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Resum 

En aquest projecte es realitza el disseny, el desenvolupament i la implantació d’un 

sistema domòtic estàndard d’un habitatge accessible per a tothom amb diferents 

alternatives per interaccionar-hi de manera senzilla i autònoma. Addicionalment a l’ús 

de polsadors i pantalla LCD per comunicar-se amb els sensors i els actuadors de la llar, 

disposa de micròfon i altaveu connectats al comandament mòbil, una Raspberry Pi 3, 

per donar ordres i rebre missatges de veu. A més es pretén que no tingui un cost massa 

elevat perquè va destinat a un mercat molt ampli i que sigui fàcilment personalitzable al 

gust de l’usuari. 
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Resumen 

En este proyecto se realiza el diseño, el desarrollo y la implantación de un sistema 

domótico estándar de una vivienda accesible para todos con diferentes alternativas para 

interaccionar de manera sencilla y autónoma. Adicionalmente al uso de pulsadores y 

pantalla LCD para comunicarse con los sensores y los actuadores del hogar, dispone 

de micrófono y altavoz conectados al mando móvil, una Raspberry Pi 3, para dar 

órdenes y recibir mensajes de voz. Además se pretende que no tenga un coste 

demasiado elevado porque va destinado a un mercado muy amplio y que sea fácilmente 

personalizable al gusto del usuario. 
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Abstract 

In this project the design, development and implementation of a standard home 

automation system is made accessible to everybody with different alternatives to interact 

in a simple and autonomous way. In addition to the use of push buttons and LCD screen 

to communicate with sensors and actuators of the home, has a microphone and speaker 

connected to the mobile controller, a Raspberry Pi 3, to give voice orders and receive 

voice messages. Furthermore, it is intended that it does not have a high cost because it 

is destined to a very wide market and that is easily customizable to the user's taste. 
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Capítol 1. Objecte del projecte  

 

Aquest projecte té com a objectiu general la realització d’un prototipus de sistema de 

gestió i control d’un habitatge domòtic que puguin utilitzar de manera independent 

persones que presentin algun tipus de discapacitat. És a dir, un plantejament de sistema 

domòtic per ser usat de manera autònoma per tothom, tant per aquells que pateixen 

alguna discapacitat com els que no, ampliant així el mercat al qual va dirigit aquest 

prototip per abaratir el preu final i, de pas, pensar un disseny de sistema domòtic 

estàndard i global. 

Si ens parem a pensar en l’evolució de la tecnologia en els últims anys i la incisió que 

ha fet en la societat, ens n’adonem de la comoditat i facilitat que ens ofereix en el nostre 

dia a dia. Aquesta evolució ha afectat al global de la societat i ha permès que les 

persones discapacitades guanyin més independència i puguin arribar a fer coses per 

elles soles, tal i com ho fan les persones que no pateixen cap discapacitat. Per això, 

l’objectiu global d’aquest projecte es pensa tenint en compte les discapacitats generals 

que poden patir les persones a l’hora de realitzar activitats concretes; aquestes 

discapacitats generals són: mobilitat reduïda, mudesa, ceguesa i sordesa. 

Per exemple, alguns dels dispositius que ajuden a realitzar tasques de manera 

autònoma a persones que presentin alguna discapacitat serien els semàfors sonors 

permeten a les persones cegues saber en quin moment es pot travessar el pas de 

vianants emetent un so a intervals de menys a més freqüència per indicar finalment que 

el semàfor es torna a posar vermell i no es pot travessar, la plataforma elevadora dels 

autobusos permet a persones en cadires de rodes pujar i baixar de l’autobús de manera 

fàcil i segura, o un receptor que emet llum brillant serveix per alertar a la persona sorda 

que està a casa que estan trucant al timbre de la porta. 

Centrant-nos en el tema del treball, les cases intel·ligents estan cada cop més presents 

en la societat actual. Aquest projecte vol acostar a totes les llars un sistema domòtic que 

sigui còmode d’utilitzar, barat i fàcil de programar. Que es permeti controlar el sistema 

domòtic mitjançant la veu i es vol donar l’opció de triar entre fer ús d’internet per el 

reconeixement de veu o per el contrari es prefereix un mètode de reconeixement de veu 

sense necessitat de connexió a internet. De manera complementària a l’ús d’un 

dispositiu mòbil de pantalla tàctil que disposi d’una aplicació del fabricant del sistema 

domòtic, es vol tenir un comandament mòbil amb polsadors. 

