variable aux_imp, en cas 

negatiu passa a mirar les següents variables, en canvi en cas afirmatiu la incrementa i 

comprova si han passat els 30 segons. Si han passat, posa la bandera a 1 i al programa 

principal ja es prendran les mesures que facin falta per comprovar l’estat de la 

impressora.  
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En el següent diagrama de flux es poden observar totes aquestes tasques: 

 

Figura 31: Diagrama de flux Temporitzador 1 
 
Dins el requadre d’altres variables és important veure com s’ha realitzat la 

commutació de canals periòdica. Els canals a commutar són el canal de la impressora i 

el canal del PC.  

Si ha arribat el moment de commutar de canal es demana si el programa està en 

l’estat de repòs (no està realitzant cap operació). En cas afirmatiu, si el canal actual no 

és el canal de comunicació amb el PC i cap comunicació està ocupada es commuta al 

canal de comunicació del PC. 

En canvi, si el canal de comunicació és el del PC però no està ocupat, es commuta al 

canal de comunicació de la impressora. Finalment es reinicia el comptador del 

multiplexor de Canals. 

 

Aux imp=1
Estat_imp=1

Aux imp ++

aux_imp==30segons?

aux_imp!=0

Temp1

Si

No

Si

Fi Temp1

...

No

Altres 
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Figura 32: Diagrama de flux de la commutació de canals en el temporitzador. 
 

4.4.2. Temporitzador 2 
S’anomena temporitzador 2 al comptador intern de 312 us. Aquest comptador 

s’utilitza bàsicament per a la gestió de les tecles que disposa la placa, els polsadors del 

sistema i el control del selector de monedes. 

Una vegada s’entra en la interrupció del temporitzador 2, es comprova si s’han de 

supervisar les entrades. Es guarden les entrades del PORT A, PORT B i PORT C. Al PORT 

A es tenen les entrades de les tecles de la placa en A1-A4. Es desplacen tres llocs per 

tenir-los en les quatre primeres posicions. Seguidament, en el PORT B es té l’entrada 

del polsador de “Cancel·lar” en B1 i el desplacem per poder-lo sumar amb l’entrada 

anterior. En el PORT C hi trobem els dos polsadors restants en C1 i C2. Unint-los tots 

tenim el senyal Entrada que indica quins polsadors han estat seleccionats. 

 

aux_multCanal=1

Canal=CanalPC

Canal!=CanalPC
i cap component busy?

Commutar Canal?

...Temp1

Si

No

Si

Fi Temp1

...

No

Estat=0?
(Estat de repòs 

del sistema)

Canal=Canalimpressora

Canal=CanalPC
PC desocupat?

No

Si

Si

No
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Al següent diagrama es pot observar les accions realitzades. 

 

Figura 33: Diagrama de flux del Temporitzador 2 
 
Si hi ha canvis en aquestes entrades es comproven les tecles de la placa. Si no s’està en 

programació es comproven els polsadors. Finalment, si s’ha de comprovar el selector 

es guarda tot el PORT B a la variable cod (és el port on hi ha també el control del 

selector), es duen a terme les accions necessàries i s’arriba al final de la interrupció de 

temporització. 
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EntradaA=PORTA
EntradaA<<=3
EntradaA&=0b11110000

EntradaB=PORTB
EntradaB<<=2
EntradaB&=0b00001000

EntradaC=PORTC
EntradaC&=0b00000110

EntradaA|=(EntradaC|EntradaB)

Hi ha canvis a les entrades?

Temp2
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4.5. Interrupcions 
4.5.1. Interrupció per a les comunicacions sèrie 

Per a les comunicacions Tx-Rx s’utilitza la interrupció #INT_RDA. Aquesta interrupció es 

genera quan en el buffer de recepció de la UART hi ha una dada preparada per ser 

llegida. Aquesta interrupció és necessària per poder rebre i tractar les dades dels 

diferents canals de comunicació del sistema. 

Com es veu en el següent diagrama de flux, quan s’entra a la interrupció es llegeix la 

dada rebuda i es determina per quin canal s’ha efectuat la recepció d’aquesta. Per a 

cada canal de comunicació es fa un tractament de dades per poder entendre les ordres 

o informació que ens dóna.  

 

Figura 34: Diagrama de flux general de la interrupció de recepció de dades 

Interrupció

Canal==0

Tractar respostes 
de l'impressora Canal==1

Tractar respostes 
del PC Canal==2

Tractar respostes 
del Server Canal==3

Tractar respostes 
del Hotspot

Fi d'interrupció

Dada=DadaRebuda



66 Disseny i implementació d’un sistema de pagament de connexió a Internet 
 

 

 

Canal 0 Comunicació amb la impressora 

Quan es rep informació a través del canal de la impressora és per comunicar si hi ha o 

no algun error en ella.  Dins d’aquest apartat es comproven tots els possibles errors. 

 

Figura 35: Diagrama de flux del Canal 0 
 
La comanda 0x01 fa referència a la comprovació si la impressora està alimentada o no. 

La impressora respon indicant el seu estat. Si el bit 3 de la resposta està a 1 indica que 

la impressora està Off-Line. El 0x02 comprova tres paràmetres. El bit 2 de la resposta 

indica si la tapa està oberta o no, el bit 5 per si la impressora s’està aturant i el bit 6 per 

si hi ha algun altre error. Amb la comanda 0x03 es comproven els errors recuperables 

o no de la impressora. La comanda 0x04 comprova l’estat del paper en la impressora. 

El bit 3 indica l’estat del sensor d’avís de poc paper. Si està a 1 significa que s’està 

acabant el rotlle. El bit 6, en canvi, indica si el paper s’ha acabat del tot. Si està a 1 

significa que el paper no és present. Finalment, amb la comanda 0x05 es comprova si 
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s’ha recollit el tiquet. En aquest disseny el tiquet es talla automàticament, per tant, 

aquest error no hauria d’ocórrer. 

Per a què la impressora comuniqui si el seu estat és correcte, s’ha creat una funció que 

es crida des del programa principal periòdicament enviant totes les comandes d’estat. 

 

 

 

 

 

Cada una de les funcions de dins del void printer_status() té un temps d’espera d’1 

segon per respondre. Si alguna d’aquestes supera el temps d’espera significa que la 

impressora no respon i s’activarà la bandera d’error. 

Canal 1 Comunicació amb el PC 

La comunicació amb el PC es realitza en dos casos. Quan s’utilitza el programa de 

configuració o quan es reprograma l’equip. Les dades que es reben (buffer[pc]) han de 

tenir la següent estructura: 

Buffer[0]= Adreça de destí. 

Buffer[1]= Nombre de dades rebudes. 

Buffer[2]= Adreça emissora. 

Buffer[3]= Ordre 

Buffer[4..(NDR+3)]= dades 

Buffer[NDR+4]= Checksum 

 

Per començar es comprova si s’ha d’iniciar el buffer de recepció (iniciar serv). La 

comprovació (Comprov, Checksum), s’inicia a 0 i s’incrementa amb el valor de cada 

dada rebuda. Si Num dades és 1, s’assigna la dada rebuda+4 al número de dades 

màxim que es reben. Ja que segons el protocol, la dada de la posició 1 indica el número 

de dades d’informació que s’enviaran. Les altres tres són emissor, receptor i ordre. 

/*FUNCIÓ PRINTER STATUS*/ 
void printer_status()  //Crida totes les funcions d'estat de la impressora 
{ 
modo_serie=0; 
canal_serie(modo_serie); //Canvia al canal sèrie 0, impressora 
print_status();  //Comanda 0x01 
offline_status();  //Comanda 0x02 
error_status();  //Comanda 0x03 
paper_status();  //Comanda 0x04 
contpaper_status(); //Comanda 0x05 
} 
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S’emmagatzemen les dades en un buffer. Quan el número de dades rebudes és igual al 

màxim, es comprova l’adreça i el chekcsum. En cas de ser validats correctament, 

s’activa l’EVENT CCTALK. 

 

Figura 36: Diagrama de flux del Canal 1 
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Canal 2 Comunicació amb el Server 

El servidor envia informació al sistema quan s’ha realitzat un enviament de 

comptabilitat. Per realitzar aquesta comunicació s’ha realitzat un protocol específic, on 

el sistema demana comunicació i envia les dades de comptabilitat en dues passes. A 

cada passa el servidor ha de confirmar la comunicació perquè el procés segueixi el seu 

curs. 

El procediment és bàsicament el mateix que la comunicació amb el PC. Per començar 

es comprova si s’ha d’iniciar el buffer de recepció (iniciar serv). La comprovació 

(Comprov, Checksum), s’inicia a 0 i s’incrementa amb el valor de cada dada rebuda. Si 

Num dades és 1, s’assigna la dada rebuda+4 al número de dades màxim que es reben.  

S’emmagatzemen les dades en un buffer. Quan el número de dades rebudes és igual al 

màxim, es comprova l’adreça i el chekcsum. En cas de ser validats correctament, la 

bandera de confirmació s’actualitza a 1. 
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En el següent diagrama de flux es pot observar el procediment seguit. 

 

Figura 37: Diagrama de flux del Canal 2 
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Canal 3 Comunicació amb el hotspot 

El hotspot envia informació al sistema quan se li ha demanat un tiquet per a connexió 

a Internet. Les dades rebudes es guarden en un buffer (tiquet[p_tiquet]). Si el primer 

caràcter rebut no és un 0x18 significa que el hotspot no està preparat o no ha rebut 

correctament l’ordre de demanda d’informació de connexió. Per tant, s’activa un error 

del hotspot. Tot i que continua tota la seqüència, el programa principal gestionarà 

aquest error mostrant-lo per pantalla. Si el primer caràcter rebut és un 0x18, 

s’incrementarà l’índex p_tiquet. Si arribés a 600 es reiniciarà l’índex. Per detectar el 

final de tiquet s’han de rebre 3 caràcters 0x0A, que és l’avanç d’una línia. Una vegada 

s’ha rebut el final de tiquet, s’activa la bandera corresponent. 

 

Figura 38: Diagrama de flux del Canal 3 
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5 
PART MECÀNICA I INTEGRACIÓ DEL SISTEMA 

En aquest capítol s’ha explicat resumidament la part mecànica del sistema i la seva 

integració i distribució en una caixa metàl·lica. També s’ha descrit tot el cablejat que 

connecta els diferents dispositius. 

 

Una vegada s’han dissenyat totes les parts del sistema i s’ha comprovat el seu 

funcionament és necessari integrar el sistema en una caixa de manera que sigui un 

producte compacte i robust, i atractiu a la vista en la mesura del possible. Per aquests 

motius es va dissenyar una caixa per a aquest sistema.  

5.1. Caixa del producte 
La caixa del producte final té unes dimensions com les assenyalades en les 

especificacions inicials. 

 

Figura 39: Imatge esquemàtica de la caixa del producte 
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La caixa del producte disposa d’una porta frontal d’obertura vertical. En aquesta porta 

s’hi han distribuït diferents ranures per poder col·locar-hi alguns dels components que 

formen el producte. La caixa en sí, està dividida en dues plantes, superior i inferior, i 

està perforada per diferents parts per poder fer arribar els cables d’alimentació a 

l’exterior i per poder fixar components amb cargols. En el següent apartat s’explica la 

distribució dels components. 

