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Resum 
En l’actualitat els Smartphones, tabletes i altres dispositius 
són molt utilitzats. Es pot dir que a totes les llars podem 
trobar mínim un dispositiu amb connexió a Internet. En 
molts cercles, la domòtica es creu un luxe que no es troba a 
l’abast de tothom. Si bé, és cert que la domòtica es pot 
considerar un luxe ja que aporta confort i comoditat en les 
llars, aquest projecte té per objectiu  demostrar el contrari. 
La intenció és estudiar fins a quin punt és possible acostar 
la domòtica al ciutadà mig, veure si és factible introduir el 
confort en la majoria de llars. Per tal d’aconseguir-ho es 
construeix i dissenya un prototip que gestiona l’enllumenat 
d’una vivenda integrant diversos sistemes, inclou el sistema 
de detecció de presència, l’autoregulació de la intensitat en 
funció de la llum natural, la programació o sistema de 
simulació de presència, i el control a distància, mitjançant 
una plataforma de desenvolupament de software i hardware 
lliure com és l’Arduino. 

1. Introducció
L’objectiu d’aquest treball, tal i com es descriu al títol, és 
dissenyar un sistema de control domòtic que inclogui el 
control d’il· luminació des d’un dispositiu mòbil. Des del 
primer moment que vaig entrar en contacte amb 
l’electrònica he estat interessada en la branca de la 
domòtica. Malgrat això, la meva trajectòria professional no 
m’ha permès desenvolupar els coneixements en torn a 
aquesta matèria. És per aquesta raó que he escollit treballar 
en un projecte que em permetés aprendre el funcionament 
d’un sistema domòtic. Per altra banda, també a nivell 
personal, degut a la meva trajectòria particular en la 
docència, aquest treball té la intenció d’entendre el nivell i 
la dificultat d’aprenentatge d’aquesta plataforma per 
introduir l’Arduino en l’ensenyament secundari.  

2. Requisits del prototip
S’ha dividit el disseny del prototip en cadascuna de les 
funcions diferenciades: 

a) Control des d’un dispositiu mòbil

En qualsevol moment s’ha de poder accedir a una aplicació 
que encengui i apagui els llums de diferents sales de la casa 
per exemple el bany, la cuina, dormitoris, etc. Com s’ha 
comentat abans, només es construirà per un o màxim dos 
punts de llum. L’objectiu  d’aquesta part del sistema és, 
bàsicament, evitar que per oblit de l’usuari quedin els llums 
encesos durant tot el dia i no els pugui tornar a apagar fins 
tornar a casa. Per tant, la finalitat principal és aconseguir un 
estalvi energètic. 

b) Gestió i regulació de llum automàtica. Sistema
d’aprofitament de la llum natural

S’ha de diferenciar entre el tipus de llum que només 
s’encén i s’apaga i el que s’ha de regular. La sala d’estar 
consta d’una làmpada amb regulador d’intensitat. Es pretén 
aprofitar al màxim la instal· lació de la vivenda, per la qual 
cosa es fa servir el mateix tipus de regulador que conté la 
instal· lació de la casa.  

En una de les sales, i per tal d’estalviar energèticament, el 
sistema ha de poder regular la intensitat de la llum 
conforme a les condicions de llum en l’espai. La regulació 
es posarà en funcionament quan l’usuari encengui el llum o 
activi el sistema. I es regularà la intensitat segons la llum 
natural que rebi l’habitació en aquell moment. De manera 
que vagi autoregulant-se tal i com vagi canviant la quantitat 
de llum natural que entri a la sala. Per tal de que tant els 
dies foscos, com les hores de menys il· luminació, la llum 
estigui encesa al percentatge que permeti una il· luminació 
de qualitat. 

Aquesta part ha de permetre l’activació o desactivació de la 
regulació automàtica, mitjançant un interruptor o 
comandament. El sistema ha de permetre que l'usuari reguli 
la llum al seu gust independentment de la llum que existeixi 
a l’habitació o bé poder encendre la llum a ple rendiment 
desactivant la regulació automàtica. 

c) Llums del passadís i/o de l’entrada amb detecció de
presència

El prototip ha de tenir un exemple de control de llum amb 
sensors de presència. Els llocs de pas, com són el passadís o 
l’entrada per poder ficar la clau quan és fosc, etc. han 
d’encendre’s automàticament en el moment que es detecti 
l’entrada d’ algú a la zona.  

d) Simulació de presència

El sistema ha de permetre programar algunes llums per a 
que s’encenguin i s’apaguin amb la finalitat de simular que 
la casa està ocupada en èpoques que els habitants estiguin 
absents o de vacances. L’objectiu d’aquesta part del sistema 
serà dissuadir els possibles intrusos. 

