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I 

 

Resum 

L’objectiu d’aquest TFG és realitzar un dispositiu capaç de mostrejar un senyal d’àudio 

(provinent d’una font externa com pot ser una guitarra, una bateria electrònica, o bé un 
dispositiu mòbil que disposi d’un simulador d’instruments) i que pugui emmagatzemar aquests 

valors en un dispositiu de memòria d’alta capacitat (com una targeta SD) per a poder 

reproduirlos posteriorment en forma de loop.  

La idea principal d’aquest dispositiu no és emular un pedal comercial plenament operatiu, sinó 
que es pretén poder realitzar un prototip senzill i econòmic capaç de reproduir un o dos loops 

simultàniament, amb una interfície senzilla que permeti gravar i esborrar loops, amb l’objectiu 

de proporcionar al músic o intèrpret una base rítmica que faci la funció de guia. 

Aquest dispositiu ha estat dissenyat considerant que el senyal que s’enregistrarà serà produït 
per un dispositiu mòbil (o Smartphone) proveït d’un simulador de bateria per a proporcionar 

una base rítmica periòdica sobre la qual l’instrumentista pugui tocar, realitzar exercicis 

d’estudi, o treballar la improvisació.  

El disseny d’aquest dispositiu parteix de la idea de minimitzar els dispositius externs al 
microcontrolador que requerirà el dispositiu, utilitzant l’ADC intern del microcontrolador per a 

captar les mostres del senyal d’entrada, reproduint-les a partir d’un senyal PWM generat pel 

propi µC, i comunicant el dispositiu de memòria (targeta SD) a través del port SPI del 
dispositiu. 
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Resumen 

El objetivo de este TFG es realizar un dispositivo capaz de muestrear una señal de audio 

(producida por una fuente externa como una guitarra, una batería electrónica o bien un 
dispositivo móvil con un simulador de instrumentos) i que pueda almacenar estos valores en 

un dispositivo de memoria de alta capacidad (como una tarjeta SD) para poder reproducirlos 

posteriormente en forma de loop. 

La idea principal de este dispositivo no es emular un pedal comercial totalmente operativo. Se 

pretende poder implementar un prototipo simple y económico, capaz de reproducir uno o dos 

loops simultáneamente, dotado de una interfaz simple que permita grabar i borrar loops, con 

el objetivo de proporcionar al músico o intérprete una base rítmica que realice la función de 
guía.  

Dicho dispositivo ha sido diseñado considerando una señal de entrada producida por un 

dispositivo móvil (o Smartphone) que haya sido provisto de un simulador de batería para 

proporcionar una base rítmica periódica sobre la que pueda tocar el instrumentista, realizar 
ejercicios de estudio o trabajar la improvisación. 

El diseño de este dispositivo parte de la idea de minimizar los dispositivos externos al 

microcontrolador de los que precise el dispositivo, utilizando el ADC interno del 

microcontrolador para tomar las muestras de la señal de entrada, reproducirlas a partid de un 
señal PWM generado por el mismo µC, i comunicando el dispositivo de memoria (Tarjeta SD) 

con el puerto SPI del microcontrolador.  
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Abstract 

The aim of this project was to make a prototype able to sample an external audio signal (i.e. a 

guitar, an electronic drum kit or an instrument simulator application of a Smartphone), store 
those values (in a high capacity memory device, i.e. SD card) and reproduce them after. We 

were not willing to emulate a fully operational commercial pedal, but rather a simple and 

economic prototype. This project explain how to make a prototype which reproduces one or 
two loops simultaneously and has a simple interface to record and delete loops. That offers 

musicians and performers a rhythmic base which can be used a guide sequence for playing, 

performing exercises in music or practicing improvisation.  

In this project, the prototype was designed for an audio signal produced by a mobile device, a 
Smartphone. A drum kit simulator was used as an external audio signal in a form of a rhythmic 

periodic sequence. The prototype’s design intended to minimize the number of external 

devices to the microcontroller required. For that, an internal microcontroller ADC was used to 

sample the input signal, reproduce it from a PWM signal generated by the same µC and 
communicate the SD card through the device's SPI port. 
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Capítol 1.-  Introducció 

 

 

 

En aquest primer capítol es pretén exposar els objectius que es pretenen assolir amb aquest 
projecte i les tecnologies i mètodes que es duran a terme per a aconseguir-ho. De la mateixa 

forma s’intentarà posar en context al lector de la situació social i musical que feren necessària 

la incorporació de l’electrònica en el món de la música. 
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1. Introducció i breu context històric 

L’origen de la música moderna el situem a Nova Orleans, una regió de Luisiana, al sud dels 

Estats Units. Aquesta regió gaudia d’importants relacions comercials, i en plena època post 
colonial, la societat estava composada per una barreja d’influències culturals: per una banda la 

influència hispànica de la regió, la influència francesa (deguda a la població Criolla) i la nova 

burgesia anglosaxona van trobar-se amb la influència de la població “negra” (antics esclaus 
alliberats).  

La desmobilització de l’exèrcit confederat, després de la guerra civil, van provocar una 

massificació d’instruments de metall en aquesta regió i les influències musicals provinents de 

la música militar (un estil de música estricte, èpic, i solemne) varen trobar-se de cara amb les 
influències afrocubanes provinents de la població de color de la zona: esclaus que cantaven al 

camp perquè les seves tasques fossin menys àrdues. Aquestes dues influències van donar pas a 

un nou estil de música, conegut com New Line o New Orleans.  

A partir d’aquest primer estil, van sorgir diferents estils de música, com el Swing, el Jazz, el 
Bebop i, més posteriorment, el Rock & Roll, el Rock, i els diferents estils de música que podem 

trobar fins a dia d’avui. I va ser en aquesta nova línia on la tecnologia va prendre un paper molt 

decisiu, doncs abans de sorgir la “Música Moderna” (per englobar aquest nou moviment 

artístic en una sola paraula) la música estava destinada a ser escoltada en auditoris i edificis 
dissenyats i pensats per a fer concerts. 

Aquests espais estaven dissenyats i construïts amb el principal propòsit de fer-hi concerts, 

actuacions i recitals, per tant el principal ítem a considerar era l’acústica del recinte (a part de 
l’elegància i la decoració, ja que eren espais pensats per a ser gaudits per les classes 

benestants de la societat i, per tant, l’edifici havia d’estar a l’altura). Aquestes sales eren joies 

de l’enginyeria (en quan a l’acústica fa referència) doncs podien realitzar-se recitals de violí o 

de piano i garantir que el so arribés fins l’última cadira de la sala. 

Això va canviar amb l’aparició de la musica moderna, doncs era una música dirigida a les 

classes treballadores, un estil que convidava a ballar, a riure, a desconnectar. Amb l’objectiu 

que la música arribés a tots els racons i orelles, es varen canviar les grans sales de concert, per 

tasques, bars i el carrer. 

Amb el temps, aquest estil musical va estendre’s arreu del país, fins a arribar a les ciutats més 

importants per la cultura i la música, com Nova York. En aquestes ciutats la música va agafar 
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un paper molt rellevant en el ritme de la ciutat. Van sorgir els primers clubs de Jazz, les 

primeres Big Bands. I la música va anar prenent unes magnituds més properes a les d’una 
orquestra clàssica que no a les de les primeres Marching Bands de Nova Orleans. La unió de 

tants instruments i l’afluència d’un públic molt nombrós, va fer evident la necessitat de 

traslladar les actuacions a sales amb capacitat per acollir un bon nombre de persones i que, 
per tant, necessitaven un volum de so major. 

El micròfon (conjuntament amb les taules de so, els amplificadors o etapes de potència, etc.) 

va ser la primera contribució de l’electrònica en la música i va permetre, per una banda la 

possibilitat de controlar el volum de la música dels diferents components de la banda, i 
garantir un so uniforme i adequat en les actuacions; i per altra banda, va brindar la possibilitat 

d’enregistrar les composicions de la banda. Aquesta possibilitat desvincula la necessitat 

d’haver d’anar a una sala de concerts per a poder gaudir i conèixer noves formacions, nous 

estils i noves tendències, i donava pas a un nou sistema de promoció de les formacions, ja que 
podien donar a conèixer la seva música només amb un dispositiu d’emmagatzematge (com 

podia ser un disc de vinil a l’època). 

La intrusió de la tecnologia no es va aturar, ja que, com hem dit abans els formats i els estils de 

música van anar variant, i la tecnologia va començar a avançar conjuntament. Amb l’aparició 
de les formacions “clàssiques” de Rock ( amb el format cantant, guitarristes, baixistes, teclat i 

bateria, amb possibles modificacions) es va generar una necessitat encara més gran de poder 

proporcionar un gran volum de so amb pocs components. Aquí doncs, a la dècada dels 60’s, 
70’s, 80’s i cap endavant, les formacions de la majoria de bandes comercials es van reduir a 

uns 4-5 músics, però no es va reduir el volum de so, sinó a l’inrevés, els concerts, festivals i 

actuacions van esdevenir multitudinaris.  

Una de les incorporacions tecnològiques que ho va permetre va ser la “pastilla”. Un 
transductor piezoelèctric que permetia convertir una magnitud física, com són les ones 

mecàniques que provoquen el so, en una magnitud elèctrica (el funcionament és molt 

semblant al d’un micròfon). Aquest dispositiu va donar lloc a la guitarra i el baix elèctrics, i 

amb la incorporació dels amplificadors, va fer possible que un únic instrument pogués sonar 
molt més fort que no pas la seva versió acústica. 

Amb l’aparició de la guitarra elèctrica i de l’amplificador, va néixer la necessitat de diferenciar 

el so d’aquesta envers el de la seva homònima clàssica, i es va començar a parlar del termes 

“distorsió” o “delay”, entre altres. La distorsió va sorgir a partir d’un mal ús d’un amplificador, 
en donar-li més guany del que suportava (provocant la saturació i el mal funcionament 

d’aquest) i el delay va sorgir també pel mal funcionament d’un amplificador de baixa gama 
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que, a causa d’ anar espatllant-se va començar a generar com una espècie de “eco” periòdic, 

que va ser ben rebut per al músic que tocava en aquell moment, i el va incorporar a la 
composició. 

És ben curiós com aquests fenòmens accidentals van provocar un boom en el mercat de 

dispositius moduladors del senyal, i va sorgir un mercat de dispositius. Aquests dispositius es 
coneixen amb el nom de “pedals de so” o “pedals de guitarra”. 

Avui dia aquests dispositius poden fer meravelles, generant tot tipus de distorsions, delays, 

overdrives, trèmols, rotació (simulant el so del famós “Hammond” que utilitza l’efecte Doppler 

per modular un senyal fent girar un altaveu sobre el seu propi eix), etc. I es poden trobar en 
molts formats diferents: incorporats en el mateix amplificador, en forma de pedal, o inclús en 

un format de software, on un programa informàtic gestiona la modulació del so. 

Entre aquests diversos dispositius en trobem un en particular: els pedals Looper. Aquests 

pedals permeten enregistrar diversos senyals d’àudio (normalment de pocs compassos) no 
simultanis, per a reproduir-los simultàniament. Això permet que amb un únic instrument, o 

instrumentista, es pugui realitzar una composició més complexa, com si d’un conjunt es 

tractés. 

I aquest és el propòsit del vigent projecte: Realitzar un enregistrador de loops d’un cost reduït 
que pugui enregistrar diversos loops i reproduir-los simultàniament. 
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2. Situació del mercat i propòsits del TFG 

Com s’ha comentat de forma breu en els apartats anteriors, l’objectiu principal d’aquest 

document és poder realitzar un dispositiu electrònic governat per un microcontrolador (és a 
dir, un dispositiu digital) que implementi el funcionament d’un pedal enregistrador de loops. 

2.1. Definició i funcionalitat d’un enregistrador de loops comercial 

Avui en dia podem trobar en el mercat un gran ventall de dispositius analògic i digitals que 

tenen la funció de modificar un senyal d’àudio, en el més ample dels sentits. Un d’aquests 

dispositius és l’enregistrador de loops. 

Aquests dispositius basen el seu funcionament en el d’una gravadora: tenen la funció 

d’enregistrar un fragment d’un senyal d’àudio per poder-lo reproduir posteriorment. Un altre 

tret que els caracteritza és el seu comportament seqüencial ja que la virtut d’aquests 

dispositius és que reprodueixen aquest fragment una vegada i un altra, amb l’objectiu de crear 
una base periòdica i constant sobre la qual es pugui interpretar una melodia, per exemple. 

Amb aquestes dues característiques ja es poden realitzar dispositius que permetin reduir el 

nombre de components d’una formació (el mateix guitarrista pot enregistrar el “walking” del 

baix i desprès tocar el tema a sobre). La qualitat que atorga una gran versatilitat a aquest 
dispositiu és la possibilitat de reproduir diversos patrons o seqüències de forma simultània. 

Aquest fet provoca que un mateix instrumentista pot generar una composició “completa” de 

forma ràpida i autònoma, brindant unes possibilitats a l’instrumentista impensables sense 
aquest dispositiu. 

Aquest són els tres trets principals de tot enregistrador de loops. Ara bé, què diferencia un 

dispositiu d’una marca, d’un d’una altra? O, per què podem trobar dispositius de diverses 

categories i preus? 

Per una banda cal contemplar els dispositius i la tecnologia que s’ha fet servir per realitzar 

aquest dispositiu: dispositiu de mesura del valor d’entrada, dispositiu de reproducció del valor 

de sortida, dispositiu d’emmagatzematge de la informació (les aplicacions d’enregistrament 

musical necessiten de gran quantitat de memòria per a poder funcionar i es un ítem que 
encareix considerablement el producte), etc. La selecció d’un perifèric o un altre produirà una 

alteració en el preu final del producte i, per tant, en la gama del dispositiu. 
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Per altra banda i no per això menys important, el factor que més diferencia un dispositiu d’un 

altre (des del punt de vista de l’usuari) és la interfície de què disposa el dispositiu per a 
interactuar amb l’usuari. Aquesta interfície (i la programació que comporti) permetrà a l’usuari 

realitzar més o menys accions, com per exemple: poder esborrar un loop x, sense necessitat de 

ser l’últim loop enregistrat, ni haver d’esborrar tot el document; silenciar qualsevol seqüència 
que es desitgi, per tornar-la a activar posteriorment; o poder tractar els volums de cada 

seqüència de forma independent. 

Finalment cal considerar que la programació interna del dispositiu també tindrà molt a veure 

en el resultat del producte (qualitat de so, flux intern de la informació, protocol de reproducció 
simultània, etc.). 

2.2. Objectius i mètodes 

Un cop definits aquests dispositius i desprès de fer un breu resum dels trets principals que els 

caracteritzen i diferencien, cal marcar els fonaments que regiran el desenvolupament del 

següent treball. 

La idea principal és dissenyar un dispositiu econòmic, senzill i fàcil de manipular, a fi de 

proporcionar un dispositiu assequible i de fàcil ús, capaç de generar una base sòlida però 

senzilla, més enfocada a l’estudi o a la vida de carrer del músic (tocar en parcs o avingudes en 

petit format). Aquest dispositiu està encarat al mercat Do It Yourself, per tot aquell music que 
desitgi muntar la seva pròpia loop station de forma econòmica, i facilitar les eines necessàries 

per a que pugui modificar el software d’aquest lliurement, i millorar-ne així l’algoritme. 

Els fonaments tecnològics que s’han seguit per a dissenyar i construir els diferents dispositius 

d’aquest projecte s’exposen a continuació: 

 

 Un dispositiu digital basat en un microcontrolador senzill, però que disposi dels 
perifèrics necessaris per realitzar l’aplicació que es pretén implementar. 

 Un convertidor analògic/digital robust però senzill (amb una resolució adequada). El fet 
de realitzar la conversió A/D amb un nombre elevat de bits del valor farà que es 

compliquin tant la tasca d’emmagatzemar i recuperar aquests valors i també en 

dificultarà tant la gestió interna d’aquests, com la reproducció pel dispositiu de sortida 
del prototip. 

 La gestió del senyal de sortida a partir d’un dispositiu pseudo-analògic. Els dispositius 
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DAC (Digital to Analog Converters) són circuits integrats bastant cars (en comparació 

amb el preu de la majoria de components electrònics). Considerant que el format de 
reproducció .wav té una resolució de 16 bits (a una freqüència d’uns 44 kHz), reproduir 

un senyal en aquest format requereix l’ús de 16 pins del µC per enviar el valor digital al 

DAC perquè aquest realitzi la conversió a un valor de tensió analògic. Per a dissenyar el 
dispositiu en qüestió, s’ha decidit emprar un mòdul PWM per a reproduir el senyal de 

sortida. Aquests mòduls són presents en molts microcontroladors i permeten generar 

un senyal que, encara que només prengui valors de 0 i 1 lògics (GND i Vdd), simuli el 

funcionament d’un senyal analògic, modulant la relació entre temps actiu i desactivat 
del senyal per aconseguir un valor mig del senyal igual al valor analògic que es desitja 

generar a la sortida. 

 Un dispositiu d’emmagatzematge de gran capacitat i que sigui fàcil de manipular, que 
permeti enregistrar seqüències sense limitar la duració ni el nombre d’aquestes i que 

no comporti una dificultat excessiva a l’hora de realitzar el codi de l’aplicació.      

Partint d’aquestes premisses, se seleccionaran els components adequats per a realitzar un 

dispositiu econòmic i senzill, però robust i fiable.  
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3. Planificació tècnica del dispositiu 

3.1.  Idea inicial del dispositiu 

En primera instància, la idea inicial per a realitzar el dispositiu fou realitzar un circuit 

implementat a partir d’un microcontrolador que comuniqués amb un dispositiu de memòria 
d’alta capacitat per a poder salvar i recuperar els valors de les diferents mostres del senyal 

d’àudio que es disposés a l’entrada. 

3.2.  Selecció del Microcontrolador 

El microcontrolador emprat per a realitzar el circuit del dispositiu ha estat un PIC16F883. 

Aquest µC presenta diversos avantatges que fa que sigui una bona decisió per a realitzar un 

dispositiu d’aquest tipus: 

En primer lloc és un dispositiu que presenta la possibilitat de ser programat in situ, requerint 

només un petit circuit que actua d’intermediari entre el port USB de l’ordinador i la mateixa 

placa, i d’un programa auxiliar (proporcionat pel fabricant) que, a partir d’un arxiu .h generat 
pel programa de compilació, envia el codi (en llenguatge assemblador) al microcontrolador . 

Un altre punt fort és la simplicitat del llenguatge de programació i la possibilitat d’emprar 

diversos compiladors per a redactar el codi del programa (Mplab, CCS, etc). 

Un altre avantatge d’aquest dispositiu és la versatilitat dels seus pins, ja que disposa de 24 I/O 
pins que, per una banda, poden funcionar com: 

 Entrades analògiques per al ADC integrat dins del mateix xip. 

 Entrades per al mòdul comparador. 

 Per treballar amb el mòdul CCP (amb què es pot simular una sortida analògica 
amb un senyal PWM, per exemple). 

 Com a bus d’entrada, de sortida o de sincronisme (clock) per a implementar els 

protocols de comunicació del bus USART SPI o I2C que incorpora el dispositiu. 
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Figura 1.2.- VM203 USB PIC Programmer 
Font: 

https://www.elektronicagoedkoop.eu/nl/17081/usb
-pic-programmer/vm203.html 

3.2.1. Interfície de programació 

A la figura 1.1 es mostra un PICKIT de la marca MICROCHIPTM. A 

la part inferior d’aquest hi ha un connector femella de 6 pins, 

que cal connectar a la placa del dispositiu per a programar el µC 
amb el programa que es pretengui implementar. Aquest 

programa li proporcionarà el PC, a traves d’un port mini USB 

disposat a la part superior del PICKIT. Aquest port s’ha de 

connectat a un port USB de l’ordenador, amb un cable 
USB/mini USB. 