5.2. Distribució dels components 
S’ha pensat distribuir els elements que formen el sistema de la següent manera: 

 
Figura 40: Esquema general del sistema 

 
La planta superior està destinada per subjectar el hotspot i la caixa de recaptació. La 

planta inferior està pensada per dipositar-hi la font d’alimentació al fons de tot i al 

damunt, col·locar-hi tant la placa de control com les dues plaques Ethernet, tot fixat 

amb cargols. Entre la font d’alimentació i les plaques s’hi ha col·locat una peça 

metàl·lica per subjectar aquests elements i alhora dissenyada per a la recollida del 

tiquet. Entre les dues plantes també hi ha diverses ranures per poder passar-hi els 

cables d’alimentació o de comunicació correctament.  
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Figura 41:  Planta inferior de la caixa del sistema 
 
La porta és frontal, i s’hi ha de fixar el visor, el selector, els tres polsadors i la 

impressora. A la part inferior de la porta hi ha una ranura per poder realitzar la 

recollida del tiquet. 

 

Figura 42: Porta de la caixa del sistema 
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5.3. Connexions 
Una vegada s’ha assolit el disseny tant de la part electrònica com de la part de 

programació i la seva integració, és necessari plantejar el muntatge del prototip. Per 

aquest motiu s’han de realitzar totes les mànegues de connexions indicant els 

connectors, tipus de cable i longituds d’aquestes. 

5.3.1. Mànegues d’alimentació 
Les principals mànegues d’alimentació són les que alimenten la Placa de Control, el 

hotspot i la impressora. 

Alimentació Placa de Control Esquema 

Font d’Alimentació-Placa de Control 
Longitud: 250mm 

Terminal Font: Estanyats 6mm 

Terminal Placa de Control: Connector Jack 268 

 
Taula 28: Mànega d’Alimentació de la Placa de Control 
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Alimentació Hotspot  Esquema 

Font d’Alimentació-HotSpot 
Longitud: 750mm 

Terminal Font: Estanyats 6mm 

Terminal Hotspot: Connector Jack 268 

 
Taula 29: Mànega d’Alimentació del Hotspot 

 
 

Alimentació Impressora Esquema 

Font d’Alimentació-Impressora 
Longitud: 600mm 

Terminal Font: Estanyats 6mm 

Terminal Impressora: Connector JST.VH 

 

 
Taula 30: Mànega d’Alimentació de la Impressora 
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5.3.2. Mànegues de Comunicacions 
S’han dissenyat i fabricat les mànegues per cada comunicació existent, un total de 6: 

Comunicació entre la Placa de Control i el visor LCD, Comunicació entre la Placa de 

Control i el Selector de Monedes, Comunicació entre la Placa de Control i la 

impressora, dues comunicacions entre placa Ethernet i Hotspot i dues comunicacions 

entre Placa de Control i Placa Ethernet. 

Comunicació LCD Esquema 

Placa de Control-LCD 
Longitud: 650mm 

Terminal Placa Control: Connector RA1011 

7+7 

Terminal LCD: Connector RA1011 7+7 

Connexions pin a pin. 

 

Taula 31: Mànega de comunicació del LCD 
 

Comunicació Selector  Esquema 

Placa de Control-Selector 
Longitud: 850mm 

Terminal Placa Control: Connector RA1011 

5+5 

Terminal Selector: Connector RA1011 5+5 

Connexions: 

Connector A Connector B 
1 2 
2 1 
6 6 
7 3 
8 4 
9 5 
10 7 

 

 
Taula 32: Mànega de comunicació del Selector 
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Comunicació impressora  Esquema 

Placa de Control-Impressora 
Longitud: 590mm 

Terminal Placa Control: Connector DB9 

Mascle 

Terminal Impressora: Connector JST.PHDR 

Connexions: Tx, Rx, GND 

Connector DB9 Connector JST.PHDR 

2 21 

3 20 

5 23,24 
 

 
Taula 33: Mànega de comunicació amb la impressora 

 

Com. i Alim. Placa Ethernet1 Esquema 

Placa de Control-Placa Ethernet- Font 
Longitud Com: 200mm 

Longitud Alimentació: 380mm 

Terminal Placa de Control: Mòlex 3 vies. 

Terminal Placa Eth: Mòlex 4 vies 

Terminal Font: Estanyats 6mm 

Connexions: 

Connector J2 J17-Font 

1 Font-5V 

2 J17-2 

3 J17-1 

4 Font-GND 
 

 
Taula 34: Mànega de comunicació i alimentació de la Placa Ethernet 1 
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Com. i Alim. Placa Ethernet2 Esquema 

Placa de Control-Placa Ethernet2- 

Font 
Longitud Com: 200mm 

Longitud Alimentació: 400mm 

Terminal Placa de Control: Molex 4 vies. 

Terminal Placa Eth: Mòlex 4 vies 

Terminal Font: Estanyats 6mm 

Connexions: 

Connector J2 J18-Font 

1 Font-5V 

2 J17-2 

3 J17-1 

4 Font-GND 
 

 
Taula 35: Mànega de comunicació i alimentació de la Placa Ethernet 2 

 

Com. Hotspot-Placa Ethernet Esquema 

Hotspot-Placa Ethernet 
Longitud: 500mm 

Terminal Hotspot: RJ45 8vies 

Terminal Placa Eth: RJ45 8vies 

Connexions: Cable Ethernet 8 vies 

 
Taula 36: Mànega de comunicació entra el Hotspot i la Placa Ethernet 
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Polsadors Esquema 

Placa Control-Polsadors 
Longitud: 750mm-850 

Terminal Polsadors: Puntes estanyades 

Terminal Placa Control: Mòlex 3vies i 4vies 

Connexions: 

Connector Polsador Connector Placa 

P2- J24-4 

P2+ J24-3 

P1- J24-2 

P1+ J24-1 

P3- J23-2 

P3+ J23-1 

P3NO J5-2 

P3C J5-1 

P2NO J8-2 

P2C J8-1 

P1NO J6-2 

P1C J6-1 
  

Taula 37: Mànega de Polsadors i Leds dels Polsadors 
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6 
FUNCIONAMENT I VALIDACIÓ DE L’EQUIP 

En aquest capítol s’ha verificat el funcionament global de l’equip. S’ha realitzat una 

prova real de funcionament comprovant la detecció dels seus errors. 

 

El funcionament del sistema s’ha validat de forma satisfactòria. A continuació s’ha 

explicat el funcionament normal del producte. 

A l’alimentar el producte, s’inicialitza i es prepara el sistema per poder rebre alguna 

petició de connexió. El sistema es manté en l’estat d’espera fins que es realitzi alguna 

acció.  

 

Figura 43: Visualitzador en l’estat de repòs. 
 
El visualitzador en aquest estat va alternant cada 10 segons els missatges de la figura 

anterior. 

En la WEB de configuració del hotspot també es pot comprovar com detecta 

correctament la connexió del sistema. Es pot veure com a l’apartat de l’adreça IP 

192.168.2.12, que representa la placa Ethernet de comunicació amb el hotspot, s’ha 

activat el missatge de On-Line. 
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Figura 44: Comprovació de l’Account Generator 
 

També es pot comprovar en el Servidor de Telmicom, el funcionament del Cash 

Control. Es pot observar com s’actualitza la comptabilitat a mesura que transcorre el 

temps preestablert. 

 

Figura 45: Servidor Telmicom 
 
Els camps en el servidor s’actualitzen en el temps preestablert, però si no hi ha hagut 

cap ingrés no afegeix cap dada. En cada actualització s’envia la comptabilitat total i 

parcial. 
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Quan un usuari prem el polsador de Selecció de Tarifa, el sistema mostra pel visor la 

primera tarifa configurada: 

 

Figura 46: Visualitzador en l’estat de Selecció de Tarifa 
 

Prement el mateix polsador es podran anar visualitzant la resta de tarifes per defecte. 

Al prémer el segon polsador, d’acceptar, significa que es fa una sol·licitud de tiquet. En 

aquest moment, el microcontrolador es comunica amb el hotspot i l’acció pot trigar 

uns quants segons. Per aquest motiu, pel visor es mostra: 

 

Figura 47: Visualitzador en l’estat de Sol·licitud d’un tiquet 
 
A continuació es mostra, com s’ha explicat, l’import que resta per introduir. I al 

dipositar els diners corresponents, es visualitza durant un instant l’usuari i la 

contrasenya i s’imprimeix el tiquet.  

 

Figura 48: Diferents estats en el procés normal de funcionament 
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El tiquet té l’estructura següent: 

 

Figura 49: Tiquet imprès 
 
Una vegada el sistema va funcionar correctament es va haver d’ajustar alguns 

paràmetres de la impressora, ja que es volia aconseguir un tiquet amb una mida de 

lletra adequada per tal de ser el més llegible possible i alhora no consumir massa 

paper. 

Finalment, per concloure el procés, s’inicia el programa i es manté en l’estat de repòs. 

D’aquesta manera queda comprovat el funcionament normal del sistema. 

Per altra banda, s’han fet les comprovacions d’alguns dels errors que podrien ocórrer 

per algun mal funcionament del sistema. Així doncs, s’ha començat amb els errors de 

paper de la impressora, després els errors generals de la impressora i finalment els del 

hotspot. 
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ERRORS DE PAPER 

Al mantenir la impressora amb un rotlle a punt d’acabar-se, el missatge d’espera a 

l’estat de repòs (estat 0) és el següent: 

 

Figura 50: Visualitzador en l’estat de repòs amb poc paper a la impressora 
 
D’aquesta manera, s’informa al propietari del producte de que en poc temps haurà de 

reposar un rotlle de paper al producte. 

Al finalitzar el paper del rotlle, la impressora entra en un error no recuperable. Per 

pantalla es visualitza el següent avís: 

 

Figura 51: Visualitzador en l’error d’impressora de paper acabat 
 
Per resoldre aquest error, es necessari apagar l’equip, reposar un rotlle de paper i 

tornar a alimentar el sistema. 

ERROR D’IMPRESSORA 

Els altres errors relacionats amb la comunicació amb la impressora o la falta 

d’alimentació s’identifiquen amb el següent missatge: 

 

Figura 52: Visualitzador en l’error d’impressora general 
 
Per resoldre aquests tipus d’error també és necessari apagar l’equip, ja que s’ha de 

solucionar inspeccionant l’interior de la caixa en que està integrat el producte. 
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ERRORS DEL HOTSPOT 

Hi ha dos possibles errors en el funcionament del hotspot. El hotspot triga 

aproximadament 30 segons a iniciar-se una vegada s’ha alimentat. Per aquesta raó, si 

es fa alguna petició de tiquet dins d’aquest termini, el hotspot dóna un error. Aquest 

error s’anomena 1. L’altre possible error, és que el hotspot no interpreti correctament 

alguna ordre. En aquest cas esdevindrà l’error 2. Aquests errors s’autorecuperen 

passat uns segons, si persisteixen cal avisar al servei tècnic. 