Per garantir que l’accés al sistema sigui fàcil per a qualsevol persona, es disposaran de 

varies alternatives per interactuar amb aquest basant-nos en les discapacitats generals 

anteriorment esmentades:  
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 Polsadors per accedir de manera tàctil 

 Micròfon per accedir amb la veu 

 Pantalla LCD per informar visualment 

 Altaveu per informar per àudio 

 Comandament mòbil per a una comunicació sense fils amb el sistema  

Per tant, el prototip que es vol implementar serà un comandament mòbil, manejable i 

amb polsadors, pantalla LCD, micròfon i altaveu. 

La comunicació sense fils entre aquest comandament mòbil i la placa mare es farà via 

Bluetooth. El mètode de funcionament de la comunicació consisteix a enviar ordres al 

sistema per al control dels aparells de l’habitatge i que, en qualsevol moment, se li pugui 

preguntar la informació de l’estat dels sensors i actuadors. 

A l’hora de començar aquest projecte de control domòtic centrat a les persones 

discapacitades es té una idea general més o menys clara d’allò que s’hi haurà 

d’implementar per tenir èxit en el seu funcionament final i la seva posterior posada a la 

venta, però les idees que són més específiques encara no estan decidides. És per això 

que s’ha triat una idea prou amplia que no tanca les portes a les diferents possibilitats i 

idees orientades al camp de la domòtica centrada a persones que presenten alguna 

discapacitat. L’objectiu final es basa en el funcionament exitós del projecte respectant 

les especificacions demanades a l’inici i sobretot l’explicació de com s’ha plantejat i 

elaborat el prototip. És molt important redactar de manera clara i entenedora en tots els 

passos que s’han fet, pensant que si algú té intenció de repetir el prototip sigui capaç de 

fer-ho, i treure’n les conclusions pertinents quan ja s’ha testejat i provat en una aplicació 

real. 

En termes generals, les conclusions que es tenen intenció de treure fan referència al 

grau d’encert del software de reconeixement de veu utilitzat, a la creació d’un sistema 

de gestió i control domòtic estàndard i fàcilment modificable segons les necessitats del 

client, a una alternativa a les aplicacions dels dispositius mòbils tàctils actuals, al bon 

funcionament de tot el sistema amb una ràpida comunicació d’informació i a la proposta 

d’un projecte funcional i més econòmic respecte a d’altres similars que es poden trobar 

en el mercat. I també es podran proposar possibles millores com seria utilitzar més 

comandaments mòbils i també dispositius mòbils per connectar-se amb la placa mare 

del sistema, implementar un sistema funcional amb més entrades i sortides que el 

prototip creat i oferint més opcions per a la casa domòtica al client, ús d’una comunicació 

sense fils alternativa creant una xarxa de comunicació entre tots els dispositius del 

sistema domòtic i la placa mare...      

Per acabar aquest capítol es citen els objectius que sorgeixen de l’objectiu general del 

projecte. Els objectius particulars que es deriven de la realització del sistema domòtic 

són:  
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 Disseny general del circuit 

 Programació del microcontrolador PIC 

 Simulació general del circuit 

 Muntatge del prototip de la placa mare 

 Muntatge del prototip de la placa d’entrades i sortides 

 Disseny de la PCB de la placa mare 

 Disseny de la PCB de la placa d’entrades i sortides 

 Aprenentatge del funcionament i utilitats del comandament mòbil 

 Programació del comandament mòbil 

 Adquisició, reconeixement i ús de comandes de veu 

 Ús del protocol de comunicació Bluetooth 

 Descripció i justificació del projecte en diverses aplicacions 

Finalment, un altre dels objectius del projecte és demostrar els coneixements adquirits 

en el Grau d’Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica, i posar-los en pràctica per 

elaborar-lo. 
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Capítol 2. Motivació i justificació 

 