3. Disseny del sistema
Per al disseny del sistema s’han calculat les resistències de 
protecció dels LEDs que conté el circuit.  

S’han calculat els valors llegits de la fotorresistència en 
diverses situacions d’il· luminació, a fi de saber 
aproximadament el nivell d’il· luminació existent en cada 
cas (lux) i poder regular la làmpada.  



 

 
Per aconseguir-ho s’ha fet servir la taula següent: 

 

Estat del sensor RLDR (Ω) lux 

Tapada (foscor) 

 

62.937,5 <10 

Llum intens (llanterna aplicació 

mòbil) 

663,4 115 

Llum brillant de la bombeta encès 

100% de la potència (100w)  

813,82 110 

Llum del natural indirecta un dia de 

pluja 

4.681,80 30 

Llum del sol indirecta un dia solejat 1.636,59 50 

Figura 1. Valors de la resistència en diferents estats 
d'il·luminació 

Degut a que s’ha treballat sense un luxòmetre, per tal de 
saber quina il· luminació aproximada significa cada situació, 
s’ha fixat per mitjà de la corba característica que es veu a 
continuació. 

 
Figura 2. Dependència entre il·luminació i resistència per una 

LDR típica 

 

4. Estudi d’alternatives 
Davant l’existència d’una amplia diversitat de 
microcontroladors que es poden utilitzar en el projecte, per 
exemple Raspberry Pi, PICAXE, etc. entre d’altres 
plataformes existents en el mercat. Després d’analitzar les 
dispositius més rellevants i malgrat totes les alternatives 
existents, s’ha optat per la plataforma Arduino. 

La raó és la facilitat que ofereix Arduino, juntament amb 
les capacitats d’expansió. Tanmateix Arduino ofereix altres 
avantatges: 

1) És assequible: les plaques Arduino són més assequibles 
comparades amb altres plataformes de microcontroladors. 
La versió més cara d’un mòdul pot costar menys de 60€  

2) El software d’Arduino funciona en els sistemes 
operatius Windows, Macintosh i Linux. La majoria dels 
entorns per a microcontroladors estan limitats a Windows. 

3) L’entorn de programació és fàcil d’utilitzar  per als 
usuaris principiants i és suficientment flexible per als 
avançats. 

4) La possibilitat d’ampliar el software. Ja que es tracta 

d’un codi obert, es pot ampliar mitjançant llibreries. I 
ofereix la possibilitat d’ incloure directament el codi en C. 

5) El hardware també és ampliable i obert. Arduino està 
basat en els microcontroladors ATMEGA168, 
ATMEGA328 i ATMEGA1280. Els plànols dels mòduls es 
troben publicats sota la llicència Creative Commons, per la 
qual cosa els dissenyadors de circuits amb experiència 
poden fer la seva pròpia versió del mòdul, ampliant-lo o 
optimitzant-lo.  

De les diferents opcions que la plataforma ofereix, s’ha 
escollit l’Arduino Ethernet, degut a que incorpora la 
connexió a Internet.  

 

Pel que fa a les alternatives possibles que poden existir en 
el que té a veure amb l’app. S’han analitzat els tres tipus 
existents: aplicacions natives, híbrides i web. 

Les aplicacions natives són aquelles que les trobem 
íntegrament programades en l’entorn de desenvolupament 
específic per a cada sistema operatiu. 
Les aplicacions web són les que s’han desenvolupat 
completament en HTML5. 

I finalment, les híbrides són aplicacions desenvolupades en 
part amb l’entorn de desenvolupament natiu i en part en el 
llenguatge WEB (HTML 5). 

En finalitzar la comparativa feta de les tres opcions 
plantejades, l’opció que s’escull és l’aplicació web. 

Escollir una aplicació web HTML5 suposa estalviar molta 
feina ja que per desenvolupar una app diferent per cada 
plataforma mòbil comporta un ampli coneixement dels 
diferents llenguatges per cada sistema operatiu. Si s’escau, 
l’actualització es pot fer directament sense necessitat 
d’esperar a l’aprovació de les botigues corresponents.   