 

Figura 53: Visualitzador en l’error 2 del hotspot 
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7 
PROGRAMARI DE CONFIGURACIÓ 

En aquest capítol s’ha explicat com s’organitza el codi del programa de configuració del 

producte i s’ha descrit el programa de manera general i el seu funcionament. 

7.1. Especificacions 
El propietari de l’equip ha de poder disposar d’un programa que es pugui instal·lar al 

seu PC i li permeti configurar les opcions del producte al seu gust i necessitats 

mitjançant la connexió per USB del PC al producte. 

Aquest programa ha de permetre llegir, modificar i guardar les tarifes que seran 

aplicades a l’equip indicant el número de tarifa, temps de servei i preu. A més, ha de 

permetre seleccionar el tipus de monedes que admetrà el producte, consultar la 

comptabilitat, seleccionar el mode de funcionament i entrar els paràmetres pel 

funcionament del Cash Control. 

7.1.1. Tarifes 
S’han de poder gestionar un màxim de 10 tarifes. Mitjançant quadres de selecció s’ha 

de permetre activar o desactivar les tarifes desitjades. 

El temps de servei ha d’estar dins de les següents acotacions: 

Temps de Servei Mínim Màxim 

Minuts 1 60 

Hores 1 24 

Dies 1 45 

Taula 38: Temps de Tarifes 
 
És a dir, s’ha de poder expressar en minuts, hores o dies, amb un màxim de temps de 

servei d’un mes i mig. 
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7.1.2. Monedes Acceptades 
El software i l’equip han de permetre la configuració per triar les monedes que es 

desitgin que siguin acceptades pel selector de monedes. Les monedes que poden ser 

acceptades en el sistema són les oficials en la zona euro. Es podrà seleccionar entre 

monedes de 5c, 10c, 20c, 50c, 1€ i 2€.  

7.1.3. Comptabilitat 
El programa ha de disposar d’un quadre on es mostri la comptabilitat obtinguda en 

l’equip. S’han de poder visualitzar dos tipus de comptabilitat: Comptabilitat Total i 

Comptabilitat Parcial. 

El comptador de Comptabilitat Total mostra la recaptació de l’equip des de la seva 

posada en marxa. Aquest comptador no s’ha de poder modificar. 

El comptador de Comptabilitat Parcial mostra la recaptació des de l’última posada a 

zero. Serveix per poder controlar les recaptacions periòdiques. Aquest comptador s’ha 

de poder posar a 0 realitzant un reset al comptador. 

7.1.4. Cash Control 
Aquesta opció ha de permetre llegir i gravar l’adreça MAC de l’equip i la periodicitat de 

l’enviament de la recaptació al servidor. El temps màxim de la periodicitat de 

l’enviament de recaptació ha de ser un temps raonable. S’ha cregut convenient fixar 

un temps màxim d’una setmana (10080 minuts).  
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7.2. Organització del programa 
El programa s’ha realitzat amb el MS. Visual Studio. Està constituït per diversos fitxers: 

el disseny gràfic, les funcions de les accions de cada element del formulari, les 

comunicacions i el formulari d’errors. 

 

Figura 54: Organització del programa de configuració 
 
El fitxer Disseny.vb és el fitxer que conté la part visual del programa. En aquest fitxer 

es poden crear polsadors, formularis d’entrada i de sortida, quadres de selecció, entre 

d’altres elements. En el fitxer Accionsdelformulari.vb s’han de crear totes les funcions 

que vagin relacionades amb les accions que desenvolupin els elements del fitxer 

anterior. El fitxer de comunicacions.vb és el que conté les funcions de comunicació: 

Obrir port, tancar port i la recepció i l’enviament de les dades. El fitxer 

ApliccationEvents.vb conté la funció dissenyada per avisar d’un mal funcionament del 

sistema creant el que s’anomena un Excepció.  

 

 

 

 

 

 

 

comunicacions.vb

Accionsdelformulari.vb

ApliccationEvents.vb Disseny.vb
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7.3. Descripció del Programa 
7.3.1. Disseny 

Per a la realització d’aquesta aplicació, el primer pas és pensar com es volen distribuir 

visualment en una interfície d’usuari el conjunt de possibilitats que ha d’oferir.  

S’ha pensat realitzar-ho de la següent manera: 

 

Figura 55: Distribució visual del programa 
 
A la part superior, s’han creat quatre polsadors per donar les ordres d’execució del 

programa. La part central s’ha distribuït amb un quadre per a la selecció de tarifes i un 

altre per a la selecció de monedes. Per acabar, la part inferior s’ha organitzat amb les 

funcions restants: la comptabilitat, la configuració dels paràmetres del mode de 

funcionament i del control de la recaptació. També s’han afegit dues pestanyes que 

contenen la configuració del port i la informació d’Ajuda. 

 

 

  

Polsadors de connexió, lectura, escritura, sortida

Tarifes Imatge

Comptabilitat

Monedes

Paràmetres Control de Recaptació
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PART SUPERIOR  

Ha estat formada per quatre polsadors simples: Connectar, Lectura de dades, 

Escriptura de dades i Sortida. Aquests polsadors són els principals de l’aplicació i 

permeten donar l’ordre d’execució de cadascuna d’aquestes opcions. 

Polsador Funció 

Connectar Obrir Ports i establir la connexió. 

Lectura de dades Llegir tots els paràmetres guardats. 

Escriptura de dades Guardar tots els paràmetres escrits o seleccionats. 

Sortida Tancar Ports i sortir de l’aplicació 

Taula 39: Polsadors Principals del programa de configuració. 

PART CENTRAL 

Tarifes: 

S’ha format per tres quadres: un de selecció per indicar quines tarifes estan actives, un 

d’introducció de dades per indicar el temps de connexió i un altre per indicar el seu 

cost. 

Monedes: 

S’ha format per un quadre de selecció per indicar quines monedes estan habilitades 

per utilitzar. 

PART INFERIOR 

Comptabilitat: 

S’ha creat un quadre amb les dues etiquetes de Comptabilitat Parcial i Comptabilitat 

Total. També s’ha afegit un polsador per poder restablir la Comptabilitat Parcial. 

 

Figura 56: Quadre de Comptabilitat 
 

Comptabilitat P

Comptabilitat T

Reset
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Mode de funcionament: 

S’ha creat un quadre amb les dues etiquetes dels dos paràmetres a escollir: Import 

Exacte i  Imprimir Operació. La selecció és possible mitjançant un quadre de selecció. 

En aquest apartat, també es pot realitzar una lectura i una escriptura de dades 

individual. 

Cash Control: 

S’ha creat un quadre amb les dues etiquetes de MAC i periodicitat d’enviament de 

recaptació. Les dades s’introdueixen en uns requadres manualment. Com l’apartat 

anterior, també té uns polsadors individuals per poder realitzar una lectura o 

escriptura de les dades. 

7.3.2. Fitxer de Comunicacions 
El fitxer de comunicacions conté les funcions generals referides a Obrir el Port, Tancar 

el Port, Tractar les dades rebudes, i totes les funcions per a la comunicació amb el 

sistema: Simple_Poll, Llegir_tarifa, Escriure_tarifa, reset_comptabilitat, 

llegir_parametres, escriure_parametres, Desconnexió, Llegir_Cash i Escriure_Cash. 

A continuació s’expliquen a grans trets cadascuna d’elles. 

Obrir PORT 

Aquesta funció serveix per obrir el port de comunicació. S’assigna el port escollit a la 

pestanya Setup i les configuracions adients de comunicació. 

   

 

Tancar PORT 

 Aquesta funció serveix per tancar el port de comunicació. El port s’ha de tancar just 

abans de finalitzar l’aplicació. 

 

 

 

...  
myserialport = My.Computer.Ports.OpenSerialPort(puerto, 9600, IO.Ports.Parity.None, 8, IO.Ports.StopBits.One) 
... 

Friend Sub CerrarPuerto() 
If myserialport.IsOpen() = True Then  ‘Comprovar si el port està obert i tancar-lo. 
 myserialport.Close() 

          timer1.Stop() 
        End If 
 End Sub 
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Tractar les Dades Rebudes:  

Aquesta funció s’utilitza per al tractament de les dades rebudes. Les dades que es 

reben han de pertànyer a una trama del protocol utilitzat. Els bytes rebuts es guarden 

en un buffer i seguint el protocol preestablert es realitza una gestió per poder 

determinar si és una trama correcta o no. Finalment es tracta la informació rebuda 

determinant també si és una resposta amb dades o sense (ACK, NACK). 

La resta de funcions segueixen l’estructura per comunicar-se amb la funció creada en 

el programa del microcontrolador, cctalk.c. 

 

7.3.3. Fitxer d’Accions 
En aquest fitxer s’han de descriure totes les accions que es puguin realitzar a partir del 

formulari visual, és a dir la funció de tots els polsadors. 

Per inicialitzar el programa s’assignen tots els polsadors com inactius excepte el 

polsador de Connectar. 

Connectar: 

Quan es prem el polsador de connectar, primerament s’obre el port amb la funció 

corresponent i s’envia un senyal de comunicació amb la funció Simple_Poll. Si el 

sistema respon, s’activen tots els polsadors de lectura i sortida de l’aplicació, i mostra 

un missatge per pantalla de ‘Conectado’. En cas de no respondre, es realitzen fins a 50 

reintents. Finalment mostra un missatge d’Error. 

Public Sub FUNCIO() 

       Dim Peticion(6) As Byte 
 
        Peticion(0) = Val(frm_GTD.address)      ‘Direcció Destí 
        Peticion(1) = 0                           ‘Número de Dades 
        Peticion(2) = 1                           ‘Dirección Host (el sistema) 
        Peticion(3) = &HFE   ‘Ordre del Cctalk 
        Peticion(4) = Checksum(Peticion, 4) ‘Comprovació del checksum 
        myserialport.Write(Peticion, 0, 5)  ‘Enviament pel Port 

     
End Sub 
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Lectura de dades: 

El polsador lectura de dades serveix per llegir tots els paràmetres guardats en el 

sistema i mostrar-los a l’aplicació. 

Existeixen 3 polsadors de lectura: Lectura de dades, Lectura de paràmetres i Lectura 

del CashControl. Tots tres tenen el mateix funcionament, la diferència recau en que el 

Lectura de dades inclou les altres dos lectures i cadascuna utilitza una funció diferent 

del fitxer de comunicacions: Llegir_tarifa, Llegir_parametres o Llegir_Cash. 

Una vegada s’ha premut el polsador de lectura s’activen els polsadors d’escriure dades, 

per si es vol realitzar i guardar alguna modificació. 

Escriptura de dades: 

El polsador d’escriptura s’utilitza per gravar les dades modificades o seleccionades al 

sistema. 

Existeixen també tres polsadors d’escriptura: Escriure_tarifa, escriure_parametres i 

escriure_Cash. Realitzen la funció de gravar dades de la mateixa manera que les de 

lectura.  

Reset: 

El polsador de Reset té la funció de restablir la comptabilitat parcial. Al polsar-lo, es 

crida la funció del fitxer de comunicacions reset_comptabilitat i espera la confirmació 

per part del sistema. Si és correcta, es mostra un missatge de “Reset de contador 

parcial” i s’assigna un 0 al comptador. 