A la figura 1.2 s’observa un altre dispositiu, un VM203, que 

emula el funcionament d’un PICKIT. Aquest és el dispositiu que s’ha utilitzat per a realitzar 
aquest projecte. 

 Encara que pugui semblar un circuit més complex, realitza la mateixa tasca, però ofereix 

diferents solucions per a escriure el codi en el µC. Al costat dret, a la part superior de la placa 

es troba el connector mini USB (de color daurat) per a comunicar-se amb l’ordinador. Per a 
connectar aquesta placa amb el prototip que pretenem programar trobem dos connectors de 5 

pins, amb les mateixes connexions que les presents al PICKIT oficial (doncs encara que aquest 

presenta un connector de 6 pins, l’última és una connexió auxiliar que no té cap funció en una 

programació ordinària, és un pin auxiliar). Aquest dos connectors estan disposats al costat 
superior, a la dreta del dispositiu (connector 

femella, de color negre) i al costat esquerre, a la 

part superior (connector mascle, de color blanc). 

Aquesta placa permet, a diferència del PICKIT, 
poder programar el µC en la mateixa placa, 

introduint el circuit integrat dins d’un dels sòcols 

disposats a la meitat inferior del dispositiu, evitant 
realitzar el circuit necessari (que s’explica 

posteriorment) per a programar el dispositiu a la 

mateixa placa de l’aplicació.  

Es pot observar que al dispositiu s’hi ha instal·lat 

diferents sòcols, de 8, 14, 18, 20 i 28 patilles. 

Aquest diferents sòcols són per a poder connectar-

hi els microcontroladors de les diferents famílies 

Figura 1.1- Microchip TM PICKIT 
Font : 

http://oldsite.modtronix.com/product_i
nfo.php?products_id=407 
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de PIC (PIC 10, PIC 12, PIC 16 i PIC 18). L’opció de programar el microcontrolador a la mateixa 

placa és una bona opció si el disseny que es pretén realitzar ja s’ha testat i no és una versió de 
prova, ja que permet suprimir el petit circuit de programació i allibera 2/3 pins del dispositiu 

per a poder-los fer servir com a pins de I/O, o alguna altra funció que permetin aquests pins 

(entrades analògiques, entrades per al comparador, etc).  

En aquest cas, com que es desitja implementar un prototip, 

partint des de zero, i s’hauran de provar diferents codis, s’ha 

decidit emprar els connectors de 5 pins, per programar a la 

mateixa placa del prototip, ja que podem prescindir dels pins 
disposats per la programació i ens estalviarem la necessitat 

de connectar i desconnectar el µC del seu sòcol (reduint les 

possibilitats de trencar alguna patilla). 

A la figura 1.3 es mostren les connexions del mòdul PICKIT (i 
del mòdul VM203, obviant el pin 6): el pin 1 és per fer iniciar 

el microcontrolador  perquè es prepari per rebre el codi; el 

segon i el tercer pin s’han de connectar a Vdd (normalment 5 

V) i a massa respectivament (serveixen per alimentar el PIC mentre es transfereix el programa; 
i els pins 4 i 5 són per a realitzar la comunicació entre el PIC i l’ordinador (el primer transmet la 

informació i el segon genera un senyal de rellotge per sincronitzar la comunicació).   

3.3.  Dispositiu de memòria  

Un dels principals requeriments del prototip a 

implementar és la necessitat d’emmagatzemar un elevat 
nombre de valors, per a poder reproduir posteriorment 

un senyal d’àudio amb una qualitat acceptable. Aquest 

requeriment fa necessari l’ús d’un dispositiu 

d’emmagatzemament massiu: una memòria flash. 

Avui dia es poden trobar diversos tipus de memòria flash:  

Figura 1.3.- Connexions del PICKIT 
Font: 00 Esq PIC – (Disseny i 

construcció de prototips electrònics, 
UPC) 

Figura 1.4.- USB convencional (amb connector 
Micro USB) 

Font: http://www.enlightcorp.com/pz67d1a67-
cz5230ecf-micro-usb-otg-16gb-usb-flash-

memory-stick-pen-drives-swivel.html 
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Figura 1.5.- Targeta USB 
Font: 

http://mycustomstyle.it/oggettistica/
accessori_informatica/37.101.10-usb-

credit-card-nero-astratta-001 

 Memòries USB: Els dispositius d’emmagat-
zematge USB utilitzen la tecnologia flash per poder 

emmagatzemar grans quantitats d’informació en 
un dispositiu de mida molt reduïda. L’altre 

avantatge que presenten aquests dispositius és 

poder modificar la informació emmagatzemada les 

vegades que desitgi l’usuari. Aquests dispositius es 
poden trobar en diferents formats. A la figura 1.4 

s’observa el format d’una memòria USB 

convencional, que disposa d’un connector auxiliar 

(Micro USB) que permet a l’usuari comunicar el 
dispositiu amb el seu smarthphone (el connector 

universal dels smarthphone és el connector femella Micro USB). Un altre format de 

memòria USB es la targeta de memòria; l’aparença d’aquests és el d’una targeta de 
crèdit, com es mostra a la figura 1.5, que disposa d’un connector USB. Com es pot 

deduir, tots aquests dispositius tenen en comú el connector USB per a poder ser 

connectats a un port USB del PC. 

 
 

 Targetes de memòria: són dispo-
sitius de memòria flash i es poden 

trobar diversos formats: targeta SD, 

targetes mini SD, targetes micro SD, 

targetes XD, targetes M2, etc. Aquestes 
targetes presenten mides i capacitats 

d’emmagatzematge  diferents (a la figu-

ra 1.6 apareixen el format SD, mini SD i 
micro SD), però treballen amb el mateix 

sistema de lectura i enregistrament de 

dades: el sistema FAT. Aquest sistema  permet gestionar gran capacitat de memòria 

amb un nombre reduït de connexions (de la mateixa forma que les memòries USB).  
 

Tant les memòries USB com les targetes de memòria són dispositius molt utilitzats avui en dia. 

Per a la implementació del prototip en qüestió, s’ha decidit treballar amb una memòria SD, 
degut a les reduïdes dimensions que presenta i a l’alta capacitat d’emmagatzematge de què 

disposa. 

Figura 1.6.- Targetes SD, mini SD i micro SD 
Font: 

http://content.answcdn.com/main/content/img/C
DE/_COMPSD.JPG 
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3.4.  Dispositiu de captació del senyal d’entrada 

Per a poder prendre valors d’un senyal analògic (com és el cas d’un senyal d’àudio) cal disposar 

d’un ADC (Analògic to Digital Converter). Aquests dispositius presenten una resolució i un 
temps de conversió donats pel fabricant (entre altres paràmetres de funcionament) i 

proporcionen un valor digital proporcional al valor de tensió que reben a l’entrada.  

Un dels inconvenients d’aquests dispositius és que ocupen un gran nombre de pins del 

microcontrolador, ja que per a enviar el valor digital de la lectura al µC per a poder llegir-la, 
reproduir-la i emmagatzemar-la, necessiten tants pins com dígits presenta el valor de sortida 

(podem trobar ADC’s de 8 bits, 10 bits i 16 bits, entre altres) sense tenir en compte els pins 

necessaris per al funcionament d’aquest, com poden ser: el pin d’inici de la conversió, el pin 

d’avis de finalització de la conversió o un possible pin d’habilitació de l’integrat. 

Avui en dia, però, molts dels microcontroladors que es comercialitzen ja disposen d’ADC 

integrat  dins del mateix xip, i de diverses patilles a partir de les quals s’hi pot accedir a través 

del Software (definint quina patilla es vol llegir per l’ADC). 

El PIC16f883 n’és un exemple: disposa d’un ADC intern i la capacitat de dirigir-se a 11 entrades 

analògiques a través del software. Com que només disposa d’un dispositiu de conversió 

analògic-digital de 10 bits (el valor de sortida pot prendre 210 valors, és a dir, Val_adc = 0  
1023) cal concretar al codi del programa quin port s’està llegint. 

Per altra banda, la mateixa funció que s’empra per a llegir el valor de l’ADC (en CCS) ja té en 

consideració el temps de lectura del dispositiu i garanteix que els valors de lectura no estan 
corromputs. 

3.5.  Dispositiu de reproducció del senyal de sortida 

Per una altra banda, per a poder reproduir el senyal que estem mostrejant necessitem un 

dispositiu que realitzi la funció inversa a l’ADC: el Digital to Analog Converter (DAC).  

Aquests dispositius realitzen la funció contrària de l’ADC: amb un valor digital donat (binari) 

retornen un valor de tensió equivalent al valor que reben a l’entrada.  

Els DAC que s’utilitzen per a aplicacions d’àudio tenen un preu molt superior als ADC i 

encaririen molt el preu final del producte, deixant de banda que són dispositius que també 

requereixen un alt nombre de patilles del µC per a poder rebre els n dígits del valor a 
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convertir. 

Una de les alternatives, si no es pretén treballar amb un DAC i, per tant, no es vol treballar 
amb valors de sortida analògics reals, són els generadors de PWM. Aquests senyals són 

habitualment utilitzats en el control d'aplicacions. El seu ús principal és el control de motors de 

corrent continu, encara que també poden ser utilitzats per controlar vàlvules, bombes, 
sistemes hidràulics, i alguns altres dispositius mecànics. La freqüència a la qual el senyal de 

PWM es generarà, dependrà de l'aplicació i del temps de resposta del sistema que està sent 

controlat. 

Per aquesta aplicació en concret no es desitja controlar cap dispositiu mecànic, l’objectiu del 
senyal PWM que generarem és reproduir un senyal d’àudio. Per a dur a terme aquest propòsit 

hem de considerar que el senyal ha de tenir una freqüència suficientment elevada perquè no 

sigui apreciable per l’oïda humana (doncs aquest senyal serà amplificat, i desitgem escoltar el 

senyal generat per les diferents mostres, en comptes de sentir el so que generi el senyal 
PWM). També cal tenir en compte que el senyal de sortida serà reproduït en un amplificador i 

un altaveu de resposta no ideal: és a dir, aquests dispositius presenten alteracions en el guany 

en funció de la freqüència del senyal d’entrada i escollir una fPWM massa elevada podria derivar 

en una disminució del guany del sistema, i en un mal funcionament de l’altaveu (ja que aquests 
dispositius generen sorolls si se sobrepassa la freqüència de treball aconsellada pel fabricant). 

Aquests i altres aspectes tècnics es tindran en consideració en l’apartat de desenvolupament 

del dispositiu. 
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Capítol 2.-  Dispositiu basat en el  µC 
PIC16f883 

 

 

 

 

Com s’ha mencionat anteriorment, l’objectiu d’aquest projecte és implementar un 

enregistrador de loops i s’ha decidit desenvolupar aquest dispositiu a partir d’un 

microcontrolador PIC16f883. 

A través del port SPI de la targeta SD es pretén emmagatzemar les dades proporcionades pel 

PIC i accedir-hi per a reproduir els loops, reduint el nombre de ports per a realitzar la 

comunicació. Per altra banda, el senyal d’entrada es rep per un dels ports analògics del 

microcontrolador i la sortida serà generada pel mòdul CCP1, situat al pin 13 del µC. 
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1. Disseny del circuit 

 

Figura 2.1.- Diagrama de blocs del dispositiu dissenyat 

El dispositiu dissenyat implementa el funcionament mostrat al diagrama de blocs de la figura 

2.1. En aquest dispositiu es poden observar els diferents blocs necessaris per al funcionament 

del dispositiu: la connexió per realitzar la comunicació PIC-SD a través del port SPI; Les etapes 
d’entrada i sortida del sistema i l’etapa d’alimentació, pensada per a poder alimentar la placa a 

5 V i l’etapa de potència a 18 V. A més a més, s’han incorporat una petita interfície amb 

l’usuari, que consta de dos interruptors i dos leds per a facilitar la comunicació amb l’usuari, i 

un footswitch per a poder manipular el dispositiu amb el peu i poder realitzar el sincronisme 
de les seqüències. 
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1.1.  Circuit mínim per iniciar i programar el PIC16f883 

Per a engegar el microcontrolador i per a programar el dispositiu sense necessitat de 

traslladar-lo de placa cal  proporcionar al microcontrolador diferents components. 

 

Figura 2.2.- Circuit bàsic per programar el µC 

Per a engegar el microcontrolador hem d’alimentar-lo, connectant la patilla 20 als 5 V 
d’alimentació i els pins 19 i 8 a GND (ja siguin del PICKIT o de la alimentació de la placa) i és 

recomanable connectar un condensador entre Vdd i GND el més a la vora possible de 

l’alimentació de l’integrat, per garantir una alimentació constant. Als pins 9 i 10 s’hi ha de 

connectar les patilles del cristall per a generar el senyal de rellotge que sincronitzarà la 
activitat del µC (per a garantir el bon funcionament del cristall es recomana connectar un 

condensador de 22 pF entre cada terminal del cristall i massa). 

Per altra banda, cal implementar el circuit necessari per a comunicar el PIC amb el PICKIT, per 
a poder programar el dispositiu. El dispositiu PICKIT disposa d’un connector de 6 pins (Figura 

2.3) que cal connectar a la placa. 
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Figura 2.3.- Connector PICKIT 

La primera patilla és la de 푀퐶퐿푅. Cal proporcionar un senyal de reset al dispositiu cada vegada 
que es desitgi programar-lo, ja que per defecte, el microcontrolador comprova si existeix 

comunicació amb el PICKIT per esperar a rebre informació i emmagatzemar-la. Aquest senyal 

de reset el proporciona el mateix PICKIT amb aquest pin, però és necessari poder reiniciar el 

microcontrolador sense necessitat de connectar-lo amb l’ordinador.  

Connectant la senyal 푀퐶퐿푅 a la branca esquerra de circuit de la figura 2.4, permetem que el 
microcontrolador es reinici cada vegada que el connectem a un ordinador i gràcies al polsador 

que hi ha sota, podem fer que la tensió en bornes del condensador sigui 0 V , generant el 

senyal de reset necessari per reiniciar el programa, a la primera patilla del microcontrolador 

(푅퐸3/푀퐶퐿푅/푉푃푃). 

 
 

 
Els pins dos i tres s’han de connectar a l’alimentació de la placa, essent Vdd i GND 

respectivament. Garanteixen la alimentació del dispositiu durant el procés de bolcat de 

programa i, si es pretén realitzar alguna aplicació que no requereixi molta potència, alimentar 

el dispositiu (cal tenir en compte que l’alimentació a traves del PICKIT provindrà del port USB 
de l’ordinador o dispositiu a què s’hagi connectat, cal garantir que la intensitat que es 

requereixi no superi la permesa pel port). Per altra banda, és aconsellable incorporar un 

Figura 2.4.- Circuit  푴푪푳푹 

푅퐸3/푀퐶퐿푅/푉푃푃 
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condensador electrolític de pocs microfarads (10 µF, en aquest cas) per garantir l’estabilitat de 

la tensió d’alimentació. 
Per a poder realitzar la programació caldrà un canal per enviar informació i un altre per a 

proporcionar un sincronisme en la comunicació. Per això cal connectar els pins 4 i 5 del 

connector del PICKIT (PGD i PGC) als pins 28 i 27 del xip, respectivament. Aquestes connexions 
possibiliten la comunicació entre els dos dispositius mitjançant PGD (canal de dades) i que 

existeixi una sincronització entre ells amb el pin PGC (senyal de sincronisme). 

Finalment és recomanable connectar una resistència d’uns 10 kΩ entre el pin 24 i GND, sempre 

que no es pretengui fer servir aquest pin, per a garantir el bon funcionament del dispositiu. 

1.2.  Etapa d’alimentació 

L’etapa d’alimentació d’aquest circuit es basa en 4 reguladors de tensió en cascada que 
proporcionen 15 V, 12 V, 9 V i 5 V respectivament, com es pot observar a la figura 2.5. 

 

Figura 2.5.- Etapa d'alimentació 

Aquesta etapa està pensada per a ser alimentada amb una tensió contínua de 18 V. Aquesta 
tensió pot ser superior sempre que l’etapa de potència ho permeti, ja que el regulador 7815 

permet tensions a l’entrada fins a 35 V (encara que proporcionar una tensió tant elevada a 

l’entrada del regulador durant un temps prolongat podria malmetre el funcionament del 
dispositiu). 

Per altra banda, es pot observar la presència d’una resistència de 0Ω entre AGND i GND. El 

propòsit d’aquest resistor (que s’implementarà amb un fil conductor) és aïllar la massa del 

circuit d’alimentació de l’etapa de potència de la massa del circuit digital, per a procurar 
eliminar interferències, tant provinents de la font d’alimentació (en el cas que es fes servir un 

convertidor AC/DC de 18 volts) com de l’etapa de potència. 
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1.3.  Etapa d’entrada 

Per norma general, els senyals d’àudio estan composats per diferents components sinusoïdals 

i, per tant, poden prendre tant valors positius com negatius. Els dispositius PIC presenten la 
possibilitat de prendre valors per l’ADC positius i negatius, connectant un valor negatiu de 

tensió al pin Vref- (pin 4 del microcontrolador). Per simplificar el disseny del circuit i del 

programa, es pot afegir una component continua al senyal perquè nomes arribin valors 

positius al port analògic. 

 

Figura 2.6.- Etapa d’entrada del sistema 

A la figura 2.6 s’ha afegit un filtre passa banda de 1r grau, per adequar el senyal d’entrada, i 

depreciar possibles interferències en el senyal d’àudio. La freqüència de tall d’aquest filtre es 

pot calcular amb el valor dels components empats i la següent funció: 

푓 = =
· · · ·

= 3 38 퐻푧                             (Eq. 2.1) 

푓 = =
· · ·

= 3.386′27 퐻푧                          (Eq. 2.2) 

El filtre d’entrada de senyal del dispositiu permet l’entrada al sistema dels senyals amb 

freqüència compresa entre els 3’38 Hz i els 3.38 kHz. Encara que la resposta de l’oïda humana 

accepta senyals fins als 22 kHz (teòricament), es limita l’entrada de senyal entorn als 3 kHz per 

poder reduir el nombre de mostres que pren el dispositiu i evitar el fenomen d’aliasing.   

Per altra banda, s’ha incorporat un condensador en estrella amb una resistència de 10 kΩ i un 

potenciòmetre en configuració de resistència variable per a poder proporcionar una 

component contínua al senyal d’entrada (desacoblant-la del senyal proporcionat per la font 
amb un condensador electrolític). 
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Cal considerar que els ports analògics dels microcontroladors PIC prenen, per defecte, el valor 

de 5 V com a referència en la conversió A/D. Els senyals d’àudio presenten una arrissada de 
tensió de la magnitud dels 100-200 mA. Per a garantir un bon aprofitament del rang dinàmic 

de l’ADC del dispositiu, cal connectar un potenciòmetre a la patilla 5 del microcontrolador 

(Vref) tal com s’indica a la figura 2.6. D’aquesta manera podem ajustar el valor màxim que rebrà 
l’ADC i aprofitar al màxim el rang dinàmic del convertidor. 