5. Explicació del funcionament del prototip 
L’objectiu d’aquest prototip és, com ja s’ha comentat, el 
control i gestió d’enllumenat d’una vivenda mitjançant una 
aplicació web. El prototip es compon de 5 punts de llums 
diferents, cadascun controlat d’una manera. 

5.1. Encesa i apagada des d’un dispositiu mòbil 
En obrir l’aplicació, l’usuari es troba amb una pantalla que 
conté diverses opcions per al control. La primera d’elles 
són els botons que es mostren a continuació, mitjançant els 
quals s’encén el llum i s’apaga.  
Però no podem pretendre que la única manera d’encendre 
els llums d’una llar sigui mitjançant el mòbil, ja que 
estaríem restant comoditat i funcionalitat. Aquesta aplicació 
ha de ser complementària i afegida als comandaments 
existents. Per la qual cosa, el prototip conté els interruptors 

Figura 3. Placa Arduino Ethernet 



 

 
que simulen els ja existents en la vivenda destinatària. 
 

 

Figura 4. Imatge de l'aplicació 

 
Sota de cada botó es dona la informació de quin és l’estat 
de cadascun dels llums. El botó d’actualització permet fer 
la consulta, per tant, si mitjançant un dels interruptors 
manuals, s’ha canviat l’estat d’algun llum, quedarà reflectit 
en l’aplicació. L’usuari ha de poder consultar en tot 
moment si algun llum s’ha quedat encès, o si, pel contrari 
vol encendre el que estigui apagat. El botó d’actualització 
permet refrescar la informació dels estats de les làmpades. 
 
Per detectar l’estat de les làmpades, s’ha  instal·lat un 
sensor de corrent ACS712 que ofereix un senyal de tensió 
analògica que varia linealment amb la intensitat detectada. 
 
5.2. Sistema simulador de presència 
La següent part de l’aplicació és l’activació o desactivació 
d’un altre punt, però en aquest cas no ha de ser 
necessàriament un punt de llum. En aquest cas podem 
accionar qualsevol electrodomèstic que estigui endollat al 
punt que controlem.  Podria ser una làmpada, un radiador 
elèctric o qualsevol altra màquina que hi vulguem endollar. 
En aquesta part, el que fem és programar l’hora a la que 
volem que s’activi o desactivi el relé que controla l’endoll.   
 

 

Figura 5. Imatge de l'aplicació 

  
Aquesta part de l’aplicació, depenent del que hi tinguem 
endollat tindrà diferents funcions. Pot servir per programar 
un o més aparells de calefacció elèctrica per a que 
s’encenguin en un horari determinat.   
L’aplicació web permet que en qualsevol moment es pugui 
fixar l’hora d’inici i l’hora de final d’activació. 
Aquesta llibertat no sols suposa avantatges en el confort, 
també aporta un benefici en l’estalvi energètic al poder 

retardar l’hora d’engegada dels radiadors (si és el cas) en 
dies puntuals en que l’usuari preveu que entrarà més tard a 
la vivenda. 
Per defecte les hores són activar diàriament a les 20:30h i es 
desactivarà a les 23:30h. 
 
5.3. Llum automàtic amb detector de presència 
Fora de les possibilitats que ofereix el control des de 
l’aplicació web, el prototip ofereix la detecció de presència. 
Mitjançant un sensor PIR es controlen espais que 
necessàriament han d’il· luminar-se quan s’ocupen. Un 
sensor PIR (Pyroelectric passive InfraRed sensor) és un 
tipus de sensor basat en la piroelectricitat, que és la 
capacitat que tenen alguns materials per produir tensió quan 
experimenten un canvi de temperatura.  
Està pensat per instal· lar-se en aquelles parts de la vivenda 
que no gaudeixen d’il· luminació natural, acostumen a ser 
llocs de pas com els passadissos o les entrades en pisos que 
l’escala queda a l’interior de l’edifici. Hi ha casos en que 
inclús el quarto de bany o el servei no tenen il· luminació 
natural.  Si es té en compte que l’usuari ha d’accionar 
obligatòriament un dispositiu (polsador, interruptor...) per 
veure-hi cada vegada que entra o passa per un d’aquests 
espais, el fet que s’estalviï aquest accionament afegirà 
confort a la vivenda.  I, com ja s’ha comentat, suposarà un 
estalvi energètic el fet de que s’apagui automàticament el 
llum en falta de presència, ja que descarta qualsevol descuit 
per part de l’usuari.  
 