Sortir o Tancar Aplicació: 

El polsador de Sortida o la creueta per Tancar l’Aplicació realitzen la mateixa funció. Si 

el port està ja tancat (és a dir que no s’ha obert en cap moment) es tanca l’aplicació 

mostrant el missatge de desconnexió correcta. Si no, crida la funció DESCONNEXIO per 

desactivar en el programa del microcontrolador la bandera de PC_busy i si respon 

mostra el mateix missatge de desconnexió i finalment tenca el port. En cas contrari, es 

mostra un missatge d’error. 
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7.3.4. Fitxer d’ AplicationEvents 
El fitxer d’AplicationEvents conté solament dues funcions: Tancar l’Aplicació i Crear 

una Excepció. L’excepció s’utilitza en el cas que sorgeixi algun error i es mostra a través 

d’una pantalla emergent. 

7.4. Funcionament i resultats 
Per al correcte funcionament de l’equip, s’ha d’executar la següent seqüència partint 

de tots els equips apagats i desconnectats: 

1) Endollar el producte a 220V. 

2) Una vegada inicialitzat, connectar un cable USB entre el PC i el producte. 

3) Arrancar el programari de configuració del client. 

4) Configurar el programa segons els següents punts. 

7.4.1. Inicialització 
La pantalla principal del programa és la següent: 

 

Figura 57: Pantalla principal del programa del client 
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Abans de prémer el botó CONECTAR!, s’ha de configurar la connexió. Per això cal 

polsar el menú Setup i indicar el port COM (el port del USB) en què s’ha realitzat la 

connexió. 

 

Figura 58: Configuració del port del programa del client 
 
Una vegada introduït, s’ha de prémer el botó OK. 

Per connectar el producte al PC cal polsar el botó CONECTAR! 

 

Figura 59: Botó de connexió 
 
Si la connexió és correcte apareix el següent diàleg: 

 

Figura 60: Confirmació de connexió 
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7.4.2. Lectura de dades 
Per obtenir els paràmetres emmagatzemats a l’equip s’haurà de polsar el botó LEER 

DATOS. 

 

Figura 61: Botó de lectura de dades 
 
Si la connexió és correcte es podrà observar la següent pantalla, a mode d’exemple: 

 

Figura 62: Programa preparat per modificar els paràmetres 
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7.4.3. Camps de configuració 

TARIFES 

En el camp tarifes, com ja s’ha nombrat anteriorment serveix per seleccionar quantes 

tarifes s’utilitzaran i quin temps i cost tindran. 

 

Figura 63: Camp de tarifes 
 
Com es pot observar, el programa conté 10 tarifes modificables. Es pot escollir quines 

tarifes estaran actives, el temps en minuts, hores o dies i el seu cost. 

MONEDES 

Aquest apartat serveix per poder seleccionar les monedes que es desitgen que accepti 

el selector de monedes. Es poden triar sis tipus de monedes: de 5 cèntims fins a 2 

euros, tal i com s’havia especificat. Només cal fer la selecció  adient. 
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En el cas de l’exemple, s’han seleccionat totes les monedes, per tant, el sistema les 

acceptarà totes. 

 

Figura 64: Camp de monedes acceptades. 
 

COMPTABILITAT 

En aquest apartat apareixen els dos tipus de comptabilitat. Si es fa un Reset, la 

Comptabilitat Parcial es reinicialitza a 0 Euros i a més, s’envia la recaptació al servidor 

si es té activat el Cash Control. 

 

Figura 65: Camp de la Comptabilitat 
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PARÀMETRES 

El programa té dos paràmetres a poder seleccionar: Import Exacte i Imprimir Operació. 

 

Figura 66: Camp dels paràmetres seleccionables 
 
Import Exacte: Quan aquesta opció estigui seleccionada no es permetrà que l’usuari 

introdueixi més diners que la tarifa seleccionada. Per exemple, si l’usuari ha 

seleccionat una tarifa de 2€-1hora de connexió i ja ha introduït 1.50€, si intenta 

introduir una moneda de 2€ o 1€ no serà acceptada. Ha d’introduir una moneda de 50 

cèntims o menor fins arribar al import de la tarifa. 

 
Imprimir Operació: Quan aquesta opció estigui seleccionada, l’equip imprimirà al final 

del tiquet l’import introduït per l’usuari, el preu de la tarifa seleccionada i la possible 

devolució que pogués quedar de l’operació. Per exemple, si l’usuari ha seleccionat una 

tarifa de 2€-1hora de connexió, però ha introduït 2.50€, quan s’imprimeixi el tiquet al 

final apareixerà: 

    I:  2.50 Euros       (Import introduït) 

   P: 2 Euros            (Preu de la tarifa seleccionada) 

   R: 50 cèntims      (Resta de l’operació) 
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CASH CONTROL 

 

Figura 67: Camp del Cash Control 
 
En el quadre de Cash Control es pot llegir i guardar tant l’adreça MAC com la 

periodicitat d’enviament de la recaptació. 

Desactivar Cash CONTROL 

Si la ‘Periodicidad de recaudación’ és de 0 minuts, el Cash Control queda desactivat. 

Per tornar-lo a activar només fa falta gravar una periodicitat d’un minut o més. 

Per defecte, la periodicitat anirà fixada a 0 minuts, per tant, la funció de Cash Control 

estarà desactivada. 
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8 
RESULTATS I CONCLUSIONS 

En aquest últim capítol s’han resumit els principals punts del desenvolupament del 

projecte per tal d’extreure les conclusions finals. 

8.1. Resultats  
S’han complert les especificacions principals tant de funcionament com mecàniques 

del producte.  

El resultat final del sistema ha estat integrat en una caixa metàl·lica i robusta, tal i com 

es mostra en la següent figura: 

 

Figura 68: Producte Final 
 
El funcionament és molt senzill. L’usuari ha de seleccionar una tarifa, introduir les 

monedes i seguidament s’imprimeix un tiquet amb el nom d’usuari i contrasenya. 

Seguidament s’han explicat visualment els diferents punts a seguir per al funcionament 

correcte del producte. 

Primer de tot, si la connexió és WiFi, s’ha de connectar el dispositiu que es vol utilitzar 

a la xarxa WLAN pertanyent a l’equip.  
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Seguidament s’ha d’obrir l’explorador web i apareix la següent pantalla: 

 

Figura 69: Pantalla Principal a l’explorador web 
 
Aquesta pantalla indica que l’ordinador o dispositiu està connectat a la xarxa del 

producte i cal disposar d’un usuari i contrasenya per poder navegar. 

Així doncs, cal seleccionar la tarifa desitjada en el producte i introduir les monedes 

necessàries. Per pantalla es mostra la quantitat restant de diners i el temps de 

connexió disponible.  

 

Figura 70: Procés bàsic de petició de tiquet 
 

 

Tarifa Seleccionada

Diners Restants i Temps de Connexió
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Una vegada s’han introduït tots els diners, s’imprimeix automàticament el tiquet.  

 

Figura 71: Tiquet amb usuari i contrasenya i pantalla de l’explorador web 
 
I per acabar només és necessari introduir les dades a la pàgina de l’explorador. I ja es 

pot començar a navegar. 

Els resultats finals han estat satisfactoris, tant per la part de software com per la part 

de hardware. En la part mecànica ha sorgit algun petit problema en l’extracció del 

tiquet. Per començar, la safata per a la recollida del tiquet era massa gran per a la 

dimensió de la caixa, i es va haver de modificar, i per una altra banda no s’havia tingut 

en compte que la impressora al extreure el tiquet del rotlle l’enviava fora de la safata. 

Per tant, es va haver de dissenyar provisionalment una pestanya que impedís que el 

tiquet caigués al terra. Aquest error, ja s’ha solucionat per a la fabricació d’aquest 

producte.  

 

  



108 Disseny i implementació d’un sistema de pagament de connexió a Internet 
 

 

 

8.2. Conclusions 
Durant el transcurs d’aquest Projecte, s’han assolit els objectius plantejats: dissenyar i 

implementar un sistema de connexió a Internet de pagament mitjançant monedes des 

de la seva concepció fins a la seva comercialització, aplicant les millores adients 

respecte altres productes. 

Aquest servei dóna accés Internet a un mercat de connexions mòbils o fixes. Això 

permet que qualsevol persona que disposi d’un terminal pugui beneficiar-se d’una 

connexió temporal sense contractes ni compromisos. El pagament s’ha de realitzar 

mitjançant monedes, la qual cosa representa un avantatge respecte els pagaments per 

Internet o targeta ja que molta gent és reticent  a aquest tipus de pagament. 

Aquest producte permet prescindir d’un treballador que estigui cobrant pel servei, de 

manera que permet estalviar un sou i disposar del servei les 24 hores del dia de forma 

ininterrompuda. 

El producte permet al propietari de l’equip controlar els ingressos fàcilment mitjançant 

Internet o  mitjançant l’aplicació de configuració de forma que fa més senzilla la 

comptabilitat associada a l’equip. A més, és possible conèixer la recaptació de forma 

immediata en qualsevol moment. 

Al tractar-se d’un equip compacte i robust, la seva instal·lació és possible en qualsevol 

espai públic o privat. 

 

Figura 72: Exemple d’utilització del producte en un càmping 
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Per últim, personalment considero que aquest projecte m’ha permès posar a la 

pràctica alguns dels coneixements adquirits al llarg de tots els estudis, i sobretot 

aprendre i aprofundir en diferents aspectes de l’electrònica. La realització d’aquest 

projecte m’ha ajudat molt a millorar els coneixements de programació, especialment 

durant la realització del codi del microcontrolador. Considero també que ha estat molt 

positiu el poder realitzar un projecte actual d’inici a final, per poder treballar en els 

diferents passos des de la tria de components, l’estudi i les proves d’aquests, la 

programació, el muntatge del prototip, i les proves finals. Al llarg de tot el projecte han 

anat sorgint diferents errors i dubtes que he pogut anar solucionant amb temps i 

esforç. En resum, per a mi ha estat una gran felicitat, poder veure el resultat d’aquest 

projecte. 
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A. Configuració del hotspot 

El hotspot té diversos paràmetres a configurar. En aquest apartat s’expliquen les 

principals configuracions pel funcionament en el sistema a dissenyat. 

Per la configuració dels paràmetres interns del hotspot s’ha d’alimentar el hotspot i 

connectar un cable Ethernet d’un port LAN a un ordinador. El hotspot posseeix per 

defecte l’adreça IP 192.168.2.1. Aquesta ha de ser teclejada en el navegador d’Internet 

per accedir al hotspot. 

La pantalla de benvinguda és la següent: 

 

Figura 73: Pantalla de benvinguda de la configuració del hotspot 
 
El LOGIN i PASSWORD per defecte és ADMIN i SMCADMIN respectivament. 

 

Figura 74: Pantalla d’inici de la configuració del hotspot. 
 
A la pantalla principal es poden visualitzar els paràmetres de la connexió a Internet.  
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Després, és necessari accedir a la pestanya ADVANCED SETUP per configurar els 

següents apartats: WAN/LAN, SERVER, AUTHENTICATION, ACCOUNT GENERATOR i 

PASS THROUGH. 