Des de que vaig assabentar-me del concepte de domòtica he tingut ganes de realitzar 

un projecte sobre aquest tema. Penso que aplicar coneixements del camp de 

l’electrònica i automàtica a un habitatge és una idea excel·lent, creant d’aquesta manera 

un sistema domòtic que millora la gestió d’energia, abarateix costos, augmenta la 

seguretat, permet el control de les funcionalitats de la casa des de qualsevol lloc i que, 

en definitiva, augmenta el benestar. I un altre tema que també m’havia plantejat alguna 

vegada era l’aplicació de la tecnologia per facilitar la vida de les persones, veient-ho com 

un concepte més aviat futurista perquè ho relacionava amb cases intel·ligents 

(domòtica) i edificis no destinats a habitatges intel·ligents (inmòtica). 

Per aquesta raó, em va atraure el treball final de grau proposat amb el títol “Sistema de 

gestión domótica de una vivienda para personas que presenten algún tipo de 

discapacidad”, el qual s’adequava als plantejaments anteriors. I per acabar de decidir-

me, vaig buscar informació sobre el tema del projecte i vaig trobar un informe tècnic molt 

interessant que parlava justament d’això; es titula: “La domótica como medio para la 

vida independiente de discapacitados y personas de la tercera edad” (Alfonso Recuero, 

1999).  

L’informe tècnic pronostica que el nombre de persones de la tercera edat a la UE l’any 

2020 augmentarà significativament, donant importància a l’ús de la domòtica 

actualment: “En la actualidad, el número de personas mayores de 60 años en la UE es 

del 20% y se espera que en el 2020 este porcentaje sea del 27%, aumentando también 

el número de personas muy ancianas, con el 8,9%por encima de 75 años y, el 2,4%, 

por encima de los 85” (Alfonso Recuero, 1999). L’informe tècnic també explica les 

accions a seguir per a una major generalització de les cases intel·ligents, les quals 

s’aplicaran al nostre projecte: “Según los investigadores japoneses, para una mayor 

generalización de las "casas inteligentes", las acciones a seguir son: -Estandarizar las 

especificaciones relativas a los equipos y a los sistemas y a su expandibilidad. -Explicar 

los servicios disponibles y mejorar la fiabilidad de los equipos. -Proporcionar facilidades 

de financiación.” (Alfonso Recuero, 1999). 

Però abans de decidir-me per aquest projecte vaig fer una pluja d’idees, intentant pensar 

algunes innovacions que podria aportar en el sector domòtic enfocat a persones que 

presentin algun tipus de discapacitat. Les limitacions degudes a discapacitats generals 

són: mobilitat reduïda, mudesa, ceguesa i sordesa.  

A partir d’aquí, vaig tenir la idea d’una interfície fàcil d’entendre, amigable, portàtil i que 

es pogués tenir al palmell de la mà, permetent un ràpid i còmode accés al sistema 
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domòtic. Havia d’oferir alternatives per interactuar amb la placa (basant-me en les 

discapacitats generals) i d’aquesta manera vaig fer una llista del que necessitaria el 

comandament mòbil: polsadors, micròfon, pantalla LCD, altaveu. I ara quedava pensar 

un dispositiu que fos capaç de complir el paràgraf anterior, amb la possibilitat de 

comunicar-se amb la placa i que, si fos possible, no depengués d’internet per funcionar. 

A part, el prototip havia de ser econòmic i de programari de codi obert, degut al poc 

pressupost del que disposava i per tal d’oferir al client un producte barat i 

personalitzable.  

En resum, vaig fer-me un petit croquis de les parts que disposaria el treball i dels 

conceptes desconeguts que havia d’aprendre per confeccionar la idea del projecte. 

Aquestes especificacions són les que vaig seguir per realitzar aquest treball fi de grau. 
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Capítol 3. Especificacions bàsiques 

 

Abans de començar un projecte, a partir de la idea inicial s’han de definir les 

característiques que són necessàries per a que el resultat final d’aquest sigui satisfactori. 