5.4. Regulador de llum automàtic en funció de la llum 
natural 

Aquesta part funciona de manera automàtica, tal i com vagi 
disminuint la quantitat de llum natural que entri per les 
finestres i obertures de les que disposi l’habitació a 
il· luminar, el sensor ho detectarà i, en funció de la quantitat 
de llum que manqui, la llum anirà encenent-se gradualment 
i pujant la intensitat per mantenir la quantitat de llum 
necessària per al confort visual. Aquest control permetrà 
una il· luminació adequada conforme a les condicions de 
llum i espai i per tant un estalvi energètic, que és el 
principal objectiu d’aquest mòdul del sistema. 
El control d’intensitat es posarà en marxa en el moment que 
s’activi l’interruptor. Paral· lelament l’usuari pot escollir 
que la bombeta funcioni a ple rendiment i regular la llum 
manualment, desactivant el control automàtic. 

La regulació es fa en tres trams 1, 2 i 3, el tram 1 la 
bombeta està apagada, estat 2 la bombeta funciona entre el 
50% i el 75% i estat 3 la bombeta funciona a ple rendiment. 

Aquest sistema fa servir un sensor LDR (Light Dependent 
Resistor) que és una resistència que varia el valor en funció 
de la llum que rep, quanta més llum rep, menys és el seu 
valor. Es llegeix aquest valor i en funció de la lectura es 
regula la intensitat. La regulació es fa mitjançant un 
regulador de la casa ElectroDH, model 11.558. 

Per una millor comprensió del procés que segueix 
l’algorisme és mostra el següent diagrama: 



 

 
 

 
Figura 6. Diagrama de fluxe del funcionament del sistema 

Regulador d'Intensitat en funció de la llum natural 

 

6. Estudi de sostenibilitat 
L’objectiu útil de l’eficiència energètica és reduir el 
consum d’energia primària i, en conseqüència les emissions 
de CO2 a l’atmosfera degut a l’activitat constructiva i 
sobretot a l’ús i l’explotació dels edificis. 

Un sistema d’enllumenat energèticament eficient permet 
obtenir una important reducció de consum, sense necessitat 
de disminuir les prestacions de qualitat, confort i nivell 
d’il· luminació. Això s’aconsegueix amb sistemes de 
regulació i control que apaguen, encenen i regulen la llum 
segons interruptors, detectors de moviment i presència, 
cèl· lules fotorresistents o calendaris i horaris preestablerts. 
Aquests sistemes permeten un millor aprofitament de 
l’energia consumida, reduint les despeses energètiques i de 
manteniment, a més de dotar de flexibilitat al sistema 
d’il· luminació. L’estalvi energètic que s’aconsegueix 
instal· lant aquest tipus de sistemes, com l’objecte d’aquest 
projecte, pot ser molt rellevant. Segons estudis de l’IDAE 
(Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía), 
podem aconseguir:  

1) L’APROFITAMENT DE LA LLUM NATURAL 

Aquests sistemes permeten arribar a estalvis de fins al 60% 

2) SISTEMES DE REGULACIÓ I CONTROL  

L’estalvi energètic que es pot aconseguir instal· lant 
detectors de presència i temporitzadors pot arribar a ser 
d’un 70% 

3) GESTIÓ I MANTENIMENT ENERGÈTIC  

Un manteniment de la il· luminació pot arribar a suposar 
fins a un 50% 

Per tant queda concloure que el sistema dissenyat, malgrat 
no tenir un seguiment de la quantitat d’estalvi energètic que 
suposa instal· lar-lo i, tot i que probablement no arribi als 
percentatges indicats més amunt, implicarà un estalvi en el 
consum energètic amb tota seguretat, que molt 
probablement significarà una recuperació de la inversió feta 
en el cost de la instal· lació. 

7. Conclusions  línies futures 
El resultat final obtingut després de l’estudi i muntatge del 
prototip és generalment satisfactori. 