WAN/LAN 

A l’apartat LAN s’ha d’introduir el rang d’adreces IP per als usuaris del servei i en 

l’apartat WAN s’ha d’introduir l’adreça IP que es vol que tingui el hotspot a la 

connexió. Es pot configurar com a fixa o automàtica.  

 

Figura 75: Pantalla WAN/LAN de la configuració del hotspot 
 

SERVER 

En aquest apartat es recomana seleccionar DHCP Server perquè el hotspot proporcioni 

automàticament direccions IP als usuaris. 

 
Figura 76: Pantalla SERVER de la configuració del hotspot 
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AUTHENTICATION 

En aquest apartat s’ha de seleccionar la opció: Built-in authentication. Aquesta opció 

serveix per a que el hotspot pugui crear un servei d’Internet sense cap tipus de 

software per una autentificació addicional. Així, el hotspot és el que s’encarrega de 

generar les comptes. 

 

Figura 77: Pantalla AUTHENTICATION de la configuració del Hotspot 
 

Configuració d’integració del Hotspot al sistema 

ACCOUNT GENERATOR 

Pel funcionament del producte s’ha d’establir un enllaç entre el hotspot i la Placa de 

Control. A l’apartat Ethernet Thermal IP Adress de la pestanya ACCOUNT GENERATOR 

s’ha d’afegir l’adreça IP de la Placa Ethernet destinada a la comunicació amb el 

hotspot.  

 

Figura 78: Pantalla d’ACCOUNT GENERATOR de la configuració del Hotspot 
 
Aquest apartat serveix per comprovar l’estat de la impressora tèrmica que disposa el 

hotspot per defecte. En aquest cas, com que no s’utilitza aquesta impressora, en la 
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programació de la Placa de Control s’ha dissenyat una rutina per tal que el Hotspot 

detecti si la Placa Ethernet de comunicació està en mode Online o Offline. 

 

Configuració del CASH CONTROL 

PASS THROUGH 

L’apartat PASS THROUGH serveix per permetre a alguns dispositius especials poder 

passar a través del punt d’accés inal·làmbric sense ser revisats o autoritzats. Aquest és 

el cas, per exemple, de la Placa Ethernet destinada a la funcionalitat del Cash Control. 

Aquesta comunicació s’ha de poder realitzar a través del hotspot sense necessitat de 

cap pagament. 

Per configurar-ho correctament s’han de seguir els següents passos: 

1. Seleccionar PASS THROUGH enable 

2. Seleccionar IP adress o MAC 

3. Afegir la IP o la MAC del XPORT de funcionalitat Cash Control. 

4. Pressionar Add to List 

En Pass Through list seleccionar a l’adreça afegida Active i per finalitzar pressionar el 

botó Apply. 

 

Figura 79: Pantalla de PASS THROUGH de la configuració del hotspot 
 

En aquest cas, el dispositiu amb l’adreça IP 192.168.2.13 podria accedir a navegar a 

través d’Internet sense necessitat d’usuari i contrasenya. 
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B. Comandes principals de la Impressora 

En les següents taules s’expliquen les comandes més destacades: 

Inicialització de la impressora 

Aquesta funció és útil al principi del programa per inicialitzar la impressora al posar en 

marxa l’equip. 

Inicialitzar impressora Descripció 

Ordre en Hex 1B 40 

Funció 
Buida les dades en el buffer d’impressió i restableix la 

impressora. 

Taula 40: Ordre d’inicialitzar impressora 

Estat Impressora 

Aquesta funció és molt important. La seva funció és comprovar si la impressora està en 

bon estat i indicar pel visualitzador si hi ha algun error degut a la impressora. 

Estat impressora Descripció 

Ordre en Hex 10 04 n 

Funció Envia l’estat de la comprovació especificada en n. 

Taula 41: Ordre de comprovació d’estat de la impressora 

Tipus de font 

Amb aquesta funció es pot escollir entre dos tipus de font. Per complementar aquesta 

funció hi ha altres comandes per doblar el gruix, l’altura, l’amplada per així adaptar la 

lletra al model més adequat.  

Tipus de lletra Descripció 

Ordre en Hex 1B 4D n  

Funció Selecciona la Font A(n=00) o B (n=01) 

Taula 42: Ordre d’ajustar tipus de lletra 
 
La font B té una mida de 16x8 i la font A del doble. 
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Espai de línia 

Aquesta funció és interessant per seleccionar l’espai entre línies de text. És útil per 

ajustar una bona relació entre la qualitat de lectura i el consum de paper. 

Espai de línia Descripció 

Ordre en Hex 1B 33 n  

Funció Selecciona l’espai de línia n x 0,0625mm 

Taula 43: Ordre d’ajustar l’espai entre línies 

Imprimir i deixar passar paper 

Aquesta funció permet imprimir el text al tiquet i deixar passar una distancia de paper 

determinada. 

Passar paper Descripció 

Ordre en Hex 1B 4A n  

Funció 
Imprimir les dades del buffer i deixar passar paper (n 

x 0,125mm) 

Taula 44: Ordre de línies en blanc 

Tallar paper 

Aquesta funció s’utilitza per tallar el paper automàticament en acabar l’escriptura del 

tiquet. 

Tallar paper Descripció 

Ordre en Hex 1D 56 49 

Funció Tallar el paper al final del text. 

Taula 45: Ordre de tallar el paper 
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C. Configuració del XPORT de les Plaques Ethernet 

En primer lloc s’ha d’alimentar el mòdul XPORT i connectar-lo al PC mitjançant un 

cable Ethernet. Després s’ha d’executar el programa de Lantronix que indicarà quina IP 

té assignada. Finalment, es pot entrar al servidor del XPORT introduint aquesta IP en 

un explorador WEB. 

 

Figura 80: Pantalla d’introducció de dades del XPORT. 
 
Per defecte, el dispositiu no disposa ni d’usuari ni de contrasenya. Al prémer acceptar, 

ja es pot començar la configuració pertinent. 

A l’apartat Network apareix la pantalla on es pot definir la IP, SubMask, Default 

Gateway i DNS Server. A l’apartat Connection també s’han de realitzar algunes 

configuracions per a què el sistema funcioni correctament. Té molts altres paràmetres 

modificables, però pel disseny que es vol realitzar, els altres paràmetres per defecte ja 

són els adients. 
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Figura 81: Pantalla principal de configuració del XPORT. 
 

XPORT de Comunicació i Cash Control 

A la següent taula es mostren les configuracions del producte específic realitzat a 

l’empresa de Telmicom. S’han fixat així, però es podria configurar de diferents 

maneres segons les necessitats. 

Paràmetre XPORT COM XPORT CASH CONTROL 

IP 192.168.2.12 192.168.2.13 

Subnet Mask 255.255.255.0 255.255.255.0 

Default Gateway Adreça Hotspot Adreça Hotspot 

DNS Server Adreça Hotspot Adreça Hotspot 

Local Port 1001 1001 

Remote Port 1001 10055 

Active Connection With any character With any character 

Remote Host Adreça Hotspot Servidor Telmicom 

Taula 46: Configuracions del component XPORT 
 
Alguns d’aquests paràmetres van lligats a la configuració del hotspot i al disseny del 

servidor de Telmicom per a que les comunicacions es facin correctament. 
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D. Pressupost del Projecte 

INVERSIONS DEL PRODUCTE 

Estudis inversions Electrònica 
  

      
  

  
 

Costos fabricació circuits (Fotolits…) 
  

280,00 € 
 

  
  

 
Altres 

  
220,00 € 

 
  

  
 

Diseny del PCB 
  

600,00 € 
 

  
  

      
  

    Total útils electrònica     1.100,00 €     
                
 

HORES INVERTIDES 

Hores invertides 
  

      
  

  
 

Hores 
 

1750 
  

  
  

 
Preu/hora enginyeria 25,00 € 

  
  

           Total cost enginyeria   43750,00 €       
                
 

RESUM DE COSTOS 

Resum de Costos 
  

    
  

  Hores invertides 
  

43.750,00 € 
   Inversions Eletrònica 

  
1.100,00 € 

   Gastos i+d del projecte 
  

4.444,00 € 
   

       Total Costos 
  

49.294,00 € 
   

    
  

  
    

  
  Unitats per amortitzar projecte     300   
  

    
  

  Cost d'inversió per unitat     164,31 €   

       
Com es pot observar, s’han fixat 300 unitats per amortitzar el projecte. Això significa 

que el cost d’inversió per unitat haurà de ser 164,31€. 
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ESTUDIS ECONÒMICS 

ESTUDI ECONÒMIC ELECTRÒNICA 
  

      
  

  
 

Descripció Uds.  Cost Total   
   

 
Circuit imprès 1 5,00 € 5,00 € 

    
 

Circuit muntat 1 25,00 € 25,00 € 
    

 
Visor LCD 1 18,00 € 18,00 € 

    
 

Polsadors lluminosos 3 10,00 € 30,00 € 
    

 
Font d'Alimentació 1 20,00 € 20,00 € 

    
 

Mòdul ETHERNET 1 60,00 € 60,00 € 
    

 
Mànegues 1 20,00 € 20,00 € 

    
 

Hotspot 1 350,00 € 350,00 € 
    

      
  

  
 

TOTAL ELECTRÓNICA     528,00 €     
                

ESTUDI ECONÒMIC MONÈTICA 
  

      
  

  
 

Descripció Uds.  Cost Total 
   

        
 

Selector SR3 1 52,00 € 52,00 € 
   

 
Frontal SR3 1 2,95 € 2,95 € 

   
 

Impressora TK15 1 175,00 € 175,00 € 
   

    
 

   
 

TOTAL CONJUNTO      229,95 €   
                 

ESTUDI ECONÒMIC MECÀNICA 
  

      
  

  
 

Descripció Uds.  Cost Total   
   

         
 

Caixa metàl·lica 1 100,00 € 100,00 € 
    

 
Caixa de recaptació 1 10,00 € 10,00 € 

    
 

Pany 1 3,00 € 3,00 € 
    

 
Tapes passamurs i cegues 1 3,00 € 3,00 € 

    
         
 

TOTAL CONJUNTO      116,00 €   
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ESTUDI ECONÒMIC MUNTATGE 

  
         
 

Descripció Min.  Cost  Total   
   

         
 

Cost hora de muntatge EMPRESA 60 0,3167 € 19,0000 € 
    

         
         
 

Cost muntatge 30 0,3167 € 9,5000 € 
    

 
Cost verificació 10 0,3167 € 3,1667 € 

    
         
 

TOTAL     12,67 € 
    

         
         
 

Descripció Uds.  Cost  Total   
   

         
 

Logística mecànica 50 160,00 € 3,20 € 
    

 
Logística monètica 60 60,00 € 1,00 € 

    
 

Logística electrònica 100 30,00 € 0,30 € 
    

 
Logística muntatge 1 10,00 € 10,00 € 

    
         
 

TOTAL LOGISTICA     14,50 € 
    

         
       

  
 

TOTAL 
MUNTATGE+LOGÍSTICA     27,17 €   
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PREU FINAL DEL PRODUCTE 

Resum de costos 
  

    
  

  Conjunt mecànic 116,00 € 12,87% 
 

  
  Conjunt electrònic 528,00 € 58,59% 

 
  

  Components monètica 229,95 € 25,52% 
 

  
  Muntatge+Logística 27,17 € 3,01% 

 
  

  
    

  
  Subtotal 901,12 € 100,00% 

 
  

  
    

  
  

    
  

  Cost productiu 901,12 € 84,58% 
 

  
      

  
  Amortizació del projecte 164,31 € 15,42% 

 
  

      
  

  
    

  
  

  
 

   
  Cost del producte 1.065,43 €       

    
  

    
  

    
  

Resum Preu de venda 
  

      
  

 
OPC1 

  
  

  
    

  
  Preu pel distribuidor 1.300,00 € 

  
  

  Descompte pel distribuidor 10,0% 
  

  
  

  
  

  
  Preu unitari 1.444,44 € 

  
  

  
  

  
  

  Benefici distribuidor 144,44 € 
  

  
  Marge distribuidor 10,00% 

  
  

  Benefici empresa 234,57 € 
  

  
  Marge empresa 18,04% 

  
  

  
    

  
  

    
  

  Unitat amortització del projecte 210,1       
 
 
Finalment, el preu de venda del producte és de 1444,44 €. El producte s’amortitza en 

vendre 210,1 unitats. 
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E. Fulletó promocional 
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F. Manuals 
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1 INTRODUCCIÓN. 