 

3.1. Descripció de la idea 

Aquest projecte està centrat en persones que presentin algun tipus de discapacitat. Per 

tant, la idea de sistema de gestió domòtica d’un habitatge està condicionada per aquesta 

especificació que considero bàsica però no es té només la intenció de fer un 

plantejament del sistema domòtic per cobrir les necessitats de les persones que trobin 

dificultats per realitzar tasques concretes, sinó tot el contrari, es vol idear un sistema 

domòtic que funcioni de la mateixa manera i sigui accessible per qualsevol persona 

presenti o no una discapacitat. A més, es fa el raonament de que com més vies de 

control  i de gestió pugui tenir el sistema més bona serà l’experiència de l’usuari perquè 

tindrà major llibertat per donar ordres de diferents maneres i igualment una possibilitat 

de rebre més informació, com serien els missatges de veu de confirmació que s’ha 

activat l’actuador que ens interessa o missatges d’alarma, causats per una intrusió a la 

llar domòtica o per la detecció de fum o gas. 

Aleshores, reflexionant en aquesta idea, es pretén dissenyar un sistema domòtic que 

tingui en compte a persones que presenten alguna de les discapacitats generals, tal com 

ceguesa, sordesa, mudesa o mobilitat reduïda, facilitant tant com sigui possible el control 

i la gestió d’un sistema domòtic a casa seva. Amb la mateixa intenció es fa el 

plantejament d’aquest sistema domòtic perquè també tingui en compte les persones de 

la tercera edat, amb la finalitat que puguin accedir més fàcilment al sistema domòtic si 

s’elimina el requeriment d’una pantalla tàctil per controlar l’aplicació de la casa domòtica 

i amb un menú el màxim de simple i intuïtiu que no els hi generi dubtes de funcionament 

o desplaçament per les diferents opcions disponibles. Finalment, aquesta proposta de 

sistema domòtic va dirigit també a la societat en general com a una alternativa al 

dispositiu mòbil que utilitza una aplicació per a gestionar i controlar el sistema domòtic, 

deixant al gust de l’usuari escollir la manera per comunicar-se amb la seva llar domòtica.  

Tanmateix, interessa que el prototip sigui econòmic per evitar que el preu sigui un factor 

determinant quan es valori l’opció d’instal·lar-lo a casa teva i el seu encariment vagi en 

funció del nombre d’entrades i sortides que se li connectin. També interessa que no es 

necessiti utilitzar Internet per tal de reconèixer les ordres donades per veu (que podria 

ser el cas d’una persona que no tingui contractat internet a casa o que el lloc on viu no 
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hi arribi internet) i tampoc d’un telèfon intel·ligent, tauleta o ordinador per comandar el 

sistema domòtic a distància.  

I addicionalment pot ser un bon complement a l’ús d’una aplicació en un dispositiu mòbil 

perquè evita el consum de bateria del dispositiu mòbil i l’allibera de la necessitat d’estar 

connectat tota l’estona amb el sistema domòtic. Si l’usuari no disposa de dispositiu mòbil 

llavors es fa indispensable per poder-se comunicar amb el sistema domòtic a distància.  

 

3.2. Especificacions tècniques 

Mantenint la idea del projecte que s’ha exposat anteriorment es procedeix a detallar en 

més profunditat les especificacions tècniques: 

Primer de tot, cal que l’accés al sistema estigui pensat per a que tothom hi pugui accedir 

de manera autònoma. A més, ha d’oferir un servei intuïtiu, senzill i pràctic per ser utilitzat 

en el dia a dia. El menú estarà dividit en dues parts, la part general centrada en grups 

d’actuadors i funcionalitats generals dels sistema domòtic (visualització i control de la 

temperatura, activació de l’alarma i comprovació del moment en què s’ha registrat una 

alerta produïda per un dels sensors) i la part de zones centrada en cada lloc particular 

de la llar i els actuadors que s’hi poden trobar. Una altra especificació serà l’ús de 

micròfon i altaveu per donar ordres per veu i rebre missatges de veu també, oferint una 

interacció més agradable i directa amb l’usuari, sense necessitat del sentit de la vista 

per controlar i gestionar el sistema domòtic de la llar. Per fer el reconeixement de les 

comandes de veu es vol evitar l’ús d’internet, de tal manera que es disposi d’un software 

offline amb un diccionari propi de les paraules usades en les comandes i així sigui capaç 

d’entendre les ordres donades mitjançant la veu. Igualment, fent ús de l’altaveu es vol 

disposar d’un software offline que dóna missatges de veu a l’usuari. 