Per a ajustar bé l’etapa d’entrada caldrà que la component continua que se li afegeixi al senyal 

d’entrada garanteixi que el senyal no es retalla en els semiperíodes negatius del senyal. Per a 

ajustar aquest valor cal modificar la resistència que presentarà el potenciòmetre disposat a 
l’etapa de potència (IN-POT). Per garantir que l’ADC no retalla el semiperíode positiu del senyal 

d’entrada, cal ajustar el potenciòmetre que defineix la tensió de referència (VREF-POT) per tal 

de que la tensió al pin 5 del micro sigui el doble que la component continua que s’afegeix al 

senyal d’entrada, disposant així de la meitat del rang dinàmic de l’ADC per als valors negatius 
del senyal d’àudio i l’altra meitat per als positius. Aquest ajust es pot acabar de regular 

modificant el volum de la font del senyal que es disposarà a l’entrada del dispositiu. 

Per a garantir el bon funcionament del dispositiu (considerant com a font del senyal un 

dispositiu Smartphone Oukitel k600 pro)1 s’han escollit els següents valors de Vref i VinDC: 

훥푉 ≃ 700 푚푉                                                               (Eq. 2.3) 

푉 = =  = 350 푚푉                                            (Eq. 2.4) 

푉푟푒푓 =  훥푉 = 700푚푉                                                        (Eq. 2.5) 

En les equacions 2.3, 2.4 i 2.5 es mostra com es calculen els valors de tensió necessaris. Cal 

ajustar-los adequadament mitjançant els potenciòmetres disposats al circuit i amb l’ajuda d’un 

oscil·loscopi o un multímetre. Finalment, sempre es podrà acabar d’ajustar la sensibilitat 
d’entrada regulant el volum de la font de senyal (Si el senyal d’entrada sobrepassés el valor de 

Vref, el senyal es retallaria i llavors sí que podria presentar distorsions significatives i es podria 

malmetre l’ADC intern del microcontrolador). 

 

                                                             

1 Cal considerar que aquest dispositiu presenta una ΔV a la sortida bastant elevada, en relació a 
dispositius similars 
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1.4.  Etapa de sortida 

De la mateixa forma que a l’etapa d’entrada s’ha acoblat una component contínua al senyal 

d’àudio per facilitar el funcionament del dispositiu (permetent que tots els valors del senyal 
siguin positius), a la sortida del sistema tindrem un senyal PWM (pulse width modulation) que 

reproduirà el senyal present a l’entrada del sistema (o el senyal emmagatzemat a la memòria 

del dispositiu). Aquest senyal prendrà o bé el valor de 5 V o bé el de 0, ja que el principi 

d’aquesta tècnica de modulació per amplada de pols només permet modificar la relació Ton/T, i 
no el valor de l’amplitud del senyal. 

 

Figura 2.7.- Etapa de sortida del sistema 

De la mateixa forma podem considerar que aquest senyal PWM és un senyal altern amb una 

component constant acoblada. Connectant un condensador de desacoblament entre la patilla 
del CCP1 del micro i la terminal del connector Jack femella, aconseguim desacoblar aquesta 

“component” del senyal, essent ara un senyal 

comprés entre 2’5 V i -2’5 V. D’aquesta forma reduïm 

considerablement el treball que realitzarà l’etapa de 
potència, ja que li evitem la tasca d’amplificar aquesta 

component de contínua del senyal. 

Per a poder aproximar el comportament el senyal 
PWM generat a CCP1 amb una sortida analògica es 

pot connectar un filtre entre el condensador i el 

connector jack. La freqüència de tall del filtre ha de 

ser sensiblement inferior a la freqüència del senyal PWM, per a conservar la informació del 

senyal. El mateix comportament inductiu de l’altaveu també provoca aquest efecte sobre el 
senyal de sortida. Aquest, però, es produeix a la sortida de l’etapa d’amplificació i no a 

l’entrada d’aquesta. 

 

Figura 2.8.- Aspecte senyal PWM filtrada 
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Per altra banda el filtre ajudarà a eliminar components paràsites produïdes o bé per 

interferències electromagnètiques, o bé generades pel funcionament intern del 
microcontrolador que, de no ser per aquest, serien reproduïdes per l’amplificador, generant 

sorolls paràsits a la sortida de l’amplificador. 

Simulant d’aquesta forma una sortida analògica no pot ser comparat, pel que fa a qualitat de 
so, al comportament d’un bon ADC, ja que el mateix funcionament del dispositiu requereix 

incorporar una freqüència “paràsita” al senyal a tractar (ja que es podria considerar que el 

mateix senyal PWM provoca una pertorbació al senyal de sortida). Malgrat tot, un dels 

avantatges que presenta és que el senyal no pot ser distorsionat a l’etapa de potència. Els 
amplificadors de potència poden amplificar senyal fins arribar a un valor de sortida pròxim al 

d’alimentació. Quan el senyal de sortida sobrepassa aquest valor, l’amplificador passa a 

treballar en zona de saturació, retallant el senyal (ja que mai sobrepassarà els valors de Vsat a 

la seva sortida).   

Però que succeeix si retallem un senyal PWM? Doncs que encara que no augmentem la 

potència d’aquesta, el senyal resultant segueix presentant les mateixes característiques que el 

senyal d’entrada, conservant-ne tota la informació. 

1.5. Port SPI per a comunicació PIC-SD 

El requeriment més important del dispositiu que es pretén construir és el de la capacitat 
d’emmagatzematge. Per a aconseguir un bon funcionament del looper cal fer servir un sistema 

d’emmagatzematge de dades que proporcioni alta velocitat i gran capacitat de memòria al 

dispositiu. Per altra banda, el microcontrolador no disposa de massa pins lliures per a realitzar 

el protocol de comunicació. 

Com ja s’ha comentat anteriorment, una de les solucions més recomanables és la utilització de 

targetes de memòria. Les targetes SD implementen un protocol de comunicació a partir de 8 

canals de comunicació (tenen nou connectors, però només en fa servir 8), però disposen de la 

capacitat d’implementar una comunicació a través del protocol SPI (reduint a 4 el número de 
patilles a utilitzar). Existeixen petites plaques dissenyades per aquest propòsiti la memòria es 

capaç d’implementar el protocol SPI, indicant-li en reiniciar-la. 
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Figura 2.9.- Mòdul SPI per SD card 

El mòdul de la figura 2.9 disposa d’un connector de 6 pins: els dos primers corresponen a la 

alimentació (a GND i Vdd respectivament); els altres 4 s’encarreguen d’implementar el protocol 

SPI, essent el “chip select” el tercer, “Data input” el quart, “Data output” el cinquè i el sisè rep 
el senyal de clock que generarà el màster (en aquest cas el PIC). 

Les targetes SD treballen a un nivell de tensió de 3’3 V. Si pretenguéssim connectar 

directament la targeta al Pic i a la seva alimentació, malmetríem el dispositiu. Perquè no passi, 

el mòdul incorpora un regulador de tensió i divisors de tensió a les 4 patilles del port SPI per a 
garantir el funcionament correcte del dispositiu connectant-lo a l’alimentació i a les patilles del 

dispositiu. 

 

Figura 2.10.- Connector SD-PIC 

A la figura 2.10 es veu el detall del circuit necessari per a implementar la comunicació PIC-SD. 
Al connector SD card s’hi connectarà el mòdul de la figura 2.9 que, com ja s’ha esmentat, 

converteix els valors de tensió de 5 V provinents del bus de comunicació i de l’alimentació a 

3,3  V. Es pot observar a la mateixa figura 16 que el terminal DI (Data Input) del connector 
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SDCADR està unit al pin 16 de micro (SDO: Serial Data Output) i, de la mateixa forma, el 

terminal de DO (Data Output) està connectat al pin 15 (SDI: Serial Data Input). No es tracta 
d’un error de disseny, és degut a la nomenclatura del protocol. Com ja s’ha mencionat abans el 

protocol SPI s’implementa a partir de 4 canals: el selector del dispositiu (chip select), el canal 

de sincronisme o clock i dos vies per a transmetre la informació. Aquests canals tindran una 
funció o una altra depenent del paper que desenvolupi el dispositiu en la comunicació. Aquest 

protocol segueix una jerarquia de comunicació Master-Slave, és a dir, un únic dispositiu (o més 

d’un si no actuen com a master  de forma simultània) dirigirà el flux d’informació dels diferents 

esclaus (Slaves) i aquests esperaran instruccions per a rebre i enviar informació.  

El data bus del protocol SPI consta de 2 canals: el MISO (Master Input Slave Output) i el MOSI 

(Master Output Slave Input). El mòdul per acoblar la memòria SD al Pic ja contempla que una 

memòria SD no pot actuar com a Master en una comunicació i dependrà d’un 

microcontrolador per a funcionar. Per això el Canal MOSI el trobem al pin DI (que correspon al 
canal d’entrada de la targeta, que actua com a esclau) i el canal MISO al pin DO (port de 

sortida del dispositiu esclau). 

 Per a poder realitzar la comunicació correctament, la via de sortida d’informació del dispositiu 

esclau (Data Output) ha de ser el port d’entrada del mestre(Serial Data Input), de la mateixa 
forma que el canal d’entrada del mòdul SD (Data Input) haurà d’estar connectat amb el port de 

sortida del microcontrolador (Serial Data Output). 

1.6. Interfície amb l’usuari 

Per a facilitar la comunicació entre el dispositiu i l’usuari cal dotar el prototip amb una 

interfície capaç d’informar a l’usuari si es produeix algun error i de rebre ordres d’aquest 
(Esborrar loop, repetir enregistrament, etc.). 

 

Figura 2.11.- interfície Looper-Usuari 
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Els dispositius de la figura 2.11 són una petita interfície composada per dos polsadors, dos 

LED’s (Vermell i verd) i un footswitch. 

Els dos LED’s permeten mostrar en tot moment si l’algoritme s’està processant correctament o 

si ha aparegut algun problema. Els dos interruptors permeten esborrar o aturar el programa, 

permetent a l’usuari accedir al contingut de la SD (només per esborrar-lo).  

 

El dispositiu amb què es genera el sincronisme entre loops en qualsevol enregistrador és el 

footswhitch. Aquest no és un altra cosa que un polsador/interruptor situat en una carcassa 

que permet accionar el polsador amb el peu. A la figura 2.12 es pot observar un exemple de 
footswitch. 

La necessitat d’accionar aquest dispositiu 

amb el peu ve deguda al requeriment de 

les mans per a produir el so que es desitja 
guardar (cal considerar que la majoria 

d’instrumentistes acostumen a tenir les 

extremitats inferiors lliures o, si més no, 

menys ocupades que les mans). 

El terminal del foodswhitch (INT-REC-PLAY 

de la figura 2.11) es connecta al pin 21 del 

microcontrolador, encarregat d’atendre les 
ordres d’interrupció externes. Aquest interruptor tindrà més prioritat que la resta de 

dispositius, doncs és l’encarregat d’iniciar el procés de gravat a la SD i, posteriorment, el de 

reproducció (si no se li proporciones aquesta prioritat, el foodswitch podria fallar si el micro no 

està llegint el valor del pin en el moment que es polsa el polsador) o pot provocar que els 
diferents loops es descompassin. 

 

 

 

 

Figura 2.12.- FootSwitch 
Font: https://www.quietpc.com/usb-footswitch 
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2. Desenvolupament del codi 

Per a realitzar l’algoritme per a implementar el funcionament del looper s’ha escollit el 

compilador CCS C Compiler. Aquest compilador presenta un llenguatge de programació basat 
en C que simplifica molt la tasca de programar, i disposa de diverses llibreries i funcions 

especifiques per a treballar amb microcontroladors de la família dels PIC. Aquest programa 

genera el  fitxer “.h” del codi compilat per a poder bolcar-lo al dispositiu a través del PICKIT. 

2.1. Activació de l’ADC 

El PIC16f883 disposa únicament d’un ADC, però pot llegir el valor de diferents pins. Al codi cal 
especificar diferents paràmetres per configurar correctament el convertidor, com el port 

d’entrada, la resolució del valor proporcionat per l’ADC, el valor de referència Vref. 

 

Rutina Configurar ADC 

     Configurar ports = No_Analogs|Vss_Vref; 

     Configurar rellotge ADC = ADC_Clock_Div_2; 

     Configura canal analògic 13; 

Fi Configura ADC 

Quadre 2.1.- Configuració ADC 

El Pseudocodi per configurar l’ADC es pot observar al quadre 2.1. La primera instrucció 

especifica que no hi ha cap port analògic (per si es desitgés modificar el port de lectura durant 
l’execució del codi amb la instrucció  NO_ANALOGS. La mateixa instrucció configura el rang de 

lectura de l’ADC, amb la directiva VSS_Vref defineix el valor de 0 al nivell de GND i el valor 

màxim de lectura (255 per un ADC de 8 bits) en Vref.  

LA instrucció ADC_CLOCK_DIV_2 estipula la velocitat del senyal de rellotge i, per tant, la 
velocitat de conversió de l’ADC. 

Com que hem definit l’ADC sense prioritzar cap canal, cal establir per quina entrada prendrem 

els valors de la mesura. Amb la instrucció set_adc_channel(x) establim com a port analògic el 
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port analògic x (Anx). 

Rutina Configurar ADC/PORT 

     Configurar ports = sAN13|Vss_Vref; 

     Configurar rellotge ADC = ADC_Clock_Div_2; 

Fi Configura ADC/PORT 

Quadre 2.2.- Configuració ADC i canal d’entrada 

Amb el pseudocodi del quadre 2.3 es pot simplificar el codi del quadre 1 i 2. Aquesta 

alternativa impedirà poder variar el port d’entrada de l’ADC, si es pretengués modificar durant 

l’execució del programa. 

Per altra banda cal establir quina resolució tindrà el convertidor. L’ADC incorporat en el PIC és 
un convertidor Analògic-digital de 10 bits: això vol dir que pot retornar 2024 valors diferents 

en funció de la tensió que es presenti a l’entrada, essent 0000000000 el valor de GND i 

1111111111 (o 2023) el valor de Vref. Per a aprofitar el protocol de comunicació de les targetes 

SD (emmagatzemen paquets de 8 bits) es limitarà la resolució de l’ADC a 8 bits. D’aquesta 
forma reduïm la resolució de la lectura del senyal però  s’incrementarà la velocitat de 

comunicació amb la memòria del dispositiu (un valor de 8 bits es pot salvar a la memòria com 

un únic paquet, per emmagatzemar un valor de 10 bits, caldria enviar aquest valor en dos 

paquets). 
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Figura 2.13.- Configuració de la resolució del ADC 

Per a configurar la resolució de l’ADC hem d’accedir al fitxer .h que es genera al compilar el 

codi del programa. En aquest fitxer hi apareix una línia on es defineix el dispositiu ADC. Com es 

pot apreciar a la figura 2.13 com s’ha definit un ADC de 8 bits amb la instrucció #define ADC=8. 
D’aquesta forma limitem la resolució de l’ADC, que proporcionarà un valor màxim de 255 

(0xFF). Per tant, la resolució de l’ADC, essent n=8 el numero de bits del valor proporcionat per 

aquest, vindrà donada per l’equació 2.6: 

훥푉 =                                                             (Eq. 2.6) 

Utilitzant com a Vref = 700 mV, Vdd = 0 V i n = 8, obtenim el resultat de l’equació 2.7: 

훥푉 =  =  = 2,74 푚푉                                         (Eq 2.7) 

La resolució de lectura del dispositiu és de ΔVmin = 2,74 mV. És un valor acceptable per a tractar 
senyals d’àudio. Si es desitgés una resolució més petita, utilitzant l’ADC amb els seus 10 bits de 

resolució, es reduiria el valor de ΔVmin fins a la quarta part d’aquesta, com es mostra a la 

equació 2.8. 

훥푉 =  =  = 0,68 푚푉                                        (Eq. 2.8) 
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2.1.1. Lectura de l’ADC 

Un cop configurat el dispositiu, cal accedir al dispositiu i emmagatzemar el valor que retorni en 

una variable prèviament definida. Per a realitzar una lectura correcta de l’ADC cal utilitzar la 

instrucció read_adc. Aquesta instrucció genera l’ordre per iniciar el procés de conversió i, quan 
l’ADC comunica el final del procés, retorna el valor llegit per l’ADC. 

 

Declarar variable int8 (ADCval); 

Mentre (Cert) Fer 

     Llegir ADC; 

     ADCval = Valor ADC; 

Fi Mentre 

Quadre 2.3.- Pseudocodi per obtenir valor de lectura de l’ADC 

L’algoritme que es mostra al quadre 2.4 defineix una variable de 8 bits de llargada, ValADC, on 

s’emmagatzemarà el valor llegit per l’ADC (cal configurar el port prèviament, com s’especifica 

en els apartats anteriors). 

2.2. Configuració del mòdul CCP1 com a generador de PWM 

 Si la lectura del port analògic del dispositiu és correcta, cal ara generar el senyal de sortida 
que reproduirà el senyal d’àudio que llegeixi l’ADC ( i, posteriorment, el que es llegeixi de la 

memòria). Per això cal configurar el Mòdul CCP1 del dispositiu com a generador PWM. 

Al crear un projecte amb el Project WIZARD del CCS cal determinar diferents paràmetres 

imprescindibles (com família i model del microcontrolador, freqüència del cristall, etc.) per 
garantir el funcionament del codi. 

La versió 5 del programa, ofereix la possibilitat de configurar els diferents perifèrics que 

integra el dispositiu (comparadors, ADC, mòdul MSSP, generador de PWM, etc.). Amb aquesta 
eina es pot configurar ràpidament la freqüència de la senyal PWM. Com es mostra a la figura 

2.14, a la finestra per configurar el mòdul CCP, apareix l’opció de configurar-lo com a 

generador de PWM. 



Memòria 

 

32 

 

 Primer cal disposar el mòdul CCP com a generador de PWM (seleccionant l’opció PWM del 

menú Mode) i especificar per quin dels dos ports sortirà el senyal (marcant una de les opcions 
al camp CCPX). Un cop definida la funcionalitat del mòdul i el pin per on sortirà el senyal, cal 

determinar la freqüència del senyal, introduint-la a Set PWM Frequency. 

 

Figura 2.14.- Project WIZARD (CCS 5) 

Per determinar una bona freqüència del senyal de sortida s’han realitzat diversos experiments 

per trobar una bona qualitat d’àudio i per això cal considerar que una freqüència massa baixa 
produirà un so provocat pel senyal PWM al arribar a l’altaveu (cal tenir en compte que en 

generar el senyal de sortida a traves d’una ona quadrada i no una sinusoïdal, els sons paràsits 

que s’apreciaran a la sortida seran els corresponents a fPWM i els harmònics imparells, sobretot 
els del tercer i cinquè harmònics (3fPWM i 5fPWM). 

 

Figura 2.15.- Relació harmonico-auditiva 

A la figura 2.15 es mostra la relació harmònica i la resposta auditiva de l’oïda humana. Prenent 

el Do 0 com a primer harmònic, obtenim un Mi 1 amb el 3r harmònic (una tercera octavada o 
una diferencia de 8 tons) i un Do 2 amb el 5è harmònic (dues octaves o una diferencia de 12 

tons). Aquestes distorsions pertorben massa el senyal de sortida, per això caldrà una fPWM  

suficientment elevada perquè aquesta distorsió no sigui percebuda per l’oïda humana. 