El objetivo principal que procura alcanzar este manual técnico es que conozca las características técnicas, 

el principio de funcionamiento, los elementos que lo componen y la utilidad práctica del sistema Wifi-Pay. 

 

El sistema Wifi-Pay es un dispositivo que permite ofrecer servicio WiFi de pago. El usuario sólo tiene que 

introducir el importe en monedas y automáticamente se imprimirá un ticket con toda la información 

necesaria (usuario/password, tiempo de conexión, precio, etc...). 

  

Del Wifi-Pay   podemos remarcar las siguientes prestaciones: 

 

 Diseño de la caja metálica esbelta y robusta. 

 Sistema de cierre por tres puntos para máxima robustez y diseño orientado a la facilidad de cierre. 

 Posicionado de la bisagra en el interior del mueble de forma que nunca sea posible la extracción 

del alma y por lo tanto la manipulación de la hucha sin que el operador tenga indicios de ello. 

 Diseño anti-palanca del sistema de apertura de la puerta. 

 Posibilidad de cambio del bombín de la cerradura por otro modelo o por otra serie para 

personalización de la llave según cantidades. 

 Máxima facilidad en el montaje y desmontaje de todos sus elementos, sobre todo del selector de 

monedas, el cual se sujeta mediante un clip al frontal. 

 Aumenta la capacidad del cajón de recaudación. 

 Posibilidad de selección del color del mueble a partir de un pedido de unidades determinado. Esto 

permitirá adecuar la estética del aparato al entorno o color deseable por el operador de los Wifi-Pay 

 Integración con selector de avanzadas prestaciones capaz de admitir cualquier tipo de moneda de 

curso legal, rechazando fraudes y falsificaciones. 

 Aceptación de cualquier tipo de ficha metálica con unas dimensiones que pueda aceptar el 

selector. 

 Visor LCD de alto contraste de 2 líneas y 16 caracteres que indica al usuario con claridad cualquier 

tipo de información, con los caracteres en blanco y fondo en azul. También nos posibilita la 

colocación de pequeños mensajes publicitarios, como la dirección de la página web de la empresa 

cliente o el teléfono. 

 Las teclas se hayan lejos de los puntos de tensión y no suponen ningún riesgo para la propia 

manipulación cuando se realiza la programación del equipo estando éste alimentado. 

 Reprogramación de tarifas a través de PC mediante aplicación especifica. 

 ‘Firmware’ actualizable. 
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El sistema Wifi-Pay  es un equipo de gran robustez y fiabilidad diseñado para trabajar durante muchos años. 
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2 DESEMBALAJE. 

 

Antes de realizar el desembalaje del Wifi-Pay es necesario proceder a una inspección visual del estado 

externo en que se encuentra la caja. Si presentara deformaciones u otros defectos se prestará especial 

interés al estado del producto. 

  

Con el fin de no afectar las condiciones medioambientales, los restos de embalaje se deberán depositar en 

las zonas definidas a tal efecto. 

 

 

 

 

 



 
www.telmicom.com 

MANUAL TÉCNICO 

Trazabilidad Plantilla: 
 
Ruta:  
Código: 
Revisión: 1 
Confidencialidad: Baja  

WiFi-PAY 

    

       7/32                                    Ruta:  

Confidencial. La información contenida en este documento es considerada confidencial, la difusión o reproducción sin previa 

autorización está prohibida. El duplicado no está permitido. 

3 DESCRIPCIÓN GENERAL. 

En este apartado se especifica la normativa aplicable al Wifi-Pay, las instrucciones de seguridad para su 

correcta instalación y uso, las condiciones de funcionamiento y sus dimensiones, así como las 

especificaciones eléctricas y mecánicas. 

 

   ¡ATENCIÓN!  

La instalación definitiva debe realizarse estrictamente siguiendo las condiciones y normativas descritas en 

este manual. El fabricante de este equipo declina toda responsabilidad en las averías o daños producidos  

si no se respetan las condiciones y normativas descritas. 

 
3.1 NORMATIVA. 

 Compatibilidad electromagnética 

UNE-EN 61000-6-3:2002. 

UNE-EN 61000-6-1:2002. 

  Seguridad eléctrica 

UNE-EN 60335-2-82:2004. 

 
3.2 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD. 

El Wifi-Pay no está diseñado para trabajar a la intemperie, sino que debe funcionar debidamente protegido 

de los elementos climáticos. La protección del equipo montado tal y como se especifica en este manual es 

IP20. 

El equipo Wifi-Pay está protegido por un fusible de 5A. 

En caso de que el cable de alimentación esté en mal estado, deberá indicárselo al servicio técnico, que 

procederá a su substitución con el fin de evitar posibles peligros. 

No debe manipularse NÚNCA cuando el aparato esté en funcionamiento. 

 

   ¡ATENCIÓN!  

La instalación definitiva en la máquina debe impedir el acceso a las partes activas del equipo. La 

manipulación del equipo, incluso en recaudación debe realizarse con el aparato desconectado. 

 
3.3 TIPOS DE MONEDAS ACEPTADAS. 

• Espesor moneda aceptado: 1’25-3,1mm 

• Diámetros aceptados: 15-28,40mm 
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3.4 ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS. 

3.4.1 Condiciones de funcionamiento. 

 Máxima inclinación:   2º en cualquiera de sus ejes. 

 Rango de temperaturas:  Funcionamiento: De 0ºC a +55ºC. 

     Almacenamiento: De -20ºC a +70ºC. 

Humedad máxima:  Hasta el 75% de humedad relativa sin condensación. 

 
3.4.2 Dimensiones.  

Alto: 550mm 

Ancho: 170mm 

Fondo: 235mm 

 
3.4.3 Especificaciones eléctricas. 

   

Alimentación 230Vca (50Hz) 

Consumo  Impresora máximo 3A @ 12V 

Consumo Hotspot máximo 2A @ 5V 

Consumo máximo 3A @ 12V / 4A @ 5V  

Protección fusible del rele 5A 

Potencia máxima 56 VA  

Tabla 3.1 
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4 INSTALACIÓN. 

   ¡ATENCIÓN!  

Para la puesta en funcionamiento es muy importante leerse y seguir detenidamente las instrucciones 

indicadas en este apartado. 

 

   ¡ATENCIÓN! 

Es imprescindible conectar correctamente el cable de tierra a la carcasa del TxD mediante la torreta 

habilitada para tal efecto y llevar además dicha tierra al aparato que debe controlarse si así lo especifica el 

manual de dicho aparato. 

 

 
4.1 FUENTE DE ALIMENTACIÓN. 

La fuente de alimentación va integrada dentro del mueble y ofrece 3A de corriente a 12Vdc y 4A de 

corriente a 5Vdc. De estos elementos se distribuye la alimentación al resto de dispositivos internos. 

La fuente de alimentación se conecta directamente a la impresora y al circuito de control (12V) y al hotspot 

y el circuito kit Ethernet (5V). 

 
4.2 CONEXIONADO. 

El conexionado necesario para el funcionamiento del Wifi-Pay permite la comunicación entre todos los 

dispositivos y el circuito de control, y la alimentación de todos los dispositivos.  

En el tema de la alimentación, el conexionado alimenta el circuito de control, la impresora, el hotspot, el 

adaptador ethernet, el selector de monedas y el visor alfanumérico. 

En el tema del control, el circuito de control se conecta al resto de elementos. 
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El equipo wifi-pay está formado por 2 circuitos: El circuito de control y el circuito interfaz Ethernet (opcional 

dos kit Ethernet uno en modo CASH CONTROL). 

 

Circuito de control: 

 

Figura 4.1 

 

Conector  Descripción 

J1 Conexión de la manguera al visor LCD 

J2 Conexión de la manguera al selector de monedas 

J6,J8,J5 Conexión de la manguera pulsadores 

J23, J24 Leds Pulsadores 

J17  Conexión con J2 del circuito kit Ethernet 

J18 
Opcional. Conexión con J2 del circuito kit Ethernet CASH 

CONTROL 

J19 Conexión comunicación impresora 

U13 Conexión comunicación PC 

J11 Alimentación del circuito 

J4 Conector servicio técnico 

S4,S3,S2,S1 Pulsadores 
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Circuito interfaz ethernet: 

 

 

Figura 4.2 

  

Conector  Descripción 

J2 
Alimentación y comunicación serie con el circuito de 

control. 

XPORT Conexión ethernet con el hotspot. 
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4.2.1 Conexión selector de monedas. 

El selector de monedas se conecta en el conector J2. Se ha de tener en cuenta la polaridad de la 

manguera en el extremo de conexión del selector tal y como se observa en la figura 4.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3 

 
4.2.2 Conexión visor LCD. 

El visor LCD se conecta mediante una manguera plana al conector J1. 

 

 

 

 

 

      Figura 4.4  
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4.2.3 Conexión de la impresora. 

La impresora se conecta a J19 permitiendo una comunicación serie RS232.  

 
4.2.4 Conexión del adaptador ethernet. 

El adaptador ethernet permite adaptar la señal ethernet a serie y se conecta a J17. 

 
4.2.5 Conexión del adaptador ethernet CASH CONTROL (Opcional). 

El adaptador ethernet permite adaptar la señal ethernet a serie y se conecta a J18. 

 
4.2.6 Conexión del hotspot.  

El hotspot se conecta al adaptador ethernet. Es a través de esta conexión que el circuito de control 

supervisa el funcionamiento del hotspot. 

 
4.2.7 Otras conexiones.  

El conector U13 se usa para la comunicación del Wifi-Pay a un PC y así poder configurar las tarifas 

(aplicación específica). La conexión al PC se debe realizar mediante un puerto USB. 

 

Utilizando el software Telmicon Wifi-Pay se pueden cambiar las tarifas de cobro de servicio. 