Segon, el prototip ha de ser barat. Si es vol aconseguir això, el producte ha d’anar dirigit 

a qualsevol usuari tant si presenta alguna discapacitat com si no, deixant que sigui el 

propi usuari el que decideixi la manera de com es vol comunicar amb el sistema de 

gestió i control domòtic. Amb aquesta intenció d’ampliar el mercat del prototip es suposa 

un increment en la venta del producte, ja que anirà destinat a la societat en general i no 

només a un col·lectiu mes reduït, i farà possible l’abaratiment del preu final. També és 

essencial un estudi de costos del disseny, fabricació, instal·lació i manteniment del 

sistema domòtic. 

I tercer, tot el sistema ha de ser flexible, oferint la possibilitat de connectar tantes 

entrades i sortides com sigui necessari. Per aconseguir-ho s’ha pensat utilitzar un únic 

microcontrolador per el control domòtic i fer ús d’un sistema multiplexor/demultiplexor 

per les entrades/sortides, respectivament. L’activació dels actuadors a les sortides es 
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farà amb transistors i relés que proporcionaran un aïllament galvànic entre el sistema 

domòtic i la xarxa elèctrica, de tal manera que es connectaran els pins de sortida del 

microcontrolador als transistors que aniran connectats als relés i que, quan es doni un 

senyal en estat alt els transistors entraran en conducció i connectaran als relés que, per 

la seva banda, tancaran el circuit de funcionament d’un actuador extern al circuit del 

sistema domòtic. Si es volgués ampliar les connexions d’entrades i sortides en el cas de 

no disposar de mes pins en el microcontrolador es podria connectar aquest amb un altre 

microcontrolador i, si s’escau, fer un altre sistema multiplexor/demultiplexor repetint el 

procés anterior. Aquest mètode per ampliar la xarxa de sensors i actuadors del sistema 

domòtic està pensat en el cas que les connexions es facin mitjançant cables, en el cas 

que la comunicació entre el microcontrolador i els sensors i actuadors es faci sense fils 

es permetrà una ampliació de la xarxa domòtica sense necessitat d’elements addicionals 

de hardware. 

En definitiva, es vol que aquest projecte sigui una proposta de sistema domòtic 

estàndard accessible per a tothom. 
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Capítol 4. Possibles solucions 

 

El sistema domòtic es vol implementar al voltant d’un microcontrolador situat en una 

placa mare. Aquesta placa rep informació dels sensors a través dels pins d’entrada i 

envia informació als actuadors a través dels pins de sortida. 

Per interaccionar amb el sistema domòtic es proposen tres possibles solucions i en cada 

una d’elles s’explicaran els seus avantatges i els seus inconvenients. Aquestes tres 

solucions no són excloents entre elles i el que interessa és que es compleixin les 

especificacions tècniques del capítol anterior.   

 

4.1. Comandament en la placa mare 

Es vol que la placa mare disposi de cinc polsadors (selecció, esquerra, dreta, pujar, 

baixar) pel desplaçament i d’una pantalla LCD 16x02 per mostrar el menú del sistema 

domòtic. 

Un avantatge, és que aquesta opció és necessària en el cas de no disposar de les altres 

opcions o com a complement d’aquestes. És la solució més simple que permet el control 

del sistema domòtic només utilitzant els polsadors i la pantalla LCD. 

Els inconvenients que té són que està fixe i no permet que l’usuari es pugui moure per 

la llar, i que no disposa de micròfon i altaveu.  

 

4.2. Comandament utilitzant un dispositiu mòbil 

Comandar el sistema domòtic de manera tàctil a través d’una App en un dispositiu mòbil 

és aparentment la millor solució de totes, i més tenint en compte que apart d’oferir el 

servei de reconeixement de veu també existeix la possibilitat de que s’escolti una veu 

indicant quina selecció s’ha polsat a la pantalla. 

En general, molts dels sistemes domòtics que es comercialitzen actualment es basen 

en una App per a smartphone o tablet que interactua amb la casa domòtica. Així, eviten 

haver de dissenyar i fabricar un comandament mòbil per la seva gestió domòtica i el 

propi client és el que es descarrega l’App d’Internet. 