També cal considerar que l’etapa de potència també presenta una resposta freqüencial, tant 

l’amplificador com la bobina de l’altaveu que reproduiran el senyal de sortida. El fabricant de 
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cadascun d’aquests dispositius proporciona informació referent a la resposta freqüencial 

d’aquests dispositius. Cal garantir que l’etapa d’amplificació no atenuï el senyal de sortida a 
causa d’una elevada freqüència d’entrada (els dispositius amplificadors presenten una 

disminució del guany que proporcionen al senyal en sobrepassar la freqüència màxima de 

treball).  

Per l’altra banda cal garantir que l’altaveu que reproduirà aquest senyal tingui una bona 

resposta de treball a fPWM. Els altaveus, a banda d’atenuar el senyal, poden aportar distorsions 

paràsites degudes al mal funcionament del conjunt bobina-membrana (és la part mecànica del 

dispositiu i és la més sensible a variacions freqüencials). 

Per a implementar correctament l’etapa de sortida (a partir del circuit mostrat en l’apartat 4) 

cal configurar-lo per obtenir el senyal PWM pel port CCP1 (pin 13). Pel que fa a la freqüència 

òptima per a reproduir dita senyal, s’han realitzat diverses proves per a trobar un senyal que 

minimitzi els efectes paràsits (tant provocats pel mateix senyal PWM i els respectius harmònics 
d’aquest, com els provocats pel mal funcionament de l’etapa de potència). 

La freqüència que mostra una millor resposta del dispositiu és la freqüència de 35 kHz. A la 

figura 20 es pot observar que, al demanar al programa que generi un senyal PWM de 35 kHz, 

ens proporciona un senyal de sortida de 34,96 kHz. Això es deu que, per a realitzar aquest 
senyal, el microcontrolador s’ajuda del temporitzador 2 del µC i d’un comptador. El 

temporitzador compta cicles de rellotge i el comptador compta les vegades que el 

temporitzador es desborda. Aquesta combinació permet realitzar una PWM a diverses 
freqüències, però no a qualsevol freqüència.  

 

Rutina Configura PWM 

     Configura Temporitzador 2 = T2_DIV_BY_1,142,1; 

     Configura CCP1 (CCP_PWM); 

Fi Configura PWM 

Quadre 2.4.- Pseudocodi per generar PWM pel port CCP1 a fPWM = 34,96 kHz. 

 

El Pseudocodi del quadre 2.5 és generat pel mateix compilador, al demanar-li que ens generi 
un senyal PWM pel port CCP1 a la freqüència de 35 kHz (la freqüència real és de 34,96 kHz). La 
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instrucció setup_timer_2(T2_DIV_BY_x, y, z) configura el funcionament del timer 2, encarregat 

de generar el senyal PWM. El valor de x determina el valor del prescaler que proporciona el 
senyal de clock al temporitzador, a partir del senyal de rellotge del µC. El valor de y determina 

el valor que prendrà el registre del temporitzador cada vegada que es reiniciï i  z determina el 

nombre de vegades que caldrà desbordar el temporitzador per a generar una interrupció 
(observis al quadre 5 que els valors d’aquestes variables corresponen a: x = 1, y = 142 i z =1). 

El temporitzador 2 és un temporitzador descendent. Això vol dir que el temporitzador 

comença a comptar a partir del valor que se li assigna (142 en aquest cas) i anirà disminuint 

aquest valor en una unitat cada cicle de treball. Com que es determina que no hi ha prescaler 
entre el senyal de clock del dispositiu (20 MHz) i el del timer amb la instrucció T2_DIV_BY_1, el 

temporitzador disminuirà el valor del seu registre en cada cicle de treball del µC (fclock/4). El 

timer realitza la interrupció al arribar a 0, per tant, aquest comptarà y + 1 cicles de treball. 

Com que z = 1, cada vegada que el temporitzador desbordi es realitzarà la interrupció que 
generarà la freqüència del senyal PWM. Sabent els valors x , y, i z, i coneixent la duració d’un 

cicle de treball podem obtenir la freqüència de desbordament del temporitzador i, per tant, 

fPWM: 

푓 = =  = 5 푀퐻푧                                            (Eq. 2.9) 

푓 = = 푓 = 5 푀퐻푧                                         (Eq. 2.10) 

푡 = (푦 + 1) · = (142 + 1) ·
 

= 28,6 μ푠                    (Eq. 2.11) 

푓 = =
,  

= 34.965,03 퐻푧 = 34,96 푘퐻푧                    (Eq. 2.12) 

Ara cal determinar el port de sortida del senyal PWM, que serà el CCP1 (pin 13). La segona 

instrucció del codi generat pel compilador (quadre 2.5) setup_CCP1(CCP_PWM), configura el 

port CCP1 com a sortida del senyal PWM. 

2.2.1. Generació del senyal de sortida (PWM) 

Un cop configurat el dispositiu per generar un senyal PWM pel port CCP1 a una freqüència de 
34,96 kHz, cal proporcionar al mòdul el senyal perquè reprodueixi per la sortida.  

La tecnologia PWM (Pulse Width Modulation) implementa el funcionament d’un senyal 

analògic, tot i que només és capaç de proporcionar a la sortida valors de tensió de 0 o Vdd (és a 

dir, actua com a sortida digital, proporcionant els valors lògics de 0 o 1). A diferència dels DAC, 
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que poden proporciona un valor analògic de tensió real a la sortida, el funcionament d’un 

generador PWM es basa en generar un senyal quadrat, prenent GND com a Vmin i Vdd com a 
Vmax, que simuli el comportament del senyal analògic que es pretén reproduir a partir de 

modificar el valor mig de cada període del senyal, de tal forma que el valor mig d’aquest senyal 

sigui igual al valor analògic que es desitja implementar. 

  La figura 2.16 mostra diversos senyals PWM de diferents 

valors mitjos. En la terminologia PWM, es parla de Duty 

Cycle per fer referència a la relació entre el temps en 

què el senyal està a valor 1 i el període del senyal. El 
valor de Duty Cycle (DC) ve donat per la expressió 2.13: 

퐷퐶[%] = · 100                       (Eq. 2.13) 

Amb el valor del Cicle de treball, o Duty Cycle, obtenir el 
valor mig del senyal és qüestió d’emprar la següent 

equació: 

푉 = ( · á ) = · 푉 á                                                      (2.14) 

I afegint a la equació 2.14 el valor de DC (en tant per ú) obtenim: 

퐷퐶[푡푎푛푡 푝푒푟 ú] = [%] =
·

=                                         (2.15) 

푉 = · 푉푚á푥 = 퐷퐶[푡푎푛푡 푝푒푟 ú] · 푉 á = [%] · 푉 á                      (2.16) 

Amb la equació 2.16 es pot calcular el valor mig del senyal en funció del seu Duty Cycle. Amb 

aquesta equació es pot calcular el valor eficaç dels senyals de la figura 2.16 (essent de 0 V, 1,25 

V, 2,5 V, 3,75 V, i 5 respectivament). 

Tornant al codi del programa, per a poder implementar el funcionament d’una sortida 
analògica, caldrà proporcionar al CCP els valors del cicle de treball de la PWM necessaris per a 

implementar aquest senyal. Per això cal fer servir la comanda set_pwmX_duty(DC). Aquesta 

instrucció pot confeccionar el DC del senyal PWM generat pel mòdul CCP1 i pel CCP2, 

configurant el senyal com a set_pwm1_duty(DC) o set_pwm2_duty(DC). La variable DC carrega 
el valor dels 10 bits del cicle de treball que es desitja implementar amb la PWM. Es pot fer 

servir un valor de 8 bits en el cas que no siguin necessaris els dos bits menys significatius. 

Figura 2.16.- Senyals PWM 
Font: 

https://hekilledmywire.wordpress.com/2011/
08/03/introduction-to-pwm-part-7/ 
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2.3. Comprovació del correcte funcionament de l’ADC i el CCP1 

Per a garantir el funcionament tant de l’ADC com del CCP1 es pot realitzar el codi del quadre 6. 

Aquest codi reprodueix el senyal que mostreja el port 13 de l’ADC a través del senyal PWM 
generat pel CCP1. Si es connectés la patilla variable d’un potenciòmetre a l’entrada AN 13 i un 

Diode LED en sèrie amb un resistor de 330 Ω a la sortida CCP1, el codi implementa la funció 

d’un regulador de tensió, proporcionant a la sortida la tensió que es llegeix a l’entrada. 

Aquesta és una forma pràctica de comprovar si el dispositiu funciona correctament o si hi ha 
algun error al codi. 

 

Inici 

     Configurar ADC; 

     Configurar PWM; 

     Declarar variable int8 (ADCval); 

     Mentre (Cert) Fer 

          Configurar  canal analògic 13; 

          Llegir ADC; 

          ADCval = Valor ADC; 

          Configurar DC PWM1 = ADCval; 

          Esperar 30 ms; 

     FiMentre 

Fi 

Quadre 2.5.- Codi per reproduir senyal d’entrada (An13) amb PWM (CCP1) 

Per a comprovar si el dispositiu pot reproduir senyals d’àudio a traves del CCP, es pot testejar 
el codi amb el mateix circuit del prototip. D’aquesta forma el dispositiu implementa la funció 

de “connector” entre entrada i sortida, doncs no realitzem cap modificació de les dades 

d’entrada abans d’enviar-les a la sortida (més que la pròpia distorsió provinent, per una banda 
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de l’efecte de digitalització del senyal per part de l’ADC, i per la distorsió deguda a la 

implementació del senyal de sortida a partir d’una PWM).  

Encara que aquest codi no sigui gens útil a efectes pràctics (aquesta funció la pot realitzar un 

connector mini-jack mascle-mascle de forma analògica) garanteix que el dispositiu rep 

correctament el senyal d’àudio a l’ADC, i que el retorna correctament a través d’un senyal 
PWM. A més a més, demostra que és possible reproduir senyals d’àudio a través d’una ona 

PWM amb una qualitat suficientment bona. 

El codi declara les dues funcions per a configurar correctament l’ADC i el CCP1 (que després es 

cridaran per a realitzar la configuració) i genera una variable per a guardar el valor llegit per 
l’ADC. El codi principal del programa configura el port 13 com entrada de l’ADC i realitza una 

lectura d’aquest que, posteriorment, carregarà coma Duty Cycle del senyal PWM. El codi 

també realitza un delay de 30 µs per a garantir que el senyal PWM es genera correctament (si 

el codi es compilés a una freqüència superior a la del senyal PWM, és a dir, la instrucció 
set_pwm1_duty(ADCval) s’executa abans d’haver finalitzat un període del senyal PWM, aquest 

podria no funcionar correctament). 

Es pot arribar a la conclusió que, quan s’executa el codi per segon cop i ADCval ha pres el valor 

de la primera mostra del senyal, aquest valor es perdrà al tornar a executar la instrucció 
ADCval = read_adc(). és per això que és necessari un dispositiu capaç d’emmagatzemar 

aquests valors, per poder accedir-hi posteriorment. 

2.4. Gestió de la comunicació PIC-SD 

Per a poder guardar totes les mostres que 

es prenguin del senyal d’àudio cal un 
dispositiu d’emmagatzemament per a 

poder salvar-les i recuperar-les quan 

escaigui. Com s’ha comentat anteriorment 

en aquest escrit, el dispositiu seleccionat 
serà una targeta SD. Aquest dispositiu està 

pensat per funcionar utilitzant els 8 pins de 

què disposa la targeta, però també pot 
treballar implementant el protocol SPI. Les connexions necessàries per a implementar aquest 

protocol es mostren a la figura 2.17. 

Figura 2.17.- Connexió sòcol SD (comunicació SPI) 
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Per inicia la comunicació amb la targeta SD a través del port SPI cal comunicar a la targeta que 

canviï el protocol de comunicació. Per això cal enviar la comanda de reset de la memòria 
(CMD0) pel port d’entrada (MOSI) amb el pin CS amorrat a GND i esperar que la SD respongui 

amb 0x01. 

 

Inici 

     Declara variable int (i); 

     Declara variable long(resposta); 

     Defineix PIN_C6 = CS; 

     Defineix PIN_B1 = RED; 

     Defineix PIN_B2 = GREEN; 

     Configura Port SPI; 

     Configura Temporitzadors i comparadors; 

     Sortida CS = 1; 

     Durant (i=0;i<20;i++) Fer 

          Escriure al port SPI (0xFF); 

     Fi Durant 

     Sortida CS = 0; 

     Durant (i=0;i<20;i++) Fer 

          Escriure al port SPI (0xFF); 

     Fi Durant 
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//Escrivim el missatge d’inici de la SD 

     Escriure al port SPI (0x40); 

     Escriure al port SPI (0x00); 

     Escriure al port SPI (0x00); 

     Escriure al port SPI (0x00); 

     Escriure al port SPI (0x00); 

     Escriure al port SPI (0x95); 

     Mentre (Cert) Fer 

          Resposta = Llegir PORT SPI; 

          Si (resposta ==0x01) Fer 

               Sortida GREEN = 1; 

               Sortida RED = 0; 

          Sino Fer 

               Sortida GREEN = 0; 

               Sortida RED = 1; 

          Fi Si 

     Fi Mentre 

Fi 

Quadre 2.6.- Pseudocodi per iniciar comunicació SPI amb targeta SD 

El codi del quadre 2.7 inicia la targeta i genera la sol·licitud del canvi de protocol (amb la 
comanda CMD0) amb la SD i espera que aquesta respongui correctament a la sol·licitud (si la 

SD accepta el canvi de protocol, envia la resposta de 0x01 al PIC).  

Les instruccions del protocol de comunicació amb la targeta SD a través del port SPI consten de 

6 bytes (en el cas del reset correspondria a 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x95, com es pot 
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comprovar al programa anterior). El primer d’aquests bytes comunica l’operació que cal 

realitzar (com podria ser reiniciar el dispositiu, llegir o escriure a la memòria, etc.), del segon al 
cinquè byte transmeten informació addicional necessària per a realitzar l’operació (com el 

valor a emmagatzemar, la direcció per Escriure/Llegir, entre altres) i per acabar, el byte 6 és un 

byte de confirmació, per garantir que la comunicació s’ha realitzat correctament. 

Encara que el codi funcioni correctament, gestionar la comunicació PIC-SD a partir d’aquest 

protocol, farà molt complicat el codi, donant lloc a possibles errors de compilació, i implicarà 

un increment del temps requerit per realitzar el codi. 
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3. Conclusions 

Els dispositius de memòria flash tenen un avantatge: la capacitat de gestionar una gran 

capacitat de memòria amb un bus de comunicació molt reduït (Disposen de capacitats de 
memòria de l’ordre dels Gigabytes i les gestionen amb 9 pins). Aquesta avantatge, de la 

mateixa manera, n’és un inconvenient: El fet de poder gestionar grans blocs de memòria amb 

tant poques patilles, fa necessari un protocol de comunicació complex, capaç de poder dirigir 
els blocs d’informació a l’espai de memòria que es desitgi, per poder-los trobar quan calgui. 

Encara que es factible realitzar un codi o llibreria que faciliti la comunicació amb aquests 

dispositius, això implicaria una quantitat de temps de què no es disposa. A més amés, avui en 

dia es poden trobar diverses llibreries per comunicar un microcontrolador amb dispositius com 
les targetes SD. 

Emprant una llibreria per realitzar la comunicació SD-PIC aconseguirem un codi robust i 

ergonòmic, i reduirem el temps de realització d’aquest, estalviant-nos haver de realitzar la 

comunicació de la forma emprada en el quadre 7. 

3.1. Alternatives per a la gestió de la memòria SD 

3.1.1. Primera alternativa: Llibreria MDD File System de Microchip® 

La marca que produeix els PIC ha implementat una llibreria que facilita la comunicació entre el 

microcontrolador i una memòria SD. LA llibreria MDD (Memory Disk Drive) permet realitzar 
una comunicació entre PIC i targeta SD d’una forma molt més senzilla que la vista 

anteriorment. Aquesta llibreria està ben explicada, juntament amb la forma de realitzar 

projectes amb PIC’s i SD’s al llibre “SD Card Projects Using the PIC Microcontrollers”. 

Aquesta llibreria, però, presenta un inconvenient envers el disseny del dispositiu realitzat: 
només permet realitzar una comunicació PIC-SD amb dispositius de la família dels PIC24 i 

dsPIC33. Aquesta llibreria no es pot compilar amb un PIC16f883.  

Per a poder utilitzar aquesta llibreria per a implementar el funcionament del dispositiu caldria 
substituir el PIC actual per un capaç de suportar aquest arxiu. Això suposaria haver de 

modificar el codi i haver d’aprendre el funcionament del nou microcontrolador. 
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Per altra banda, no s’ha aconseguit obtenir aquesta llibreria. Encara que el fabricant assegura 

poder-la descarregar a la pàgina web www.microchip.com,  en aquest portal hi apareix una 
menció a aquesta llibreria, però no hi ha penjat cap document a l’apartat de descàrrega. Degut 

a aquests inconvenients s’ha optat per emprar una altra solució al problema de la comunicació 

µC-SD. 

3.1.2. Segona alternativa: Llibreria FatFs (llibreria genèrica) 

Una altra opció per a implementar la comunicació µC-SD és la d’emprar una llibreria genèrica 

(vol dir que no ha estat pensada per a treballar únicament amb microcontroladors de la família 
dels PIC).  

La llibreria FatFs és una llibreria pensada per a gestionar paquets de dades en format Fat16 i 

Fat32 d’una forma senzilla i ràpida. Aquesta llibreria presenta un avantatge respecte la MDD 
de Microchip® i és que es pot implementar a partir d’un PIC16f883, doncs aquesta llibreria es 

pot utilitzar per treballar amb múltiples dispositius (no necessàriament de la casa Microchip®). 

Aquesta llibreria treballa amb instruccions simples i de fàcil maneig2, com per exemple: 

FatFs - Funcións bàsiques 

disk_initialize() Inicialitza el dispositiu (SD) 

f_open(file) Obra el fitxer anomenat “file” 

f_close(file) Tanca el fitxer “file” 

f_read(file,...) Llegeix el fitxer “file”3 

f_write(file,data,...) Escriu el valor de “data” al arxiu “file” 

f_lseek(position) Mou el punter per llegir/escriure a la 

posició de memòria “position” 

Taula 2.1.- Funcions bàsiques de la llibreria FatFs 

                                                             

2 Web de descàrrega i informació: http://elm-chan.org/fsw/ff/00index_e.html  

3 Les funcions f_read i f_write requereixen mes paràmetres, com la direcció a llegar/escriure, la 
informació a llegar/escriure, entre altres (per més informació, visitis el lloc web: http://elm-
chan.org/fsw/ff/00index_e.html) 
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Amb aquestes 6 funcions es pot implementar el funcionament del looper que es pretén 

dissenyar. Els dispositius de memòria flash acostumen a treballar en directoris, per organitzar 
diferents espais d’emmagatzemament. Es pot, però, treballar amb una targeta SD sense definir 

cap directori (el dispositiu pren per defecte un únic directori). 

L’inconvenient d’aquesta llibreria no és la complexitat de les instruccions, ni la incompatibilitat 
amb el PIC16f883. El problema, a l’hora de treballar amb aquesta llibreria, apareix al pretendre 

enfocar-la a un microcontrolador concret. Pel mateix fet que la llibreria pot ser implementada 

amb diferents microcontroladors (Microchip®, atmel®, etc.) cal especificar diferents 

paràmetres referents a la ubicació dels diferents perifèrics del µC (com temporitzadors, el 
mòdul MSSP, etc.). 