Igualmente, se pueden consultar los contadores de recaudación. Para más información, consulte el manual 

específico (disponible en http://www.telmicom.com )   

 

 
4.3 FIJACIÓN DEL EQUIPO. 

El equipo Wifi-Pay debe trabajar siempre fijado en un elemento estructural rígido. Para fijar el Wifi-Pay 

puede hacerse directamente con los orificios de fijación provistos. Es posible la fijación a la pared mediante 

los elementos de fijación adecuados por normativa o la fijación a una peana que debe estar fijada al suelo 

mediante los elementos de fijación adecuados por normativa.  

 

A la hora de fijar el Wifi-Pay debe tenerse en cuenta que como máximo debe tener una inclinación en 

cualquier eje de 3º para que el funcionamiento del selector sea correcto. 
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5 DESCRIPCIÓN ELEMENTOS. 

 
5.1 ENVOLVENTE EXTERIOR. 

La envolvente exterior es una caja metálica de diseño cuidado, suficientemente robusta para evitar actos 

antivandálicos de robo. Mediante el sistema de cierre, se ha incrementado de manera notable el nivel de 

seguridad. La bisagra se ha integrado de tal forma que queda protegida e imposibilita  la posible extracción 

del alma y posterior  manipulación de la hucha sin que el operador tenga indicios sobre ello. 

Es posible (a partir de un pedido de unidades determinado) la elección del color del mueble así como otras 

personalizaciones, lo que permitirá adecuar la estética del dispositivo al entorno donde se debe colocar. 

La puerta de la envolvente exterior es frontal, lo que permite el acceso cómodo y rápido a todos los 

elementos. 

 
5.2 VISOR LCD. 

Visor LCD de alto contraste de 2 líneas y 16 caracteres con los caracteres en blanco y fondo en azul, que 

indica al usuario con claridad cualquier tipo de información. También nos posibilita la colocación de 

pequeños mensajes publicitarios, como la dirección de la página web de la empresa o el teléfono. 

 

 

Figura 5.1 

 
5.3 SELECTOR. 

El selector debe ser compatible con el estándar de mercado. 

      
5.4 CIRCUITO DE CONTROL. 

Situada en el fondo de la envolvente metálica, el circuito de control realiza las siguientes funciones: 

• Comunicación y control del HotSpot mediante las señales y protocolos específicos. 

• Comunicación con PC para modificación de tarifas 

• Control de la impresora. 

• Control de selector de monedas. 

• Control del visualizador. 

• Navegación por menú interno con información del sistema: contadores, número de serie, versión 

de firmware y hardware. 
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5.5 CAJÓN RECAUDACIÓN. 

El cajón recaudación es el elemento que almacena las monedas introducidas.  

Las capacidades son las siguientes: 

 

 

Valor facial Capacidad 

2 euros 450-550 

1 euros 600-700 

50 céntimos 500-600 

20 céntimos 650-750 

10 céntimos 1000-1200 

 

 
5.6 IMPRESORA 

El equipo Wifi-Pay dispone de una impresora térmica de última generación. Dicha impresora posee un 

funcionamiento extremadamente sencillo. El operador únicamente se tiene que preocupar de reponer el 

rollo de papel cuando este se termina (el Wifi-Pay avisará que se ha acabado el papel mediante mensaje 

de texto en el display). 

 

 
5.6.1 Reposición de papel 

Para la reposición del rollo de papel hay que se seguir los siguientes pasos: 

• Apagar el Wifi-Pay y la impresora térmica (desconectar alimentador externo). 

• Levantar la palanca gris de apertura de papel de la impresora. 

• Extraer el tambor vacío  e introducir el nuevo rollo. 

• Colocar el tambor de nuevo. Dejar que sobresalga unos centímetros de papel por fuera de la 

impresora. 

• Cerrar la tapa y alimentar de nuevo. 

O bien: 

• Levantar la palanca gris de apertura de papel de la impresora. 

• Extraer el tambor vacío  e introducir el nuevo rollo. 

• Colocar el tambor de nuevo. Poner el papel a la entrada de papel de la impresora, 

automáticamente la impresora cogerá el papel y lo dejará a punto. 

• Una vez la impresora tenga la luz verde, apagar el Wifi-Pay y volver a encender. 
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5.7 HOTSPOT 

El HotSpot es un router o gateway que posibilita el interfaz Wifi o Ethernet de los usuarios con la conexión 

a Internet. En la siguiente figura se puede apreciar la vista de general: 

 

                      

Figura 5.2 

 

Este dispositivo se puede integrar dentro de la envolvente o puede ir situado fuera de la misma. 

 
5.7.1 Conexiones 

Las conexiones a realizar las podemos visualizar gráficamente en el siguiente esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.3 

 

• Conexión Antena: Se deben conectar las dos antenas suministradas en el kit. 

¡ATENCION!  

  Nunca deje de conectar una o las dos antenas con el HotSpot alimentado, puede dañarlo  

  permanentemente. 

 

 

Conexión Antena Conexiones locales Ethernet

Conexión WAN (salida Internet)

Alimentación 5VDC

Conexión AntenaConexión Wifi-Pay
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• Alimentación 5VDC: Alimentación de 5 Voltios. Esta deberá ser proporcionada por el alimentador 

suministrado en el Kit. 

• Conexiones Locales Ethernet: Aquí deberían conectar los equipos para posibilitar una conexión 

cableada (sin Wifi). Estas conexiones se pueden multiplicar con la ayuda de un HUB o switch. 

• Conexión Wifi-Pay: Esta es la conexión donde debe ser conectado al Wifi-Pay con el HotSpot 

mediante el cable RJ45 proporcionado en el kit. 

• OPCIONAL: En otra LAN conectar el kit Ethernet CASH CONTROL mediante un cable RJ45. 

• Conexión WAN: Conector para conexión a Internet. Esta puede ser proporcionada por un router 

ADSL (no suministrado en el kit). 

 
5.7.2 Indicadores LED 

El HotSpot cuenta con indicadores luminosos para la identificación de los diferentes estados en que se 

encuentra. 

 

 

Figura 5.4 

 

En la siguiente tabla se detalla el significado de cada uno de ellos: 
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LED ESTADO DESCRIPCIÓN 

Apagado El HotSpot no recibe alimentación. POWER 

Verde El HotSpot está alimentado. 

Apagado El HotSpot se ha iniciado erróneamente. Reiniciar de nuevo. 

Verde El HotSpot se ha iniciado correctamente. 

SYS 

Parpadeante Actualización de firmware en curso. 

Apagado No se ha establecido ninguna conexión de el puerto de Internet. 

Verde Conexión válida establecida al puerto de conexión salida Internet. 

WAN 

Parpadeante Tráfico en curso. 

Apagado No se ha establecido ninguna conexión de el puerto de Internet. 

Verde Conexión válida establecida al puerto de conexión salida Internet. 

LAN1..4 

Parpadeante Tráfico en curso. 

Apagado El interface Wifi no esta disponible. 

Verde El HotSpot ha establecido correctamente el interface Wifi. 

WLAN 

Parpadeante Conexión Wifi activa. 
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6 CONFIGURACIÓN. 

La configuración del equipo Wifi-Pay, básicamente se puede dividir en dos partes. La primera es la puesta 

en marcha de toda la conectividad y la segunda, la configuración de las tarifas de servicio. A continuación 

se detallan ambas configuraciones. 

 

 
6.1 CONFIGURACION CONECTIVIDAD 

La configuración de conectividad hace referencia a las conexiones entre los usuarios e Internet. Esta 

configuración se tiene que realizar únicamente en el HotSpot ya que el circuito controlador ya viene de 

fábrica correctamente programado. 

 
6.1.1 Conexiones físicas. 

El HotSpot ha de estar conectado a una conexión de Internet por el puerto WAN y al equipo Wifi-Pay por 

un puerto LAN mediante cables RJ45. (Ver apartado 5.7 de este manual). 

 
6.1.2 Configuración software 

Para la primera configuración de los parámetros internos del HotSpot, se tiene que conectar la salida 

Ethernet de un ordenador a un puerto LAN del HotSpot. 

El HotSpot por defecto posee la dirección IP  192.168.2.1. Esta, deberá ser tecleada en el navegador de 

Internet para el acceso al HotSpot 

 

 

Si todo es correcto, debería de aparecer la siguiente pantalla de bienvenida: 
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El login por defecto es admin y el password smcadmin. (Se recomienda cambiar el password para evitar 

usos fraudulentos del HotSpot). 

 

Una vez se ha accedido, se accede a la pestaña                                              

 

6.1.2.1 WAN/LAN 

 Se selecciona WAN/LAN de menú de la izquierda. La pantalla que aparece es la siguiente: 

 

 

 

 

En el apartado LAN se debe introducir el rango de direcciones IP para los usuarios del servicio. 

En el apartado WAN se introduce la IP que tendrá el HotSpot en la conexión WAN. Esta puede ser 

automática (DHCP) o fija. 

 

6.1.2.2 Server 

Una vez se ha configurado el apartado WAN/LAN, se accede con el menú de la izquierda a SERVER 

En ella nos encontramos la siguiente pantalla: 
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En el apartado DHCP server se recomienda activar la opción “DHCP server” para que el HotSpot 

proporcione direcciones IP automáticamente a los usuarios. 

 

6.1.2.3 Authentication 

En este apartado se debe seleccionar la opción: Built-in authentication 

 

6.1.2.4 Configuración enlace Hotspot/Wifipay 

 

Para el correcto funcionamiento se ha de establecer un enlace entre el HOTSPOT y la placa kit ethernet 

del equipo WiFi-PAY . Por defecto en fábrica se asigna al kit ethernet del equipo WiFi-PAY  la dirección IP 

192.168.2.12. Esta dirección se configura tanto en el HOTSPOT como en el equipo WiFi-PAY . 

 

Hay que hacer notar que sólo es necesario el cambio de esta dirección si se van a realizar cambios en el 

rango de IP’s de la LAN interna del HOTSPOT. En caso necesario, proceder de la siguiente forma. 

 

En el HOTSPOT hay que ir a                                          y seleccionar  “account generator”.  

En el campo “Ethernet Thermal Printer IP Address” hay que poner la nueva dirección IP del equipo. 

Finalmente hay que pulsar el botón “aplicar” para que los cambios surjan efecto.  
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El cambio de configuración IP del equipo se requiere conectar el cable Ethernet del kit ethernet del Wifi-

PAY, directamente a un PC. 

Abrir el explorador e introducir la IP actual del equipo (de fábrica la 192.168.2.12). 

 

 

 

Apretar aceptar y aparecerá la siguiente pantalla: 

 

 

 

En el apartado Network aparecerá la pantalla donde se puede modificar la IP, SubMask, Default Gateway y 

DNS Server. 
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En el apartado conexión se puede definir el Local y Remote Port; el puerto 1001 se recomienda no 

cambiarlo nunca. 
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Finalmente apretamos Apply Settings. 

 

Una vez realizados todos estos pasos, se debería de tener la conectividad correctamente configurada. 

Para comprobarlo, se puede acceder a la pestaña  .  

Allí se pueden ver todos los WAN y Wifi del HotSpot y su estado actual. 