Però aquest mètode d’interacció amb la casa domòtica implica que s’hagi de tenir un 

dispositiu mòbil i que, en molts casos, sigui necessari el sentit de la vista per fer-lo 
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funcionar (encara que ja hi ha aplicacions que al polsar un botó de la pantalla s’escolta 

una veu indicant l’opció escollida i els cecs poden interactuar-hi de manera autònoma). 

Presenta molts avantatges, com la fàcil adquisició de la App descarregant-la d’Internet, 

la comunicació sense cables amb la placa mare és mitjançant Bluetooth o per Internet, 

fàcil i ràpid accés al sistema domòtic si sempre portes el smartphone a sobre, i la 

possibilitat que més d’un usuari pugui comandar l’habitatge domòtic des del seu 

smartphone. 

I com a inconvenients, s’ha de tenir present les persones que no disposen d’aquests 

dispositius i també volen poder accedir al seu sistema domòtic amb un comandament 

sense fil, la bateria del dispositiu mòbil s’esgotarà abans a causa d’estar activat un 

mètode de connexió sense fils, i no es podran realitzar algunes tasques alhora, com 

comandar el sistema domòtic mentre es realitza una trucada. 

 

4.3. Comandament utilitzant una placa de desenvolupament 

Buscant una alternativa als dispositius mòbils de pantalla tàctil he trobat les plaques de 

desenvolupament, una opció a tenir també en compte, amb un mercat molt ampli de 

marques, característiques i preus. Un inconvenient d’aquesta opció és que només es 

disposaria d’un únic comandament mòbil per controlar l’habitatge domòtic. Per 

solucionar-ho també es considera la possibilitat d’utilitzar de manera complementaria 

una App al dispositiu mòbil. 

La placa de desenvolupament neix a partir de les ganes i idees de desenvolupar 

projectes de persones apassionades de l’electrònica i la programació, i amb la intenció 

de fer-ho tu mateix (DIY, Do It Yourself en anglès). Els desenvolupadors poden escollir  

entre Microcontroller-Based Boards (MBB), System On Chip (SOC) boards, Single-

Board Computers (SBC) i purpose-built boards, construïts expressament per suportar 

Smart Bluetooth i Wi-Fi. Amb tantes plaques de desenvolupament diferents costa molt 

decidir-se per una.  

Finalment, seguint les recomanacions dels desenvolupadors, valorant les més 

utilitzades en projectes centrats en la gestió i el control d’una casa domòtica, i que 

complís les especificacions de la idea inicial del disseny, l’elecció s’ha fet entre 

Raspberry Pi i Arduino. 
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4.3.1. Raspberry Pi 

La Raspberry Pi es tracta d’un mini-ordinador d’una sola placa (SBC, Single-Board 

Computer en anglès) i té les característiques requerides per ser considerat un ordinador 

funcional. El seu sistema operatiu és Linux i el codi necessari per poder-se comunicar 

amb el microcontrolador de la placa mare és realitzarà en el llenguatge de programació 

Python.  

Els avantatges que té són que cada usuari pot personalitzar i donar-li diferents usos 

(podent tenir infinitat de funcionalitats apart de ser un comandament mòbil), gràcies al 

mòdul d’expansió de pantalla LCD i polsadors les persones que no dominen la pantalla 

poden desplaçar-se pel menú i controlar el sistema domòtic, la informació és donada 

per l’altaveu i també per la pantalla, és possible donar comandes per veu pitjant un sol 

polsador, i ja incorpora la connectivitat LAN sense fils i Bluetooth.  

I com a inconvenients, necessita una mica de temps (aproximadament 30 segons) per 

arrencar abans de que sigui operativa i executi el codi del sistema, i té un consum 

d’energia elevat si es compara amb l’Arduino. 

 

4.3.2. Arduino 

L’Arduino és un microcontrolador (MCU, Micro-Controller Unit en anglès), és més 

simple que la Raspberry Pi i s’utilitza per a tasques repetitives com encendre i apagar 

llums, pujar i baixar persianes, lectura d’un sensor de temperatura... Funciona amb el 

mateix microprogramari (firmware) Arduino i que una vegada el codi ha estat carregat 

només s’ha de connectar i ja comença a treballar immediatament. 