La necessitat de definir l’arquitectura interna del microcontrolador per a poder utilitzar la 

llibreria incrementa el temps de dedicació per a implementar la comunicació PIC-SD. Degut al 

reduït marge de temps de què es disposa, s’ha decidit treballar amb un altre dispositiu que 
disposi d’una llibreria pròpia per a treballar amb una memòria SD. 

 

3.1.3. Tercera Alternativa: Intermediari per programar SD 

Una altra alternativa és la de fer servir algun dispositiu per a fer d’intermediari entre el PIC i la 

memòria SD. Aquest dispositiu haurà de facilitar la comunicació amb la memòria SD. En són un 

bon exemple els dispositius de la casa Arduino i els de la casa Raspberry: 

 Els dispositius Arduino disposen d’una llibreria per treballar amb memòries SD 
de forma fàcil i ràpida a través del port sèrie SPI. Per altra banda, aquests 

dispositius disposen, de la mateixa manera que els PIC, d’un ADC per a llegir valors 

analògics i un mòdul per a generar senyals PWM (i simular així una sortida 

analògica). Aquestes característiques permetrien també implementar el dispositiu 
fent servir únicament un Arduino. (sense necessitat de comunicar-lo amb el 

PIC16f883). 

 

 Els dispositius Raspberry, en canvi, no disposen de ports analògics d’entrada, 
de forma que no podríem implementar el dispositiu sense necessitat d’un PIC (o 

qualsevol altre µC) i caldria fer-li arribar el valor de les diferents mostres del senyal 
a emmagatzemar bit a bit (fen servir les múltiples entrades digitals de què disposa 

el producte). Per contrapartida, aquests dispositius presenten l’avantatge de 
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treballar amb targetes SD de forma interna (micro SD, per ser precisos). Això implica 

que no cal gestionar el protocol SPI per treballar amb la memòria, ja que el mateix 
dispositiu ho farà internament, i gestiona aquesta memòria com si es tractès d’una 

memòria interna del dispositiu (a efectes pràctics per part de l’usuari). Per altra 

banda, també disposa de reproductors, de forma que no cal gestionar el flux 
d’informació a l’hora de reproduir les diferents seqüències ja emmagatzemades. 
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Capítol 3.-   Dispositiu basat en Arduino UNO® 

 

 

 

 

Els dispositius de la casa Arduino® presenten infinitat de documentació per implementar 

pràcticament qualsevol aplicació que es pugui imaginar. Pel que fa a la comunicació amb una 

targeta SD, Arduino disposa d’una llibreria, anomenada “SD.h” pensada per a facilitar la tasca 

de comunicar un Arduino amb una SD de forma fàcil i funcional, obrint un ventall de 
possibilitats per a qualsevol aplicació (la possibilitat d’emmagatzemar i recollir dades en un 

dispositiu massiu de memòria com és una targeta SD possibilita realitzar projectes capaços de 

manipular una quantitat enorme de dades). 

La sintaxi d’aquesta llibreria és molt semblant a les llibreries esmentades anteriorment i està 
dissenyada per a poder ser compilada per qualsevol dispositiu Arduino® sense la necessitat de 

modificar-la. 
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1. Disseny del circuit 

Aquest segon prototip se cenyeix al disseny del dispositiu anterior, però basant-se en la 

plataforma Arduino. El circuit necessari per a realitzar el prototip és el següent: 

 

Figura 3.1.- Diagrama de blocs del prototip implementat a partir d’un Arduino UNO® 

El diagrama de la figura 3.1 pretén implementar la mateixa aplicació que el dispositiu analitzat 

anteriorment. Encara que el diagrama de la figura 3.1 és pràcticament igual que el de la figura 
2.1 (excepte pel microcontrolador del dispositiu) si s’observen acuradament els dissenys dels 

dos circuits (veure annexos d’aquest document) és evident que la complexitat d’aquest circuit 

no és comparable amb la del circuit del dispositiu anterior, això és deu que les plaques 
d’Arduino® ja incorporen els components necessaris per al funcionament de la mateixa, així 

com diversos perifèrics per a simplificar la tasca de programació. 

Per a realitzar aquest dispositiu s’ha utilitzat un Arduino UNO®. A la figura 3.1 es mostren 

nomès les connexions externes de la placa (les plaques d’Arduino® incorporen connectors per 
a tots els seus ports I/O, els ports analògics i connectors de Vdd, GND, Vref, etc. per a facilitar el 

muntatge de dispositius). 
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El circuit extern que s’ha construït és molt semblant al del dispositiu anterior: 

 El connector SDCARD està connectat al pins D10-D13 de l’Arduino UNO®. 
Aquests pins implementen el protocol SPI per a realitzar la comunicació Arduino-SD 
i cada patilla té el paper de chip select, MOSI, MISO i Clock (respectivament de D10 

a D13). El mòdul per connectar la targeta SD amb el connector SDCARD i poder així 

implementar el protocol SPI és el mateix emprat pel prototip anterior. 

 

 El circuit d’entrada i de sortida són molt semblants als emprats en el dispositiu 

anterior. En aquest cas s’ha disposat un filtre també a l’etapa de sortida, per 
adequar el senyal de sortida pensant en la freqüència del senyal PWM, a part d’un 

divisor de tensió per atenuar el senyal enviat a l’etapa amplificadora(reduint a la 

meitat el valor de Von de la PWM). A l’etapa d’entrada s’ha eliminat el filtre passa 
banda, per un únic filtre passa baixos que limita l’entrada del sistema (per evitar 

l’efecte d’aliasing a la sortida). El valor dels filtres ve determinat per les següents 

equacions: 

 
푅 = 1 푘훺 ;    퐶 = 10 푛퐹                                         (Eq. 3.1) 

 

푓 = =
· · · ·

= 15,9 푘퐻푧                    (Eq. 3.2) 

 

푅 = 1 푘훺 ;     퐶 = 2,2 푛퐹                                    (Eq. 3.3) 

 

푓 = =
· · · . ·

= 72,3 푘퐻푧                (Eq. 3.4) 

 
L’equació 3.2 mostra el valor de la freqüència de tall del filtre passa baixos 

d’entrada, que és de 15,9 kHz (d’aquesta forma aconseguim que els senyals més 
elevats, com els provinents dels plats de la bateria, sonin amb bona qualitat 

d’àudio). La freqüència de tall del filtre de sortida té la funció, per una banda de 

reduir els pics del senyal de sortida PWM (per fer que simuli millor el 

comportament d’un senyal analògic), però el propòsit més important d’aquest filtre 
és d’eliminar distorsions provocades pel funcionament del microcontrolador (al 

realitzar la comunicació a través del port SPI, es generen distorsions digitals a la 

sortida del sistema). Cal tenir en compte que la presència del divisor de tensió a la 

sortida del sistema comportarà variacions en el valor real del filtre de sortida. 
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 La interfície del dispositiu és ben senzilla: consta de dos leds (vermell i verd) 
per avisar l’usuari si tot va correctament o si s’ha produït algun error i dos polsadors 

(un connectat al pin 2 per generar una interrupció al codi i l’altre connectat a un pin 
genèric digital de la placa) per a gestionar l’inici del programa, el canvi de gravar a 

reproduir, etc. 
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2. Desenvolupament del codi amb Arduino® 

A partir del circuit de la figura 3.1, el codi necessari per implementar el funcionament del 

dispositiu haurà de prendre valors de l’entrada analògica, disposar-los a la sortida PWM i 
emmagatzemar-los a la memòria SD. Quan s’accioni el polsador connectat a D2, es deixaran de 

prendre mostres de l’entrada analògica per agafar-les de la targeta SD, i aquestes mostres 

s’han de dur a la sortida analògica per a reproduir el loop en forma de bucle. 

2.1. Configuració i lectura de l’ADC 

Un dels avantatges dels dispositius Arduino® és la simplicitat d’accés a l’ADC intern del 
microcontrolador (i dels altres perifèrics de la placa). Per a realitzar una lectura analògica d’un 

dels ports analògics de la placa, cal tenir en compte dos directives únicament: 

 analogRead(AnalogPin) 

Per a accedir a un port analògic del dispositiu simplement cal cridar aquesta 

instrucció, definint en AnalogPin el número del pin que es pretén llegir (0-5 en 
el cas d’Arduino UNO). Aquesta instrucció retorna el valor llegit pel port 

analògic i, per poder emmagatzemar-la, només cal assignar aquest valor a una 

variable ja creada anteriorment: 

AnValRead = analogRead(AnalogPin); 

 analogReference(value) 

L’ADC intern de l’ATmega (microcontrolador de l’Arduino®), de la mateixa 
manera que ocorria amb el PIC, pren per defecte el valor de referència de 5 V 

per a la lectura dels valors de l’ADC. Per a realitzar mesures més acurades de 

senyals de poca amplitud, cal prendre un valor de referència inferior. Amb la 

comanda analogReference(value) el dispositiu permet fer servir una referència 
interna o externa de manera que: 

 analogReference(DEFAULT): pren com a Vref el valor per defecte 
de 5 V (si es pretén treballar amb Vref = 5 V no cal incloure aquesta 

instrucció al codi). 
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 analogReference(EXTERNAL): pren com a Vref el valor de tensió 
que es disposi al pin Aref de la placa d’Arduino UNO® (pin 3 del 

connector Arduino-I/O-high segons la figura 24)4. 

 analogReference(INTERNAL): pren com a valor de Vref = 1,1 V en 

el cas dels ATmega168 o ATmega328 (per als  ATmega8 Vref pren el valor 
de 2,56 V i en el cas de l’Arduino MEGA® es pot escollir entre 

INTERNAL1V1 o INTERNAL2V56 amb la mateixa instrucció 

analogReference). 

 

2.2. Configuració de la sortida analògica (PWM) 

La configuració de la sortida analògica de les plaques Arduino també és molt simple: cal 

especificar únicament el pin de sortida i el valor d’aquesta. Només cal una instrucció per 

generar-lo (no és necessària la configuració prèvia, com en el cas del PIC). La instrucció 

necessària per configurar la sortida analògica és la següent: 

 analogWrite(pin, value) 

Aquesta instrucció genera un senyal PWM per la sortida digital especificada a 
“pin”. El cicle de treball (Duty Cycle) del senyal ve determinat pel valor de 

“value”. Aquest valor correspon a un DC = 0 % quan value = 0 i un DC = 100 %, 

modificant el valor de value = 255 (el valor de DC del senyal es genera a partir 
d’un valor de 8 bits). 

Amb aquesta funció, el dispositiu generarà un senyal PWM pel pin desitjat amb el cicle de 

treball que es demani (es pot modificar el valor de value d’un senyal per un mateix pin de 

sortida).  

Els dispositius arduino presenten un inconvenient degut a la simplicitat de programació: com 

que no és necessari configurar la freqüència de sortida del dispositiu, aquest ha de seleccionar 

un valor de fPWM per defecte. Aquesta freqüència és de 490 Hz en els pins 11, 10, 9 i 3 i de 980 

Hz als pins 5 i 6. Aquesta freqüència pot ser suficient per a molts propòsits, com el d’encendre 
un diode led amb diverses intensitats d’il·luminació, o per gestionar un servomotor. Per a 

generar un senyal d’àudio (com s’ha esmentat anteriorment) cal una fPWM suficientment gran 

                                                             

4 Vss ≤ Vref ≤ Vdd → 0 V ≤ Vref ≤ 5 V 
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perquè el so generat per la mateixa PWM no sigui apreciable, i suficientment baixa perquè no 

produeixi distorsions provocades per la resposta de l’etapa de sortida. 

Per a configurar una freqüència adequada pel senyal PWM cal accedir directament al 

microcontrolador de la placa. Aquest microcontrolador disposa de diversos temporitzadors 

que s’encarreguen de generar el senyal PWM i es pot configurar diversos prescalers per a 
modificar la freqüència de sortida del dispositiu. Aquests prescalers (o divisors de freqüència) 

es configuren a partir de tres registres interns de l’ATmega328: TCCR0B, TCCR1B i TCCR2B. 

Cadascun d’aquests registres controla la freqüència de sortida de dos pins: el registre TCCR0B 

controla les sortides 5 i 6, el TCCR1B governa les sortides 9 i 10, i el TCCR2B controla les 
sortides 11 i 3. 

La sortida utilitzada per generar el senyal de sortida del dispositiu és el pin 9 (vegis la figura 

24) degut que pot generar un senyal PWM a 31 kHz aproximadament. Per configurar aquesta 

freqüència cal disposar el prescaler del clock del mòdul a 1 i, per això cal configurar el registre 
TCCR1B de la següent manera: 

  

 TCCR1B = TCCR1B & 0b11111000 | 0x01;       //Configurem fPWM = 31250 

 

Quadre 3.1.- Configuracio frequència PWM (D9) 

El valor de 0x01 és el que configura el prescaler a 1 (el següents prescalers serien 1/8, 1/64, 

1/256 i 1/1024, als pins 9 i 10). La freqüència del senyal amb el prescaler a 1 depèn de cada 

parella de pins (amb el TCCR0B s’aconsegueix una fPWM-max = 62.500 Hz i amb el TCCR2B una 
freqüència màxima igual que amb el TCCR1B).  

Les freqüències òptimes per a poder reproduir un senyal d’àudio amb una sortida PWM són les 

de fPWM-TCCR0B = 62.500 Hz i fPWM-TCCR1B/TCCR2B = 31.250 Hz. Per a escollir una d’aquestes dues 

freqüències cal considerar les diverses distorsions que generaran en l’etapa de sortida. 

El senyal de 62,5 kHz provocarà distorsions en l’etapa de potència a causa de l’elevada 

freqüència de sortida (en l’apartat anterior es menciona que, a efectes pràctics, la freqüència 

que presenta millors resultats és la de fPWM = 35 kHz). L’altaveu no pot respondre 
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adequadament davant d’una senyal de freqüència tan elevada5, per això se’n disminueix la 

qualitat de so. 

L’etapa de sortida presenta una millor resposta davant d’un senyal a 31,25 kHz, amb què 

s’aconsegueix una millor qualitat de so. L’inconvenient (com s’esmenta anteriorment, al 

configurar el mòdul CCP1 del PIC16f883) és que, degut a les característiques de l’amplificador i 
l’altaveu, al disminuir la freqüència del senyal PWM per sota dels 35 kH, l’efecte de la mateixa 

freqüència del senyal PWM (com el dels harmònics 3r i 5è d’aquesta mateixa) es comencen a 

fer palpables, generant un to permanent a la sortida d’àudio. Com que la freqüència del senyal 

PWM no dista molt dels 35 kHz, aquesta distorsió no és massa elevada i, encara que no podria 
permetre’s en un dispositiu comercial, permet comprovar la funcionalitat del dispositiu, amb 

una qualitat de so acceptable. 

2.3. Configuració del port SPI i la comunicació Arduino-SD card 

El principal motiu pel que s’ha escollit la plataforma Arduino, desprès de descartar els µC PIC, 

és la llibreria per a comunicar la placa amb una targeta de memòria SD de forma fàcil i ràpida a 
través del port SPI. Aquesta llibreria, la SD.h, pren funcions de la llibreria SPI.h, però no és 

necessari iniciar-la (encara que és recomanable) per a poder fer-la servir. 

La llibreria està formada per diverses funcions de fàcil implementació que permeten treballar 

amb una memòria SD i desplaçar-se pel seu interior com es desitgi. Les funcions més 
interessants, de cara a l’elaboració del codi, venen resumides a continuació: 

 SD.begin(CSpin) 

Aquesta és la primera instrucció necessària per a implementar la comunicació. Inicia 

tant la llibreria com la targeta. Cal especificar el valor de CSpin, el pin de Chip Select 

(per defecte es pren el pin SS del bus SPI, el pin 10 en l’Arduino UNO). La funció retorna 

el valor de 1 si la inicialització ha sigut satisfactòria i 0 si no s’ha realitzat correctament. 

 SD.exist(filename) 

Aquesta funció comprova la existència d’un fitxer amb el nom filename dins la targeta. 

Retorna el valor lògic cert si existeix el fitxer i fals, si no l’ha trobat. 

                                                             

5 L’altaveu de l’etapa de sortida present una bona resposta per a freqüències entre 95 Hz i 22 kHz 
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 SD.open(filename, mode) 

Aquesta funció s’encarrega d’obrir el fitxer amb el nom filename. El camp mode 

determina si el document s’obrirà per ser escrit, situant el punter a l’últim valor del 
fitxer (FILE_WRITE) o per ser llegit,situant el punter al primer valor del fitxer 

(FILE_READ). Si no s’especifica aquest últim camp, el fitxer serà obert per defecte en 

mode de lectura. 

Aquesta instrucció retorna un codi que fa referència a l’arxiu obert (s’utilitzarà 
posteriorment amb altres instruccions que no tenen la sintaxi SD.<...>). Aquest valor pot 

ser avaluat de forma booleana com a fals, si el document no s’ha obert correctament. 

La forma d’obrir un fitxer és la següent: 

 

dataFile1=SD.open(“file.txt”,FILE_WRITE); 

... 

dataFile.write(AnVal) 

 Quadre 3.2.- Codi per obrir i escriure un document a una SD 

El codi del quadre 3.2 obre un fitxer anomenat file.txt en mode d’escriptura i utilitza la 

variable dataFile per emmagatzemar la informació rebuda de l’acció. Aquesta 
informació la fa servir per escriure un val AnVal al mateix arxiu (cal observar que, al 

realitzar la funció d’escriure,l’únic nexe entre el document file.txt i la funció pròpia, és 

el valor emmagatzemat a la variable dataFile. 

 SD.remove(filename) 

Aquesta instrucció elimina el fitxer determinat a filename de la memòria SD (sempre 
que existeixi el fitxer). Retorna el valor d’1, si l’acció s’ha realitzat correctament, i 0, si 

no s’ha pogut eliminar el document. 

Les següents funcions s’han de cridar un cop obert l’arxiu. Per cridar-les caldrà la informació 

retornada per SD.open(filename). 

 dataFile.available() 
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Aquesta instrucció comprova si existeixen més valors per ser llegits a partir de la posició 

en què es troba el punter en el moment que es crida la funció. Aquesta retorna 1, si 
existeixen més posicions, i fals, en el cas de ser al final del document. 

 dataFile.close() 

Aquesta funció tanca l’arxiu en qüestió i assegura que tots els valors han estat ben 

salvats.  

 dataFile.read() 

Aquesta funció retorna el valor del següent byte del document. Si el document no té 

més dades per enviar, la funció retorna un -1. 

 dataFile.write(value) 

Escriu en el següent espai de memòria el byte determinat en el camp value. 

2.4. Explicació del codi realitzat per a gestionar 1 loop 

El següent codi implementa el funcionament d’un looper, considerant una única seqüència per 

reproduir. Per a reproduir n loops cal multiplexar la sortida del sistema (mantenint el període 

de mostreig) alternant sistemàticament les n mostres corresponents a cada instant de la 

seqüència. Amb el següent codi es realitza el procediment d’emmagatzematge i extracció de 
dades de la targeta SD.  