Para ver el estado de la impresora, habría que ir a                                  y seleccionar  “account generator” 

y comprobar si la impresora esta “online” o “offline” 

 

 
6.2 CONFIGURACION TARIFAS 

La configuración de las tarifas de servicio se debe configurar en el Wifipay. Sin embargo los tiempos 

disponibles deberán configurarse en los dos sitios separadamente. Una en el propio HotSpot y otra, en el 

propio circuito del Wifi-Pay a través de la conexión USB de un PC y una aplicación específica de 

Telmicom. 

 
6.2.1 Configuración tarifas HotSpot 

Para poder configurar los tiempos en el router HotSpot, primero se ha de acceder a él idénticamente como 

se ha hecho en el apartado anterior. 

Dentro de la pestaña                         hay que acceder a BILLING. Allí nos encontramos la siguiente 

pantalla: 
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El equipo dispone de 10 tarifas numeradas del 1 al 10. Estas, se pueden activar o desactivar a voluntad 

(columna Active). 

Para la configuración de la tarificación, se debe introducir el tiempo de conexión y las unidades  (columna 

Account Usage Time). Seguidamente se puede introducir el valor o precio de dicha tarifa en columna 

Charge. Aunque no es necesario para el funcionamiento del equipo pues el circuito de control solo hace 

caso a sus tarifas internas. 

En la columna Name, se debe escribir una identificación que será útil en el siguiente paso. 

 

A fin de clarificar esta configuración y viendo el ejemplo anterior, la tarifa nº 1 esta activada, tiene una 

duración de servicio de 15 minutos y cuesta 1.00 Euros. 

 

Una vez tenemos configurado el apartado BILLING, hay que ir a KEYPAD. Allí aparece la siguiente 

pantalla: 

 

 

Aquí hay que ir seleccionando en Billing Profile la tarifa asignada en el apartado anterior de BILLING en 

estricto orden. Es decir, la tarifa nº 1 del Billing tiene que ir asociada al keypad Hot Key  +1  y así 

sucesivamente. 

 

IMPORTANTE:  El orden de dichas tarifas es sumamente importante para el correcto funcionamiento de 

todo el sistema. 
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6.2.2 Configuración tarifa en circuito desde PC. 

Para la configuración de las tarifas en el circuito del Wifi-Pay, hay que conectar el U13 (USB) el adaptador 

específico y este al PC.  

Para más detalles acerca de esta programación, sírvase descargar el manual específico desde nuestro 

website:   http://www.telmicom.com/ 

 

IMPORTANTE:  El orden de las tarifas en la configuración del PC ha de coincidir con el introducido en el 

HotSpot. De lo contrario, el funcionamiento del sistema será inadecuado. 
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7 FUNCIONAMIENTO 

Una vez configurado todo el sistema Wifi-Pay, tanto el funcionamiento para el usuario como para el 

recaudador es extremadamente sencillo. 

 
7.1 FUNCIONAMIENTO USUARIO 

Desde el punto de vista del usuario, el proceso de funcionamiento se detalla a continuación. 

Con el equipo conectado y funcionando, el display irá mostrando alternativamente los siguientes mensajes 

en la pantalla LCD. 

 

   “WIFI-PAY”    �    “Selecc.Tarifa” 

 “TELMICOM 

 

Funcionamiento Normal  

Los pasos a seguir para obtener el servicio son: 

 

o El usuario cada vez que presiona el pulsador AZUL irá visualizando las diferentes tarifas 

configuradas (máximo 10 tarifas). 

o Para escoger la tarifa deseada, el usuario presiona el pulsador verde. El equipo se 

comunica con el HOTSPOT para conocer su estado y le solicita el usuario. Cuando el 

HOTSPOT responde el equipo permite que el usuario introduzca el dinero de la tarifa 

seleccionada. 

o Una vez introducido el dinero, el equipo automáticamente imprime el ticket con toda la 

información necesaria. Durante unos segundos el equipo muestra por pantalla el usuario y 

la contraseña del ticket solicitado. 

 

El usuario una vez posee el ticket para poder acceder a Internet debe realizar los siguientes pasos: 

 

1. Seleccionar la red WiFi con identificador WIFI-PAY (es posible que el PC lo haga de 

forma automática). 

 

2. Abrir el navegador (Explorer, Netscape…)  y comprobar que aparece la siguiente 

pantalla  de bienvenida. 
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3. Introducir los datos proporcionados en el ticket en la pantalla de bienvenida. 

 

Casos especiales  

 

El usuario puede cancelar presionando el pulsador rojo la selección de la tarifa antes de haber introducido 

dinero. En el momento que el usuario ha introducido alguna moneda, la operación no puede cancelarse y 

debe acabar la operación ya sea insertando dinero hasta llegar a la tarifa seleccionada o presionando el 

pulsador verde, el equipo imprimirá un ticket con la tarifa más próxima y siempre igual o inferior al dinero 

introducido. 

 

Parámetros de funcionamiento  

 

Desde el software de configuración se puede modificar el modo de funcionamiento del equipo WiFi-PAY 

MIDI. Es posible modificar dos parámetros: 

 

Importe Exacto: Si se configura esta opción el WiFi-PAY MIDI  no permitirá que el usuario pueda introducir 

más dinero que la tarifa seleccionada. Es decir, si el usuario ha seleccionado una tarifa de 2€ 1hora de 

conexión y lleva introducidos 1.50€, si intenta introducir una moneda de 2€ o 1€ no será aceptada. Debe 

introducir una moneda de 50 céntimos o menores hasta llegar a 2€.  

 

Imprimir Operación: Si se configura esta opción, el equipo WiFi-PAY MIDI  imprimirá al final del ticket el 

importe introducido por el usuario, el precio de la tarifa seleccionada y el posible resto que pudiera quedar 
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de la operación. Si por ejemplo el usuario ha seleccionado una tarifa de 2€ 1hora de conexión pero ha 

introducido 2.50€, al imprimir el ticket aparecerá al final.  

   I:  2.50 Euros    � (Importe introducido) 

   P: 2 Euros         � (Precio de la tarifa seleccionada) 

   R: 50 céntimos   � (Resto de la operación) 

 

7.1.2 Avisos y alarmas. 

 

El equipo Wifi-Pay cuenta con una serie de avisos o advertencias para ayudar en el funcionamiento del 

sistema. Estos son mostrados en el visor.  

 

●FALTA PAPEL : Alarma que aparece cuando la impresora se ha quedado sin papel o éste está mal 

colocado. 

Solución: Cambiar el tambor de papel y cerrar correctamente la impresora. Apagar y volver a encender el 

Wifi-Pay. 

 

●POCO PAPEL : Aviso que aparece cuando la impresora tiene poco papel, y dentro de poco se quedará 

sin papel. El Wifi-Pay sigue funcionando con normalidad. 

 

●ERROR DE IMPRESORA:  Este aviso aparece cuando la impresora esta desconectada de la 

alimentación o hay algun problema. 

Solución: Revisar la impresora, alimentar la impresora con el alimentador externo proporcionado. Apagar y 

volver a encender el Wifi-Pay. 

 

● ERROR DE CONEXIÓN, ERROR 1 o 2: Cuando todo el sistema es arrancado por primera vez y se 

desea un servicio en los 30 primeros segundos, el sistema no es capaz de servirlo y avisa con este 

mensaje. También puede aparecer si no existe conexión con el HOTSPOT o se encuentra apagado. 

  

Solución: Esperar unos segundos y pulsar de nuevo. Revisar conexión con el HOTSPOT. 
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8 DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO. 

8.1 DESMONTAJE. 

A continuación se dará una explicación detallada de los procedimientos a seguir para el desmontaje de 

aquellos elementos del Wifi-Pay necesarios para su mantenimiento. 

Herramientas necesarias para el desmontaje del Wifi-Pay 

• Llave fija y/o llave de tubo M4. 

 
8.1.1 Retirada del cajón de recaudación. 

La extracción del cajón recaudación no necesita de ninguna herramienta. Su extracción se realiza 

deslizando el cajón. 

 
8.1.2 Mantenimiento del selector. 

Retirar el selector para su mantenimiento es extremadamente sencillo y no requiere de ninguna 

herramienta. Para ello basta con liberar dicho selector del clip del frontal. 

 

 
8.1.3 Sustitución del visor LCD. 

La sustitución del LCD requiere una llave de tubo o fija para liberar las tuercas de M4 y posteriormente 

liberar el conector.  

 
8.1.4 Sustitución del frontal. 

En primer lugar debe extraerse el cajón de recaudación y el selector. Posteriormente basta con quitar las 

cuatro tuercas de M4 que lo fijan a la caja exterior. 

 
8.2 MONTAJE. 

Para el correcto montaje de los elementos del Wifi-Pay deberá seguirse el procedimiento de desmontaje 

anteriormente detallado pero en sentido inverso. 

 
8.3 MÉTODO DE LIMPIEZA. 

El mantenimiento que requiere el Wifi-Pay viene determinado por la suciedad que las monedas aportan. Por 

lo tanto el mantenimiento principal reside en el propio selector. 

La suciedad aportada por el paso de las monedas puede acabar distorsionando el funcionamiento correcto 

de los sensores. Si esto ocurre se manifestará en un rechazo excesivo de monedas legales. 

Para la limpieza del componente es imprescindible usar alcohol etílico de 96º, ya que únicamente requiere 

5 minutos de secado a temperatura ambiente. No se pueden utilizar productos que contengan 
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hidrocarburos bencénicos porque producen una rápida degradación de plástico que origina daños 

irreparables. Tampoco se puede sumergir en ningún tipo de líquido de limpieza, puesto que se dañará el 

componente. 

En primer lugar debe procederse a la desconexión de la alimentación. 

Para la limpieza se puede utilizar una brocha o cepillo de cerdas finas de fibra vegetal (nunca metálicas) 

impregnadas de alcohol. Las zonas a limpiar son todas aquellas por las que circula la moneda, y en 

general cualquier posición con acumulación de suciedad. 
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9 ANEXO 1: RESUMEN ESPECIFICACIONES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voltaje de funcionamiento 220Vac ± 10% 50 Hz 

Intensidad nominal 500 mA 

Temperatura de almacenamiento -20ºC a 70ºC 

Temperatura de funcionamiento 0ºC a 55ºC 

Humedad 10% a 75% HR sin condensación 

Máx. intensidad relés 5A Fusible 

Diámetros de monedas aceptadas 15 – 28.4 mm 

Espesor de monedas aceptadas 1,25 - 3,1 mm 
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GUÍA RÁPIDA DE FUNCIONAMIENTO 
WIFI-PAY 

 
FUNCIONAMIENTO EN 1 MINUTO  

 
1. Abrir el navegador (Explorer, Netscape…)  y comprobar que aparece 

 la siguiente pantalla  de bienvenida. 

 

 

2. Seleccionar tarifa deseada e introducir las monedas necesarias.  

(el display mostrará la cantidad restante de dinero y el 

 tiempo de conexión disponible) 

 

 

3. Pulsar el botón y recoger el ticket 

 

4. Introducir el usuario y password del ticket en la pantalla de bienvenida del punto 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ¡Navegar! 

 

F a l t a n :  0 2 . 0 0 E   
T i e mp o  :  1  H o r a   
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