 
Figura 7. Aspecte frontal del prototip 

Es comprova que el cost del prototip ronda els 3.000 euros. 
Tenint en compte que en aquest pressupost s’han comptat 
hores d’aprenentatge d’un enginyer novell, el cost directe 
de la instal· lació d’un sistema domòtic d’aquestes 
característiques s’aproxima a una instal· lació de la 
calefacció. El preu no supera el de l’adquisició d’un 
automòbil. Per tant, si una família es permet més d’un 
vehicle en alguns casos, pot permetre’s instal· lar un sistema 
domòtic.  

Per altra banda, en relació a les inquietuds personals 
vinculades a l’ensenyament secundari, dir que es troba 
factible un projecte educatiu basat en la plataforma Arduino 
per introduir, incentivar i donar a conèixer entorn a les 
assignatures de Tecnologia, l’Automàtica i l’Electrònica. 
Aquestes conclusions es basen en que la corba 
d’aprenentatge d’Arduino és considerablement ràpida. 
Afegint que la gran quantitat de documentació existent i la 
comunitat d’usuaris que col· labora a construir un material 
documental molt extens i ric. 

Durant el procés s’han adquirit els coneixements que han 
permès arribar al final del projecte exitosament. Ha estat un 
repte posar en pràctica els coneixements adquirits durant els 
estudis.  

Per altra banda, Arduino és una de les grans aportacions 
que s’han descobert al realitzar aquest projecte. Tot i que té 
un ventall molt ampli de possibilitats que no s’han arribat a 
conèixer en profunditat, es dedueix el potencial d’aquesta 
plataforma per desenvolupar qualsevol tipus de projecte 
relacionat amb l’electrònica. 

Posar en valor els coneixements adquirits del llenguatge 
html. Partint des de zero en programació d’aplicacions web, 
el resultat ha estat molt satisfactori tant en allò que 
correspon a la solució exposada en el treball, com en 



 

 
l’àmbit personal.  

Finalment, s’aporta una solució adequada a les necessitats 
plantejades inicialment. Però s’ha detectat que tot i que per 
aquesta solució la placa escollida ha estat adient, un sistema 
amb alguna millora o alguna prestació més ja suposaria que 
la memòria fos escassa. 

El codi html és el que més recursos de la memòria 
requereix, posar més controls o fer una aplicació més 
atractiva suposaria buscar alternatives. La placa Arduino 
Ethernet ofereix la possibilitat d’introduir el codi html en 
una targeta de memòria SD, la qual cosa podria ser una 
solució, però cal tenir en compte que per el poder 
interactuar amb l’aplicació, s’ha de començar a fer servir 
altres llenguatges (php, ajax...) degut al mètode de 
formularis que fa servir l’aplicació web que s’ha creat.  

Al finalitzar el treball s’ha detectat que durant els mesos 
que s’ha estat treballant amb aquest projecte, la plataforma 
Arduino ha retirat del mercat la targeta Arduino Ethernet. 
Es dedueix que la raó de la retirada del mercat és que les 
prestacions d’aquesta placa són exactament les mateixes 
que les d’un Arduino UNO amb un shield Ethernet. 

Per tant, si s’ha d’escollir una nova placa per reproduir 
aquest prototip o per adaptar-lo a una solució semblant, es 
recomana escollir l’Arduino Mega en lloc de l’Arduino 
UNO, ja que dona la possibilitat d’ampliar les prestacions 
del sistema, no només perquè té més pins sinó perquè 
aporta més memòria també. 

Com a conseqüència del treball fet en aquest PFC i de les 
primeres proves realitzades, es proposa dotar de més 
funcionalitats el sistema. En aquest projecte s’utilitza 
Arduino Ethernet, el qual disposa d’un nombre de pins 
analògics i digitals limitats. 

 
Figura 8. Prototip imatge posterior 

Es proposa connectar altres plaques Arduino al sistema, 
ampliant-lo de manera que mitjançant la comunicació SPI 
una d’elles treballi com a màster i la resta com a esclau, 
arribant a tenir un ampli nombre de pins i oferint la 
possibilitat d’ampliar el sistema domòtic i dotar-lo amb més 
funcionalitats. 

Un altre punt a treballar en una línia futura seria el projecte 
formatiu. Desenvolupar una plataforma d’ensenyament 
secundari on s’adquireixin progressivament diversos nivells  
que permetin als alumnes familiaritzar-se amb llenguatges, 
operacions, seguint una coherència amb el nivell dels 
possibles destinataris. Si més no, personalment serà una fita 
a aconseguir. 
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