Inici 

     Declara Constant byte (chipSelect = 10); 

     Declara Constant byte (AnInput = 0); 

     Declara Constant byte (AnOutput = 9); 

     Declara Constant byte (GREEN = 3); 

     Declara Constant byte (RED = 5); 

     Declara Constant byte (interruptPin = 2); 

     Declara variable boolean (RP = 0); 
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     Declara variable boolean (DELAY = 1);    

     Rutina Configuració 

          Configuració Vref (INTERNAL); 

          Configuració de Ports; 

          Configuració Interrupció (interruptPin, recplay); 

          Configuració Prescaler PWM; 

          Iniciació Port Serial;  //per verificar funcionament 

          Mentre (Iniciació Fallida) Fer 

               Esperar; 

          Fi Mentre; 

          Iniciació SD; 

          Si (Iniciació Fallida) Fer 

               Enviar missatge d’error al PC; 

               Sortida RED = 1; 

               Sortida GREEN = 0; 

               Retorna; 

          Fi Si; 

          Enviar missatge d’èxit PC; 

          Sortida GREEN = 1; 

          Sortida RED = 0; 

          Si (SD.exist (“loop.txt”)) Fer 

               Esborra “loop.txt”; 

          Fi Si; 

     Fi Configuració; 

     Rutina Principal 

          Declaració variable byte (AnValREAD = 0); 
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          Declaració variable byte (AnValWRITE = 0); 

          Declaració variable byte (AnValSD = 0); 

          Declaració variable byte (AnValOUT = 0); 

          Declaració variable File (dataFileR1); 

          Mentre (Cert) Fer 

               DataFileR1 = Obrir “loop.txt”; 

               Mentre (DELAY) Fer 

                    Esperar; 

               Fi Mentre; 

               Mentre (RP==0) Fer 

                    Sortida RED = 1; 

                    Sortida GREEN = 1; 

                    Si (dataFileR1) Fer 

                         AnValREAD = Llegir ADC (AnInput); 

                         AnValWRITE = BYTE (AnValREAD); 

                         Sortida AnOutput = AnValWRITE; 

                         Escriure a SD (AnValWRITE); 

                         Enviar AnValWRITE al PC; 

                    Sino 

                         Enviar missatge d’error al PC; 

                    Fi Si; 

               Fi Mentre; 

               Tanquem “loop.txt”; 

               Mentre (RP==1); 

                    Sortida RED = 0; 

                    Sortida GREEN = 1; 
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                    dataFileR1 = Obrir “loop.txt”; 

                    Si (dataFileR1) Fer 

                         Mentre(dataFile.available()) Fer 

                             AnValSD = Llegir SD (“loop.txt”); 

                             Sortida AnOutput = AnValSD; 

                             Llegir AnInput; 

                             Enviar AnValSD al PC; 

                         Fi Mentre; 

                         Tancar “loop.txt”; 

                    Sino 

                         Enviar missatge d’error al PC; 

                         Retorna; 

                    Fi Si; 

              Fi Si; 

          Fi Mentre; 

     Fi Principal; 

     Rutina recplay 

          Si (DELAY==1) Fer 

               DELAY = 0; 

          Sino 

               Si (RP==0) Fer 

                    RP++; 

               Sino 

                    RP=0; 

                    Si (SD.exists(“loop.txt”)) Fer 

                         Eliminar “loop.txt”; 
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                    Fi Si; 

               Fi Si; 

          Fi Si; 

     Fi recplay; 

Fi; 

Quadre 3.3.- Pseudocodi complet per la execució d’un loop amb un Aduino UNO®. 

Un cop implementat el codi a partir del pseudocodi del quadre 3.3, només caldria gestionar els 

diferents valors a partir d’un array (emmagatzemant els n valors de cada instant en el mateix 

µC) i multiplexar-los a partir de temporitzadors i interrupcions. 

La primera part del codi accedeix a les llibreries SD.h i SPI.h: la primera per accedir a la llibreria 
per comunicar-se amb la SD i la segona, per poder enviar missatges al port sèrie del PC (molt 

útil per a verificar el bon funcionament de l’algoritme i trobar errors fàcilment). 

Les diferents variables i constants declarades abans d’accedir a la rutina Void setup() 
defineixen la utilitat de cada port (per facilitar la comprensió del codi al programador) i 

defineixen dues variables utilitzades a la rutina d’interrupció (és necessari definir aquestes 

variables fora de la rutina setup per requeriments de la rutina d’interrupció). 

A la rutina de configuració (void setup()) es configuren les funcions de cada pin (entrada, 
sortida, atenció d’interrupció, etc.) i s’inicien les dues llibreries i els canals de comunicació 

pertinents (també s’inicia el dispositiu SD a l’iniciar la llibreria SD.h). Abans de sortir de la 

rutina es comprova si existeix algun document a la targeta que pogués solapar-se amb el 

document que es generarà a continuació i, en el cas que existeixi, s’esborra (si no s’eliminés 
aquest document, els valors emmagatzemats al document se salvarien a continuació dels ja 

salvats, i es reproduirien ambdós de forma seqüencial). 

El codi principal genera les variables que es faran servir per gestionar els valors de les mostes 

del senyal d’àudio al llegir-les, gravar-les, recuperar-les i reproduir-les, i les variables on es 
guardarà el missatge identificador del document. Abans d’iniciar el protocol de lectura i 

emmagatzematge, es crea el document on se salvaran les mostres llegides i el dispositiu 

s’assegura que el document ha estat correctament creat (sinó no es realitzarà cap de les 
rutines de llegir o escriure). 
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Fet això s’espera que la variable DELAY prengui el valor d’u (aquesta variable es modifica al 

realitzar la primera crida d’interrupció). Un cop iniciat el programa, quan s’estigui llegint el 
port analògic per emmagatzemar les mostres del senyal a la targeta SD, el microcontrolador 

llegirà el valor del port ADC i l’emmagatzemarà en la variable AnValREAD. Aquest valor és un 

valor de 10 bits (degut a l’ADC intern del micro) i cal convertir-lo a byte (amb la funció 
byte(AnValREAD). La Variable AnValWRITE es transmet a la sortida analògica (perquè s’escolti 

el senyal d’àudio que entra al dispositiu per l’ADC) i s’emmagatzema el valor de la lectura 

convertit en un byte i s’emmagatzema en la memòria SD. 

El dispositiu realitzarà aquest algoritme fins al moment que es torni a prémer el polsador 
connectat a l’entrada externa d’interrupció (pin D2). En aquest instant la variable RP (Rec-Play) 

canviarà a 1 i es tancarà el document, per garantir que no s’ha extraviat cap mostra. Es tornarà  

obrir l’arxiu ara, però, en mode de lectura (per situar el punter a l’inici del document). 

Un cop obert el document en mode lectura l’algoritme a executar anirà llegint el fitxer i 
transmetent-lo a la sortida analògica del dispositiu. El mateix algoritme realitza una lectura del 

ADC per igualar els períodes de la rutina de lectura i escriptura6. A l’exhaurir els valors 

disponibles per llegir, es tancarà el document per evitar pèrdua d’informació i es repetirà el 

mateix algoritme (tornant a obrir el document i llegint-lo novament) fins que es torni a activar 
el polsador d’interrupció. 

La rutina que atén les interrupcions modifica el valor de la variable DELAY de 0 a 1 en la 

primera crida d’interrupció per sincronitzar l’inici del loop amb l’usuari, i gestiona el valor de la 
variable RP per realitzar la seqüència d’escriptura i lectura. Quan aquesta variable torna a 

prendre el valor per accedir a la rutina d’escriptura en la memòria, el codi esborra el document 

ja creat per a evitar solapaments. 

Cal observar que els diferents missatges dedicats a la comunicació serial entre l’Arduino i el PC 
estan en format de comentari. Això es deu que, malgrat són molt útils a l’hora de dissenyar i 

confeccionar el codi per a reconèixer errors i garantir que el trànsit d’informació és el desitjat, 

l’acció d’enviar i escriure un missatge a l’ordinador disminueix molt la velocitat d’execució del 

codi i, per tant, la freqüència de mostreig del dispositiu, reduint-ne la qualitat de so 
considerablement.  

                                                             

6 Aquest inconvenient es pot evitar amb la utilització d’un temporitzador que governi el funcionament 
d’ambdues rutines. 
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3. Conclusions i resultats 

El dispositiu dissenyat basat en un Arduino implementa el funcionament d’un reproductor de 

loops capaç de gestionar la reproducció continuada d’un sol loop (caldria modificar el codi 
perquè treballés amb n fitxers i que en multiplexés la sortida amb els diferents valors de cada 

seqüència d’un mateix instant) amb una qualitat de so considerable (considerant que les 

mostres són valors de 8 bits i la sortida s’implementa amb un senyal PWM, dispositiu que no 
ha estat pensat per reproduir senyals acústiques.  

A l’iniciar el codi, el dispositiu comença a prendre mostres de l’entrada analògica del sistema i, 

a la vegada que les va emmagatzemant en un document creat prèviament dins de la targeta 

SD, les envia a la sortida analògica del dispositiu per reproduir-les a través de l’etapa de 
potència del dispositiu. Quan l’algoritme passa a reproduir aquests valors salvats al dispositiu 

de memòria, les dades que es transmeten a la sortida analògica provenen ara del dispositiu de 

memòria i no de l’entrada analògica. Els dos LED’s marcaran si el dispositiu està gravant 

informació (encenent el LED verd i vermell a l’hora) o si el dispositiu està reproduint els valors 
ja emmagatzemats (encenent només el verd). 
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4. Modificacions i millores del dispositiu 

A partir del dispositiu actual, s’observen dos punts febles del prototip molt evidents i caldria 

corregir-los i millorar-los per a poder dissenyar un dispositiu robust i fiable. 

4.1. Millora de la qualitat d’àudio 

El dispositiu és capaç de reproduir un loop emmagatzemat en una targeta SD (prèviament 

enregistrat pel mateix dispositiu) de forma autònoma i continua. L’inconvenient és la petita 

distorsió apreciable en el senyal d’àudio resultant produïda (com s’ha esmentat anteriorment) 

per la freqüència a què es genera el mateix senyal PWM.  

Amb el primer dispositiu exposat en aquest escrit (implementat a partir d’un PIC16f883) s’ha 

trobat, per prova i error, una freqüència òptima per a reproduir senyals d’àudio (considerant el 

comportament de l’etapa de potència de què disposa el dispositiu). Aquesta freqüència és la 

de fPWM = 35 kHz (o la més semblant possible). A causa de les diverses limitacions del 
llenguatge emprat pels dispositius Arduino, només s’ha modificat el valor del prescaler del 

clock del mòdul generador del senyal PWM, assolint una fPWM = 31,25 kHz. 

Aquesta freqüència permet generar un senyal d’àudio i apreciar la informació del propi senyal 

per sobre de les interferències produïdes pel mateix senyal PWM, però no es poden considerar 
nul·les aquestes pertorbacions. 

Per aproximar millor la freqüència del senyal de sortida caldria accedir als registres que 

emmagatzemen el valor de reinici del temporitzador encarregat de governar el senyal PWM i, 
per això, cal accedir directament al microcontrolador de l’Arduino UNO. Una altra opció seria 

la de fer servir la placa d’Arduino simplement per gestionar la targeta de memòria i que de la 

reproducció del senyal se n’encarregués un altre microcontrolador (com el PIC16f883). 

4.2. Millora de l’algoritme del programa per reproduir n loops 

Una de les altres millores a tenir en consideració és poder gestionar més d’una seqüència i 

poder reproduir-les simultàniament. Per això cal emmagatzemar diferents seqüències i, a 
l’hora de reproduir-les, multiplexar la sortida del sistema perquè les reprodueixi a la vegada.  

Per realitzar aquest algoritme caldrà obrir cadascun dels diferents fitxers de què disposi la 

memòria i extraure’n el valor de cada instant de cadascuna. Com que cada vegada que s’obre 
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un fitxer el dispositiu se situa al principi d’aquest per defecte, i com que per obrir un altre 

fitxer s’haurà de tancar l’anterior, caldrà fer servir alguna funció que et permeti gestionar la 
ubicació del punter intern de la memòria SD i saber el volum de cada fitxer per saber quantes 

mostres té.  

Per a aquest propòsit es poden fer servir les instruccions seek() i size() de la llibreria SD.h. Amb 
aquestes instruccións es pot generar un codi reiteratiu que extregui les diferents mostres del 

instant “i” de totes les seqüències que es volen reproduir (enmagatzemant-les en la mateixa 

memòria interna del microcontrolador per no perdre-les al tancar el fitxer de la memòria) i 

mitjançant una temporització amb els temporitzadors integrats en l’ATmega de l’Arduino, 
multiplexar-ne la sortida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítol 4.- Dispositiu basat en la comunicació entre PIC i Arduino UNO 

 

63 

 

Capítol 4.-  Dispositiu basat en la comunicació 
entre PIC i Arduino UNO 

 

 

 

 

El primer prototip implementat a partir d’un microcontrolador PIC16f883 ha sigut capaç de 

reproduir un senyal d’àudio amb una bona qualitat de so i el segon dispositiu ha aconseguit 

implementar el funcionament íntegre d’un enregistrador de loops (aconseguint gestionar el 
protocol de comunicació amb la targeta SD) però la qualitat de so obtinguda no ha estat la 

desitjada. 

A partir d’aquests dos prototips s’ha decidit realitzar-ne un tercer, implementant un senzill 

protocol de comunicació entre els dos microcontroladors, per millorar la qualitat d’àudio del 
dispositiu: 

 Un petit circuit implementat a partir d’un PIC16f883 s’encarrega de prendre 
mostres del senyal d’entrada i de reproduir-lo amb un senyal PWM a 34,9 kHz 

(freqüència optima per reproduir senyals d’àudio amb PWM). A part, fragmenta 

cada mostra en 8 bits independents (a, b, c, d, e, f, g i h) i els comunica a l’Arduino, 
a través d’un bus de 4 pins per transmetre dades (i 3 pins auxiliars per gestionar la 

comunicació) perquè aquest s’encarregui d’emmagatzemar-los a la targeta SD. 

Quan s’inverteix el protocol i es recuperen les dades de la SD, el PIC demanarà 

valors a l’Arduino i, quan aquest li enviï, els reconstruirà a partir dels 8 dígits que se 
li enviaran, per reproduir-los per la sortida PWM. 

 Un circuit implementat amb un Arduino UNO gestionarà el flux d’informació de 
la memòria SD, de tal forma que, quan li arribi una mostra del senyal d’entrada, la 

reconstruirà i la guardarà a la targeta. Quan el PIC comuniqui el canvi de protocol 

per llegir els valors salvats a la targeta, l’Arduino començarà a recopilar les dades 
prèviament salvades, per enviar-les novament al PIC. 
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D’aquesta manera, e l’Arduino treballa com a intermediari entre el PIC i la targeta SD (el 

problema del primer dispositiu era la dificultat de transmetre informació a la targeta) i el PIC 
genera el senyal de sortida, amb una millor qualitat d’àudio. 

 

 



Capítol 4.- Dispositiu basat en la comunicació entre PIC i Arduino UNO 

 

65 

 

1. Disseny del circuit 

Aquest disseny pretén partir del primer dispositiu dissenyat (governat per un PIC16f883). Com 

s’ha comprovat en el segon capítol d’aquest projecte, la programació de la comunicació PIC-SD 
era la mes àrdua per dur a terme. Per això en aquest dispositiu s’ha disposat d’un Arduino 

UNO (que presenta moltes facilitats a l’hora de treballar amb memòries SD) Com a 

intermediari entre el microcontrolador principal del dispositiu (PIC16f883) i la targeta de 
memòria: 

 

Figura 4.1.- Diagrama de blocs del dispositiu PIC-Arduino-SD 

El diagrama de blocs de la figura 4.1 exposa de forma clara el funcionament del dispositiu a 

implementar: el dispositiu és governat per un PIC16f883, que rep l’entrada de senyal filtrada i 

adequada per a ser processada; anirà prenent valors d’aquest senyal que reproduirà 

seguidament a través del mòdul CCP1, a partir d’un senyal PWM; tanmateix cadascuna de les 
mostres que pren el PIC, són enviades a l’Arduino a través d’un bus d’informació composat per 

4 vies de dades i 3 connexions auxiliars necessàries per gestionar la comunicació entre 

dispositius; l’Arduino s’encarrega d’emmagatzemar aquests valors al dispositiu de memòria 

(targeta SD).  

Quan es pretengui reproduir el loop ja emmagatzemat el PIC deixarà de prendre mesures a 

través del port analògic d’entrada i les demanarà a l’Arduino, que s’encarregarà d’extreure-les 

una a una de la memòria, per enviar-les pel mateix bus de comunicació al PIC, i aquest les 
reproduirà per la mateixa sortida PWM. 
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Com que aquest dispositiu es basa en la cooperació entre els dos dispositius anteriorment 

comentats (en els capítols 2 i 3), seguidament es comentarà el funcionament del dispositiu, 
fent especial menció al protocol de comunicació entre els dos microcontroladors.  

A continuació s’aporta una breu explicació de la funció de cada dispositiu dins del prototip, i de 

com s’han creat els diversos algoritmes 

 La gestió de l’algoritme corre a càrrec del PIC16f883, que s’encarrega de digitalitzar el 

senyal analògic d’entrada. També generarà el senyal de sortida (a 34,9 kH, millorant la 
qualitat de so respecte el dispositiu del capítol 3) i gestiona la comunicació entre PIC i 

Arduino. El port analògic i el mòdul CCP1 com ha generador de senyals PWM s’han 

configurat seguint les pautes facilitades al segon capítol d’aquest document. 

 L’Arduino, com ja s’ha esmentat anteriorment, s’encarrega únicament de gestionar la 
comunicació amb la memòria SD. Aquesta gestió s’ha dissenyat seguint els algoritmes 
proporcionats en el capítol 3 de la memòria 
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2. Desenvolupament del codi  

2.1. Desenvolupament del protocol de comunicació PIC-Arduino Per 
a llegir vin i salvar valors a la memòria SD 

Donat que aquest tercer dispositiu s’ha implementat a partir dels dos dispositius anteriorment 

comentats, en aquest apartat s’explicarà el funcionament del protocol de comunicació i 

transmissió de dades entre els dos microcontroladors (la configuració del PIC com a 
mostrejador i reproductor s’explica al primer dispositiu i la configuració de l’Arduino, com a 

intermediari per comunicar amb la memòria SD, ve explicat al segon prototip). 

PIC16f883 Arduino UNO 

Inici 

  Configuració Ports/ADC/CCP1; 

  Mentre (!Start) Fer 

    Espera 

  Fi Mentre 

  Sortida LED = 1; 

  Mentre (!LE) Fer 

    Sortida RW = 0; 

    Sortida ENABLE = 0; 

    Llegir ADC; 

    Val_adc = Valor ADC; 

    Configurar DC PWM1 = ADCval; 

 

Inici  

  Configuració Ports/SD/SPI; 

  Creem i obrim “loop.txt” (SD) 

  Si (!dataLoop) Fer 

    Enviem Missatge d’error; 

    Return; 

  Fi Si; 

  Mentre (RW) Fer 

    Mentre(!ENABLE) Fer 

      Esperar; 
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//ADCval → a,b,c,d,e,f,g,h. 

    a = Val_adc(0); 

    b = Val_adc(1); 

    c = Val_adc(2); 

    d = Val_adc(3); 

    e = Val_adc(4); 

    f = Val_adc(5); 

    g = Val_adc(6); 

    h = Val_adc(7); 

//Enviem a,b,c,d: 

    Sortida D1 = a; 

    Sortida D2 = b; 

    Sortida D3 = c; 

    Sortida D4 = d; 

//Avisem a Arduino i esperem: 

    Sortida ENABLE = 1; 

    Mentre (!VERIFY) Fer 

      Esperar; 

   

   

   

    Fi Mentre; 

    Sortida ENABLE = 0; 

//Enviem e,f,g,h: 

    Sortida D1 = e; 

    Sortida D2 = f; 

    Sortida D3 = g; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fi Mentre; 

//Llegim port de dades 

    a = Lectura port(D1); 

    b = Lectura port(D2); 

    c = Lectura port(D3); 

    d = Lectura port(D4); 

    Sortida VERIFY = 1; 

    Espera 10 µs; 

    Sortida VERIFY = 0; 

    Mentre(!ENABLE) Fer 

      Esperar; 
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    Sortida D4 = h; 

//Avisem a Arduino i esperem: 

    Sortida ENABLE = 1; 

    Mentre (!VERIFY) Fer 

      Esperar; 

   

   

 

    Fi Mentre; 

    Sortida ENABLE = 0; 

  Fi Mentre; 

Fi 

 

 

    Fi Mentre; 

//Llegim port de dades 

    e = Lectura port(D1); 

    f = Lectura port(D2); 

    g = Lectura port(D3); 

    h = Lectura port(D4); 

    Sortida VERIFY = 1; 

    Espera 1o µs; 

    Sortida VERIFY = 0; 

//Reconstruïm Val_adc: 

    Val_adc(0) = a; 

    Val_adc(1) = b; 

    Val_adc(2) = c; 

    Val_adc(3) = d; 

    Val_adc(4) = e; 

    Val_adc(5) = f; 

    Val_adc(6) = g; 

    Val_adc(7) = h; 

    Val_SD = byte(Val_adc); 

    Escribimos en SD(Val_SD); 

  Fi Mentre 

  Tanquem “loop.txt”; 

Fi 

Quadre 4.1.- Pseudocodi de lectura de senyal d’entrada (PIC) comunicació amb Arduino i guardat del valor a la 
memòria SD (Arduino) 
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El pseudocodi del quadre 4.1 pren un valor del port analògic, el reprodueix per la sortida PWM 

i el fragmenta en 8 dígits independents (a-h) a partir d’una mascara, desplaçant el valor 
guardat a la variable que emmagatzema el valor llegit de l’ADC, amb una AND bit a bit. 

Quan disposa dels 8 dígits s’inicia la rutina de comunicació. El microcontrolador disposa els 4 

primers dígits (a-d) a les 4 sortides disposades com a bus de dades i habilita el pin ENABLE 
(RC0) per avisar l’arduino que els valors al bus són reals. Fet això, espera l’avís de l’arduino, 

amb el pin VERIFY, per comunicar els 4 bits restants (repetint el mateix protocol). 

En el moment que el PIC activa el pin ENABLE l’arduino extrau el valor de a-d del bus de dades i 

avisa al PIC amb el pin VERIFY perquè disposi al bus de dades el següent nibble del valor. Quan 
els dígits e-h han sigut disposats al bus de dades, el PIC torna a activar la sortida ENABLE 

perquè l’Arduino els llegeixi i comuniqui el final de la rutina de lectura amb el pin VERIFY. 

Quan l’arduino ja ha rebut els dos nibbles, el pic prendrà la següent mostra i la fragmentarà en 

8 bits i els disposarà al bus de dades. L’Arduino mentrestant ha de reconstruir el valor Val_adc, 
organitzant els 8 dígits de què disposa. Quan ha reconstruït el valor l’emmagatzemarà a la 

memòria SD i, ara sí, es disposarà a llegir el nibble inferior d’una nova mostra proporcionada 

pel PIC. 

Amb la execució d’aquest algoritme, el dispositiu reprodueix el senyal que rep per l’entrada i 
l’emmagatzema al dispositiu de memòria, per poder-lo reproduir posteriorment sense 

necessitat de senyal d’entrada. 

2.2. Desenvolupament del protocol de comunicació PIC-Arduino Per 
a llegir valors de la memòria SD i reproduir-los per la sortida 
PWM. 

PIC16f883 Arduino UNO 

Inici 

  Mentre (LE) Fer 

    Sortida RW = 1; 

    Sortida ENABLE = 0; 

Inici  

  Si (RW) Fer 

    Configuració Ports; 

  Fi Si; 
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    Mentre (!VERIFY) Fer 

      Espera; 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fi Mentre; 

 

 

  Mentre (RW) Fer 

    Sortida VERIFY = 0; 

    Obrim “loop.txt” (Lectura); 

    Si (!dataLoop) Fer 

      Enviar missatge d’error; 

      Retorna; 

    Fi Si; 

    Mentre (dataLoop.available())Fer 

      Val_SD = Llegir SD; 

//Deconstruim Val_SD → a-h 

      a = Val_SD(0); 

      b = Val_SD(1); 

      c = Val_SD(2); 

      d = Val_SD(3); 

      e = Val_SD(4); 

      f = Val_SD(5); 

      g = Val_SD(6); 

      h = Val_SD(7); 

//Iniciem comunicació: 

      Sortida D1 = a; 

      Sortida D2 = b; 

      Sortida D3 = c; 

      Sortida D4 = d; 

//Avisem PIC i esperem: 

      Sortida VERIFY = 1; 

      Mentre (!ENABLE) Fer 

        Espera; 
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//Llegim nibble inferior 

    a = Lectura port D1; 

    b = Lectura port D2; 

    c = Lectura port D3; 

    d = Lectura port D4; 

    Sortida ENABLE = 1; 

    Espera 10 µs; 

    Mentre (!VERIFY) Fer 

      Espera; 

 

 

 

    Fi Mentre; 

    Sortida ENABLE = 0; 

//Llegim nibble superior 

    e = Lectura port D1; 

    f = Lectura port D2; 

    g = Lectura port D3; 

    h = Lectura port D4; 

    Sortida ENABLE = 1; 

    Espera 10 µs; 

    Sortida ENABLE = 0; 

//Reconstruïm Val_SD i reproduïm 
(PWM) 

    Val_SD(0) = a; 

    Val_SD(1) = b; 

    Val_SD(2) = c; 

    Val_SD(3) = d; 

 

 

 

 

 

      Fi Mentre; 

      Sortida VERIFY = 0; 

      Sortida D1 = e; 

      Sortida D2 = f; 

      Sortida D3 = g; 

      Sortida D4 = h; 

//Avisem a PIC i esperem 

      Sortida VERIFY = 1; 

      Mentre (!ENABLE) Fer 

        Espera; 

       

 

 

 

      Fi Mentre; 

      Sortida VERIFY = 0 

    Fi Mentre; 

    Tanquem “loop.txt”; 

  Fi Mentre; 

Fi; 
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    Val_SD(4) = e; 

    Val_SD(5) = f; 

    Val_SD(6) = g; 

    Val_SD(7) = h; 

    Configurar DC PWM1 = Val_SD; 

  Fi Mentre; 

Fi   

Quadre 4.2.- Pseudocodi de lectura de SD, comunicació Arduino-PIC i reproducció del valor per port CCP1. 

Al quadre 4.2 es mostra el pseudocodi de la funció que realitzarà el dispositiu en arribar a la 

segona part del codi. En aquest punt cal extraure les mostres prèviament emmagatzemades a 

la memòria SD per reproduir-les pel port CCP1 del PIC.  

A l’iniciar el programa el PIC avisa a l’arduino que ha de llegir els valors de la targeta SD (a 

través del pin RW) i espera fins a rebre la primera notificació de valors disponibles als pins D1-

D4. L’arduino directament obre el fitxer de la SD i comença a llegir-lo. Quan ha obtingut el 

primer valor de la cadena, el fragmenta en 8 bits (tasca que abans realitzava el PIC) i en 
disposa el primer nibble al bus de dades. Quan aquestes dades estan preparades per ser 

llegides, aquest avisa el PiC perquè les llegeixi (cal observar com els pins ENABLE i VERIFY s’han 

intercanviat els papers, ja que ara és el PIC el que espera que l’arduino acabi la feina per 
prosseguir amb la lectura, per això ara el VERIFY s’activa quan els valors del bus de dades estan 

llestos per ser enviats, i el pin ENABLE s’activarà en el moment que el PIC hagi llegit 

correctament el bus). 

Quan el PIC rebi el senyal per a continuar, llegirà el primer nibble i avisarà perquè li enviïn el 
següent. L’Arduino disposarà els 4 valors restants al bus de dades i repetirà l’acció d’avisar el 

PIC. Aquest guardarà els valors rebuts. Quan disposi dels 8 dígits, reconstruirà de nou el valor 

Val_SD i el disposarà a la sortida PWM a través del port CCP1. Quan l’arduino hagi llegit tot 

l’arxiu el tancarà i, mentre no es desitgi tornar a gravar un altre loop, el tornara a obrir per 
prosseguir la seva lectura novament.  

Quan es torni a prémer el polsador per gestionar el gravat/reproducció del loop, l’algoritme 

retornarà a la part del codi encarregada de salvar els valors del senyal d’entrada a la SD. Com 

que aquest algoritme no està pensat per a multiplexar n loops, si no es considerés que ja s’ha 
emmagatzemat un loop al fitxer “loop.txt”, i se’n gravés un altre novament, a l’hora de 
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reproduir-lo, es reproduirien les dues gravacions, és a dir, s’emmagatzemarien una a 

continuació de l’altra. Per això cal demanar-li al algoritme que esborri el fitxer salva 
anteriorment sempre que se’n vulgui enregistrar un de nou.  
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3.  Resultats i conclusions 

Amb aquest tercer dispositiu s’ha aconseguit una bona qualitat de so (la mateixa que amb el 

primer dispositiu creat a partir d’un PIC) i s’ha pogut realitzar correctament l’emmagatzematge 
d’informació a la SD. L’extracció de la informació de la SD a l’arduino també ha estat 

satisfactòria però, a l’hora de reconstruir i reproduir els valors extrets de la SD (per part del 

PIC), ha aparegut un error (en quant a la configuració de la funcionalitat dels ports I/O) que no 
permet reproduir el senyal un cop emmagatzemat a la memòria. 

Aquest error es produeix al fer treballar un mateix port del PIC com a entrada i sortida en un 

mateix programa. Per a configurar un port d’un microcontrolador com a entrada o com a 

sortida cal conèixer l’arquitectura interna del dispositiu per saber com estan disposats els 
components del mateix i com interactuen en funció de les instruccions que es determinen al 

codi de programació. En el cas d’arduino, només cal cridar la instrucció  pinMode i configurar el 

número del pin i la funció que desenvoluparà (entrada/sortida). En el cas del PIC16f883 cal 

modificar el valor del registre que gestiona la direccionalitat del port i, quan es vol treballar 
amb un port bidireccional, cal configurar-lo de tal forma que a cada moment del codi es pugui 

modificar el valor d’aquest registre. Si no es concreta la funcionalitat d’aquest port, el 

compilador generarà un codi de tal forma que el port prendrà una única funció, i no es podrà 

modificar més endavant en l’algoritme. 

Com a conclusions globals es pot afirmar que a partir d’un dispositiu simple que reprodueixi un 

senyal d’àudio a través d’un senyal PWM es pot obtindre un dispositiu amb una qualitat de so 

realment bona i de forma econòmica. També cal considerar que si aquest senyal es pretengués 
reproduir amb un amplificador HiFi (alta fidelitat) la qualitat del senyal de sortida minvaria 

considerablement, ja que el dispositiu d’amplificació és capaç de reproduir la més subtil de les 

pertorbacions del senyal. 

Per altra banda cal mencionar que el fet de realitzar una comunicació entre els dos dispositius 
testats no ha reduït la qualitat de so del dispositiu. Si s’observen els diferents algoritmes del 

segon i tercer dispositiu es pot arribar a la conclusió que l’algoritme del tercer dispositiu 

incrementarà considerablement el període d’execució de cada cicle i, per tant, reduirà la 

freqüència de mostreig del dispositiu. No obstant, el senyal d’àudio resultant no ha presentat 
canvis en la qualitat de so. 
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Capítol 5.-  Anàlisis econòmic 

 

 

 

 

Com ja s’ha comentat anteriorment aquest dispositiu no ha estat pensat per a la venda directa 

al públic. La finalitat d’aquest dispositiu ha estat enfocat cap a la cultura DIY (Do It Yourself). Es 

pretén proporcionar un kit amb tots els materials necessaris a tots aquells músics amants de la 

electrònica (o a l’inrevés) que vulguin muntar i programar la seva pròpia loop station. Amb els 
components també es proporcionaran eines per a la programació d’aquest: un manual 

explicant les eines per treballar amb la targeta SD, com disposar el port PWM i SPI, etc. 

Amb aquest material es pretén facilitar a l’usuari les eines necessàries, no només perquè 

realitzin el dispositiu dissenyat en aquest projecte7, sinó també perquè el propi usuari pugui 
investigar i millorar l’algoritme facilitat (com realitzar un algoritme que reprodueixi n loops). 

                                                             

7 El següent anàlisi econòmica està realitzat pensant a comercialitzar el dispositiu exposat en el capítol 
3. 
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1. Anàlisi econòmica de l’enregistrador basat en un 

Arduino UNO 

Aquest dispositiu aprofita al màxim les eines que presenta l’Arduino. El kit consta  d’un mòdul 

SD per acoblar la targeta SD al bus SPI, un parell de connectors jack femella i alguns 
components electrònics.  

1.1. Cost de material 

Component Referència Unitats Preu 
(unitari) Total 

Mòdul SD (SPI) EF03046 1 6,90 € 8,35 € 

Targeta SDHC Ultra - Sandisk 

Ultra 16GB, Velocidad 

80MB/s 

1297944 1 3,99 € 9,90 € 

Base jack 6,35 mm PCB 15453 2 0,53 € 1,06 € 

Potenciòmetre ajustable 25 

voltes, vertical, 10 kΩ , 2/4 W 
3296Y103 28 0,63 € 1,26 € 

Micro Interruptor 6x6, 160g, 
7.3mm, pas 0,2” 

DTS63N 2 0,15 € 0,30 € 

LED verd  8 mm, 2,5 V, 50§, 

pas 0,1” 
TLHG8400 1 0,24 € 0,24 € 

LED vermell  8 mm, 2,5 V, 

60§, pas 0,1” 
TLHR8400 1 0,24 € 0,24 € 

Resistència 330 Ω, ¼ W, 5% 3315025 2 0,02 € 0,04 € 

Resistència 10 kΩ, ¼ W, 5% 1035025 3 0,02 € 0,06 € 

Resistència 1 kΩ, ¼ W, 5% 1025025 2 0,02 € 0,04 € 

Resistència 18,7 kΩ, ¼ W, 5% 1835025 2 0,02 € 0,04 € 

                                                             

8 Encara que el segon potenciòmetre no hi aparegui, es proporciona per permetre ajustar Vref a partir 
del pin Arede l’arduino. 
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Condensador electrolític 

radial 10 µF, 40 V, pas 0,1“ 
ELR10040 2 0,04 € 0,08 € 

Condensador ceràmic, 2,2 

nF, 63 V, pas 0,1” 
BCER22263 1 0,10 € 0,10 € 

Condensador poliester 10 nF 

100 V, pas 0,2” 
BMKTE103100 1 0,10 € 0,10 € 

Total 21,71 € 

Taula 4.1.- Taula de costos de material 

Els costos en material unitaris de cada kit seria de 14,35, a aquest valor cal afegir-hi l’iva i els 

beneficis: 

Cost unitari 21,71 € 

IVA (18 %) 3,908 € 

Benefici (5 %) 1,281€ 

Total 26,899 € 

Taula 4.2.- Taula de preu final del producte  

1.2. Cost de disseny, muntatge i programació 

Tasca Hores Preu hora Preu total 

Disseny 7 h 15 €/h 105 € 

Muntatge 0’5 h 15 €/h 7,5 € 

Pogramació 8 h 15 €/h 120 € 

Total 232,5 € 

Taula 4.3.- Costos de disseny muntatge i programació 

A la taula 4.3 es mostra el preu de les hores de treball dedicades. 
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1.3. Rendibilitat del dispositiu 

Perquè el prototip sigui rendible, caldrà vendre’n tants com per recuperar aquests 232,5 € a 

partir d’uns beneficis de 1,281 € per unitat: 

푥 = ,  €
,  €/

= 181, 49 푢푛푖푡푎푡푠                                                (Eq. 4.1) 

Perquè la dedicació de temps valgui la pena caldrà vendre 182 unitats del kit. 
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1. Codi en C per mostrejar senyal analògic i reproduir-la 

a partir d’una sortida PWM (CCP1) amb PIC16f883 
 

#include <35.h> 

void configura_ADC(); 

void configura_PWM(); 

 

void main(){ 

    

   configura_ADC(); 

   configura_PWM(); 

   while(TRUE) 

   { 

      unsigned int8 ADCval = 0; 

     set_adc_channel(13); 

      while(TRUE){ 

         ADCval = read_adc(); 

         set_pwm1_duty(ADCval); 

         delay_us(30); 

      } 

   } 

} 

void configura_ADC(){ 

   setup_adc_ports(NO_ANALOGS|VSS_Vref); 

   setup_adc(ADC_CLOCK_DIV_2); 

} 

void configura_PWM(){ 

   setup_timer_2(T2_DIV_BY_1,142,1);   //28,6 us desbordament, 28,6 us 

interrupció 

   setup_ccp1(CCP_PWM|CCP_SHUTDOWN_AC_L|CCP_SHUTDOWN_BD_L); 

   set_pwm1_duty(0); 

} 
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2. Codi en C per iniciar memòria SD i activar comu-

nicació SPI amb PIC16f883 
 

#include "C:\Users\Dani Arias\Desktop\PIC TFG\com-sd.h" 

void Configura_ADC(); 

void Configura_SPI(); 

void Configura_timerscomparator(); 

 

int i; 

long resposta; 

 

void main(){ 

 

   #define CS PIN_C6; 

   #define RED PIN_B1; 

   #define GREEN PIN_B2; 

    

   Configura_ADC(); 

   Configura_SPI(); 

   Configura_timerscomparator(); 

    

   OUTPUT_HIGH(CS); 

   for(i=0;i<20;i++){          //Esperant a que s’inicialitzi SD 

      SPI_WRITE(0xFF); 

   } 

 

   OUTPUT_LOW(CS); 

   for(i=0;i<20;i++){          //Esperant a que s’inicialitzi SD 

      SPI_WRITE(0xFF); 

   } 
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      //comanda CMD0 bytes a enviar 

   SPI_WRITE(0x40); 

   SPI_WRITE(0x00); 

   SPI_WRITE(0x00); 

   SPI_WRITE(0x00); 

   SPI_WRITE(0x00); 

   SPI_WRITE(0x95); 

 

   while(TRUE);{ 

      resposta=SPI_READ(); 

      if(resposta==0x01){    //Esperem resposta 0x01 

         output_high(GREEN); 

         output_low(RED); 

      } 

      else{ 

         output_high(RED); 

         output_low(GREEN); 

      } 

   }    

} 

 

void Configura_ADC(){    

   setup_adc_ports(NO_ANALOGS|VSS_VDD); 

   setup_adc(ADC_CLOCK_DIV_2); 

} 

 

void Configura_SPI(){ 

setup_spi(SPI_MASTER|SPI_H_TO_L|SPI_CLK_DIV_16|SPI_XMIT_L_TO_H); 

} 
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void Configura_timerscomparator(){ 

   setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_1); 

   setup_timer_1(T1_DISABLED); 

   setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1); 

   setup_comparator(NC_NC_NC_NC); 

} 
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3. Codi en C per implementar un enregistrador de loops 

amb Arduino UNO 
 

#include <SPI.h>       //Llibreria de comunicació sèrie (SPI). 

#include <SD.h>        //Llibreria per comunicar amb Targeta SD. 

 

const int chipSelect = 10;        //Declaració de const./Var. 

const byte AnInput = 0; 

const byte AnOutput = 9; 

const byte GREEN = 3; 

const byte RED = 5; 

const byte interruptPin = 2; 

boolean RP = 0; 

boolean DELAY = 1; 

 

void setup() {                    //Codi de INICIALIZACIÓ 

 

  analogReference(INTERNAL);      //Vref (interna) = 1,1V 

  pinMode(AnOutput,OUTPUT);       //Declaració de ports I/O. 

  pinMode(GREEN,OUTPUT); 

  pinMode(RED,OUTPUT); 

  pinMode(interruptPin, INPUT_PULLUP); 

  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(interruptPin), recplay, 

FALLING); 

 

  TCCR1B = TCCR1B & 0b11111000 | 0x01;       //fPWM = 31250 

 

  /*Serial.begin(9600);     //Obrir com. sèrie y port SPI. 

  while(!Serial){}*/        //Esperant connexió del port.  
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  //Serial.print("Inicialitzant Targeta SD..."); 

  //Comprova inicialització de la SD... 

 

  if (!SD.begin(chipSelect)) {    

    //Serial.println("Inicialització fallida/SD no present!"); 

    digitalWrite(RED,HIGH); 

    digitalWrite(GREEN,LOW); 

    return; 

  } 

 

  //Serial.println("Targeta Inicialitzada!"); 

  digitalWrite(GREEN,HIGH); 

  digitalWrite(RED,LOW); 

 

//Comprovem si existeix el fitxer y si es així l’eliminem. 

  if (SD.exists("loop1.txt")) {SD.remove("loop1.txt");}           

} 

///////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

void loop() {               //Codi de PROGRAMA 

 

  int AnValREAD = 0;        //Declaració de Variables 

  byte AnValWRITE = 0; 

  byte AnValSD = 0; 

  byte AnValOUT =0; 

   

// Declaració variable (info. i direcció document obert) 

  File dataFileR1;     

 

  while (true) { 

    dataFileW1 = SD.open("loop1.txt",FILE_WRITE); //Obrir Fitxer. 
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//Esperem la 1a trucada d’interrupció per sincronitzar loop 

    while(DELAY){} 

    while (!RP) { 

      digitalWrite(RED,HIGH); 

      digitalWtite(GREEN,HIGH); 

      if (dataFileW1){ 

        AnValREAD = analogRead(AnInput);  //Llegim A0. 

        AnValWRITE = byte(AnValREAD); 

        analogWrite(AnOutput,AnValREAD);  //Escrivim D7~(PWM). 

        dataFileW1.write(AnValWRITE);     //Guardem A0 en SD. 

        //Serial.println(AnValWRITE);           

      } 

      else { 

        //Serial.println("ERROR al obrir loop1.txt"); 

      } 

    } 

//Tanquem Arxiu per Garantir que tots els valores s’han salvat. 

    dataFileW1.close();   

    while(RP){                            //Reproducció loop 

      digitalWrite(RED,LOW);  

      digitalWtite(GREEN,HIGH);  

 

//Obrim l’arxiu (mode lectura). 

      dataFileR1 = SD.open("loop1.txt");   

      if (dataFileR1) { 

        //Serial.println("Llegint loop1.txt:"); 

        while (dataFileR1.available()) { 

          AnValSD = dataFileR1.read();    //Enviem val SD→D7~. 

          analogWrite(AnOutput,AnValSD); 

          //Llegim A0 per igualar tempos (el valor es descarta) 

          AnValREAD=analogRead(AnInput);   

          //Serial.println(AnValSD); 

        } 
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        dataFileR1.close();      //Tanquem Arxiu 

      } 

      else {                     //ERROR: no es pot obrir loop. 

        //Serial.println("ERROR al obrir loop1.txt!"); 

        return; 

      } 

    } 

  } 

} 

 

void recplay(){          //Rutina de gestió a la interrupció 

  if (DELAY){ 

    DELAY=0; 

  } 

  else{ 

    if (!RP){ RP++; } 

    else {  

      RP=0; 

      //Si existeix “loop1.txt” l’eliminem per crear-lo novament 

      if (SD.exists("loop1.txt")) {SD.remove("loop1.txt");} 

    } 

  }   

} 
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4. Codi en C per implementar un enregistrador de loops 

a partir de la comunicació PIC amb Arduino UNO . 

4.1. Codi en C per PIC16f883 

#include <ProgramaPicArduino.h> 

 

void configura_PWM(); 

void configura_ADC(); 

void configura_ADC_Channel(); 

void configura_INT_EXT(); 

 

short LE=0; 

short start=0; 

 

//Rutina d’atenció a la interrupció 

 

#INT_EXT       

void ext_int(){ 

   if (!start){ 

      start=1; 

   } 

   else{ 

      LE = ~LE; 

   } 

} 
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void main() 

{ 

         //Configurem PWM y ADC 

   configura_PWM(); 

   configura_ADC(); 

   configura_ADC_Channel(); 

   configura_INT_EXT(); 

    

         //Declaració de pins del PIC 

   #define VERIFY PIN_C5 

   #define RW PIN_C1 

   #define ENABLE PIN_C0 

   #define D1 PIN_A1            //Data Bus 

   #define D2 PIN_A2 

   #define D3 PIN_A4 

   #define D4 PIN_A5 

    

         //Declaració de variables del programa 

   unsigned int8 Val_adc = 0; 

   unsigned int8 Val_adc_aux = 0; 

   unsigned int8 Masc_val = 0; 

   unsigned int8 const Masc = 1; 

    

   unsigned int8 a=0;     // dígits (bits PIC-Arduino) 

   unsigned int8 b=0; 

   unsigned int8 c=0; 

   unsigned int8 d=0; 

   unsigned int8 e=0; 

   unsigned int8 f=0; 

   unsigned int8 g=0; 

   unsigned int8 h=0; 

    

    output_low(ENABLE); 



Annexos 

  

11 

 

    output_low(ARDINT); 

    output_low(RW); 

 

 

    while(TRUE){ 

      while (!start) {} 

      output_high(PIN_C6);       

      while (!LE){ 

         output_low(RW);           //Habilitem escriptura en SD 

         output_low(ENABLE);       //Inhabilitem lectura Arduino 

          

         Val_adc = read_adc();     //Llegim An13 y reproduïm PWM 

         set_pwm1_duty(Val_adc); 

          

//Iniciem algoritme per dividir el valor de ADC en 8 digits 

(bits) per poder enviar-los a Arduino 

         Masc_Val = 1; 

         Masc_Val = Val_adc & Masc; 

         a = Masc_Val; 

          

         Val_adc >>= 1; 

         Masc_Val = Val_adc & Masc; 

         b = Masc_Val; 

          

         Val_adc >>= 1; 

         Masc_Val = Val_adc & Masc; 

         c = Masc_Val; 

          

         Val_adc >>= 1; 

         Masc_Val = Val_adc & Masc; 

         d = Masc_Val; 
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         Val_adc >>= 1; 

         Masc_Val = Val_adc & Masc; 

         e = Masc_Val; 

          

         Val_adc >>= 1; 

         Masc_Val = Val_adc & Masc; 

         f = Masc_Val; 

          

         Val_adc >>= 1; 

         Masc_Val = Val_adc & Masc; 

         g = Masc_Val; 

          

         Val_adc >>= 1; 

         Masc_Val = Val_adc & Masc; 

         h = Masc_Val; 

          

               //Escribim els valors en el Bus de Dades 

          

         if (a){output_high(D1);} 

         else{output_low(D1);} 

          

         if (b){output_high(D2);} 

         else{output_low(D2);} 

          

         if (c){output_high(D3);} 

         else{output_low(D3);} 

          

         if (d){output_high(D4);} 

                  

         output_high(ENABLE);     //Habilitem lectura de Arduino  

         while (!input(VERIFY)){} //Esperem resposta de Arduino 

         output_low(ENABLE);      //Inhab. lectura (enviar e-h)   
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         if (e){output_high(D1);} 

         else{output_low(D1);} 

          

         if (f){output_high(D2);} 

         else{output_low(D2);} 

          

         if (g){output_high(D3);} 

         else{output_low(D3);} 

          

         if (h){output_high(D4);} 

         else{output_low(D4);} 

                  

         output_high(ENABLE);     //Habilitem lectura de Arduino  

         while (!input(VERIFY)){} //Esperem resposta de Arduino 

         output_low(ENABLE);      //Inhab. lectura             

      } 

      while(LE){ 

          

         output_high(RW);         //Avisem de reproducció loop 

         output_low(ENABLE); 

         while (!input(VERIFY)){} 

          

         //Llegim primer nibble del valor a reproduir: 

         if (input(D1)){a = 1;} 

         else{a = 0;} 

         if (input(D2)){b = 1;} 

         else{b = 0;} 

         if (input(D3)){c = 1;} 

         else{c = 0;} 

         if (input(D4)){d = 1;} 

         else{d = 0;} 
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         output_high(ENABLE);          

         while (!input(VERIFY)){} 

         output_low(ENABLE); 

 

         //Llegim segon nibble del valor a reproduir: 

         if (input(D1)){e = 1;} 

         else{e = 0;} 

         if (input(D2)){f = 1;} 

         else{f = 0;} 

         if (input(D3)){g = 1;} 

         else{g = 0;} 

         if (input(D4)){h = 1;} 

         else{h = 0;} 

                   

         output_high(ENABLE); 

         output_low(ENABLE); 

                

         //Reconstruïm el valor per carregar-lo en CCP1 PWM Duty 

Cicle:         

        Val_adc_aux = 0x00; 

          

         Val_adc_aux |= h; 

          

         Val_adc_aux <<= 1; 

         Val_adc_aux |= g; 

          

         Val_adc_aux <<= 1; 

         Val_adc_aux |= f; 

          

         Val_adc_aux <<= 1; 

         Val_adc_aux |= e; 
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         Val_adc_aux <<= 1; 

         Val_adc_aux |= d; 

          

         Val_adc_aux <<= 1; 

         Val_adc_aux |= c; 

          

         Val_adc_aux <<= 1; 

         Val_adc_aux |= b; 

          

         Val_adc_aux <<= 1; 

         Val_adc_aux |= a; 

          

         //Carreguem el valor de Val_adc (obtenido desde SD 

card) en PWM1: 

         Val_adc = Val_adc_aux; 

         set_pwm1_duty(Val_adc);    

         delay_us(30); 

      } 

   } 

} 

 

void configura_PWM(){ 

   //28,6 us overflow, 28,6 us interrupt 

   setup_timer_2(T2_DIV_BY_1,142,1);    

   setup_ccp1(CCP_PWM|CCP_SHUTDOWN_AC_L|CCP_SHUTDOWN_BD_L); 

   set_pwm1_duty(0); 

} 

 

void configura_ADC(){ 

   setup_adc_ports(NO_ANALOGS|VSS_Vref); 

   setup_adc(ADC_CLOCK_DIV_2); 

} 
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void configura_ADC_Channel(){ 

   set_adc_channel(13); 

} 

 

void configura_INT_EXT(){ 

   enable_interrupts(INT_EXT_H2L);      

   clear_interrupt(INT_EXT);            

   enable_interrupts(GLOBAL);   

} 
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4.2. Codi en C per Arduino UNO 

//Llibreria per controlar SD card 

#include <SD.h> 

#include <SPI.h> 

 

//Declaració de constants 

//Comunicació PIC-Arduino 

const byte ARDINT = 2; 

const byte VERIFY = 3; 

const byte RW = 4; 

const byte ENABLE = 5; 

const byte D1 = 9;             //Data Bus 

const byte D2 = 8; 

const byte D3 = 7; 

const byte D4 = 6; 

//Comunicació Arduino-SD 

const int chipSelect = 10; 

 

//Declaració de variables 

boolean a = 0; 

boolean b = 0; 

boolean c = 0; 

boolean d = 0; 

boolean e = 0; 

boolean f = 0; 

boolean g = 0; 

boolean h = 0; 

byte Val_adc = 0; 

byte Val_SD = 0; 

byte Val_Masc = 0; 

const byte Masc = 1; 
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void setup() { 

  pinMode(VERIFY,OUTPUT); 

  pinMode(RW,INPUT_PULLUP); 

  pinMode(ENABLE,INPUT_PULLUP); 

  pinMode(ARDINT, INPUT_PULLUP); 

   

  //Serial.begin(9600); 

  //Inicialización SD card: 

  if(!SD.begin(chipSelect)){ 

    //Serial.print("Inicialización fallida o tarjeta no 

presente!"); 

    return; 

  } 

  //Serial.print("Tarjeta inicializada!"); 

} 

///////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

void loop() { 

  File dataLoop; 

  digitalWrite(VERIFY,LOW); 

  delay(10); 

  if (!digitalRead(RW)){ 

    //Serial.println("Recibiendo valores..."); 

    //Def. pins D1-D4 com entrada 

    pinMode(D1,INPUT); 

    pinMode(D2,INPUT); 

    pinMode(D3,INPUT); 

    pinMode(D4,INPUT); 

    if (SD.exists("loop.txt")){SD.remove("loop.txt");} 

  } 
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  while (!digitalRead(RW)){ 

    if (SD.exists("loop.txt")){SD.remove("loop.txt");} 

    dataLoop = SD.open("loop.txt",FILE_WRITE); 

    //Serial.println("Guardant Valors en SD card:"); 

    //Serial.println("Esperant 1a transmissió de nibble inf..."); 

    if(dataLoop){ 

      //Serial.println("Loop.txt obert exitosament"); 

      while (!digitalRead(ENABLE)){} 

      a = digitalRead(D1); 

      b = digitalRead(D2); 

      c = digitalRead(D3); 

      d = digitalRead(D4); 

      //Serial.println("nible superior rebut"); 

 

      digitalWrite(VERIFY,HIGH); 

      delay(10); 

      digitalWrite(VERIFY,LOW); 

 

      //Serial.println("Esperem 2a transmisió de nibble sup..."); 

      while (!digitalRead(ENABLE)){} 

      e = digitalRead(D1); 

      f = digitalRead(D2); 

      g = digitalRead(D3); 

      h = digitalRead(D4); 

   

      digitalWrite(VERIFY,HIGH); 

      delay(10); 

      digitalWrite(VERIFY,LOW); 
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      //Reconstruïm el valor a salvar: 

      Val_adc = 0; 

      Val_adc |= byte(h); 

       

      Val_adc = Val_adc << 1; 

      Val_adc |= byte(g); 

     

      Val_adc = Val_adc << 1; 

      Val_adc |= byte(f); 

       

      Val_adc = Val_adc << 1; 

      Val_adc |= byte(e); 

     

      Val_adc = Val_adc << 1; 

      Val_adc |= byte(d); 

     

      Val_adc = Val_adc << 1; 

      Val_adc |= byte(c); 

 

      Val_adc = Val_adc << 1; 

      Val_adc |= byte(b); 

 

      Val_adc = Val_adc << 1; 

      Val_adc |= byte(a); 

 

      Val_SD = byte(Val_adc); 

      dataLoop.write(Val_SD); 

      //Serial.println(Val_SD,DEC); 

 

      /*Serial.print("Valor de a: "); 

      Serial.println(a); 

      Serial.print("Valor de b: "); 
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      Serial.println(b); 

      Serial.print("Valor de c: "); 

      Serial.println(c); 

      Serial.print("Valor de d: "); 

      Serial.println(d); 

      Serial.print("Valor de e: "); 

      Serial.println(e); 

      Serial.print("Valor de f: "); 

      Serial.println(f); 

      Serial.print("Valor de g: "); 

      Serial.println(g); 

      Serial.print("Valor de h: "); 

      Serial.println(h); 

 

      Serial.print("Valor de Val_adc: "); 

      Serial.println(Val_adc,BIN); 

      Serial.println(Val_adc,DEC); 

      Serial.println("-------------------------------------------

---------------------------------");*/ 

    } 

    else{ 

      //Serial.println("Error al obrir loop.txt"); 

      return; 

    } 

  } 

   

  if (digitalRead(RW)) { 

    //Definim pins D1-D4 como sortides 

    pinMode(D1,OUTPUT); 

    pinMode(D2,OUTPUT); 

    pinMode(D3,OUTPUT); 

    pinMode(D4,OUTPUT); 
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    //tanquem el documento per garantir que ha sigut guardat 

    dataLoop.close(); 

    //Tornem a obrir-lo en mode de Lectura 

    dataLoop = SD.open("loop.txt"); 

    //Serial.println("Llegint valors des de Sd card:"); 

  } 

  while (digitalRead(RW)){ 

    if (dataLoop){ 

      while (dataLoop.available()){ 

        digitalWrite(VERIFY,LOW); 

         

        //llegim el valor des de SD card: 

        Val_SD = dataLoop.read(); 

        //Serial.println(Val_SD,DEC); 

        //Serial.println(Val_SD,BIN); 

        //Algoritme de descomposició de Val_SD en 8 dígits 

        a = bitRead(Val_SD,0); 

        b = bitRead(Val_SD,1); 

        c = bitRead(Val_SD,2); 

        d = bitRead(Val_SD,3); 

        e = bitRead(Val_SD,4); 

        f = bitRead(Val_SD,5); 

        g = bitRead(Val_SD,6); 

        h = bitRead(Val_SD,7); 

        

      /*Serial.print("Valor de a: "); 

      Serial.println(a); 

      Serial.print("Valor de b: "); 

      Serial.println(b); 

      Serial.print("Valor de c: "); 

      Serial.println(c); 

      Serial.print("Valor de d: "); 
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      Serial.println(d); 

      Serial.print("Valor de e: "); 

      Serial.println(e); 

      Serial.print("Valor de f: "); 

      Serial.println(f); 

      Serial.print("Valor de g: "); 

      Serial.println(g); 

      Serial.print("Valor de h: "); 

      Serial.println(h); 

 

      Serial.print("Valor de Val_adc: "); 

      Serial.println(Val_SD,BIN); 

      Serial.println(Val_SD,DEC); 

      Serial.println("-------------------------------------------

---------------------------------");*/ 

 

        //Iniciem comunicació Arduino - PIC enviant el valor 

llegit de SD card 

 

        if (a){digitalWrite(D1,HIGH);} 

        else{digitalWrite(D1,LOW);} 

 

        if (b){digitalWrite(D2,HIGH);} 

        else{digitalWrite(D2,LOW);} 

 

        if (c){digitalWrite(D3,HIGH);} 

        else{digitalWrite(D3,LOW);} 

 

        if (d){digitalWrite(D4,HIGH);} 

        else{digitalWrite(D4,LOW);} 

 

        digitalWrite(VERIFY,HIGH); 
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        while(!ENABLE){} 

 

        digitalWrite(VERIFY,LOW); 

 

        if (e){digitalWrite(D1,HIGH);} 

        else{digitalWrite(D1,LOW);} 

 

        if (f){digitalWrite(D2,HIGH);} 

        else{digitalWrite(D2,LOW);} 

 

        if (g){digitalWrite(D3,HIGH);} 

        else{digitalWrite(D3,LOW);} 

 

        if (h){digitalWrite(D4,HIGH);} 

        else{digitalWrite(D4,LOW);} 

 

        digitalWrite(VERIFY,HIGH); 

 

        while(!ENABLE){} 

         

        digitalWrite(VERIFY,LOW); 

      } 

    } 

    dataLoop.close(); 

  } 

} 
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