D’avantatges té que és molt senzill d’utilitzar i sense la necessitat d’instal·lar llibreries 

que t’ajudin a controlar els GPIO pins (com el cas de la Raspberry Pi), hi ha dissenyadors 

visuals com ara Scratch, i també disposa d’un mòdul d’expansió de pantalla LCD i 

polsadors. 

Com a inconvenients, en comparació a la Raspberry com que no es tracta d’un mini-

ordinador no s’hi poden instal·lar sistemes operatius i utilitzar-lo com a ordinador, 

requereix de plaques d’extensió per connectar-se per Bluetooth i a la xarxa amb WiFi 

(802.11n) i Ethernet (100M). 

Es pot concloure que Arduino és ideal per realitzar projectes senzills d’electrònica però 

el fet que necessita de plaques d’expansió per tenir connectivitat i que també es valora 

la possibilitat de gestionar les dades del sistema domòtic directament connectant-hi una 

pantalla, un teclat i un ratolí, fa que finalment em decideixi per la Raspberry Pi com a 

placa de desenvolupament pel projecte.  
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Capítol 5. Solució escollida 

 

5.1. Idea final del prototip 

El prototip del projecte tindrà com a nucli un microprocessador disposat en la placa mare 

que rebrà la informació dels sensors i controlarà als actuadors. Per accedir al 

comandament del menú del sistema domòtic hi haurà dues opcions, a través de la placa 

mare i mitjançant una placa de desenvolupament. 

Abans d’explicar les especificacions tècniques de la solució adoptada es vol justificar el 

perquè no s’ha escollit també la opció de comandament mitjançant un dispositiu mòbil: 

El comandament des d’un dispositiu mòbil mitjançant una App s’ha considerat vàlid per 

el projecte però, degut a la falta d’alternatives a aquesta possible solució i també pensant 

en la dificultat que pot originar l’ús d’una pantalla tàctil en persones cegues i en persones 

de la tercera edat, s’ha cregut convenient crear un comandament mòbil nou. Aquesta 

proposta permet combinar, per una banda, la possibilitat d’ús d’una App en un 

smartphone o tablet i, per l’altra banda, la possibilitat d’ús d’un comandament mòbil que 

no sigui de pantalla tàctil i que, a canvi, disposi de polsadors. 

I per això, s’ha escollit una placa de desenvolupament com a comandament mòbil i s’ha 

deixat com a proposta d’ampliació del treball la solució d’un comandament mòbil des 

d’un dispositiu mòbil tàctil. 

A continuació es citen i es descriuen breument els components de la placa mare, de la 

placa d’entrades i sortides, i del comandament mòbil. En el capítol 7 s’aprofundirà més 

en l’explicació de cada un. 
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5.2. Descripció de la placa mare 

La placa mare és el circuit central d’operacions del sistema domòtic.  

Figura 5.1. Vista superior de la placa mare 

 

En aquesta placa s’hi troba: 

1. El microcontrolador, que és un microprocessador que s’encarrega del control de 

dispositius electrònics de l’habitatge.  

2. Una pantalla LCD 16x2, suficientment gran per navegar pel menú i mostrar 

informació del sistema.  

3. Cinc polsadors, que serveixen per navegar pel menú i controlar el sistema.  

4. Mòdul Bluetooth i la possibilitat de connectar mòdul Wi-Fi (amb la opció d’elegir 

entre les dues connexions sense fils).  

5. Un Rellotge/Calendari RTC, per historial d’esdeveniments i la possibilitat de 

programar tasques a la llar. 

6. Connexions d’entrades i sortides a la placa mare. 

 

Senyals d’entrada a la placa mare  

Senyals de sortida de la placa mare  
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5.2.1. Elecció del microcontrolador 

Per seleccionar el microcontrolador més adequat per aquest projecte m’he decantat pels 

microcontroladors de la marca Microchip perquè és una de les marques més utilitzades 

en projectes d’universitat (ja hi estic familiaritzat), té un gran ventall de models del 

microcontrolador PIC i funcionen bé en altres treballs de fi de grau d’aplicacions 

domòtiques que em poden servir d’exemple per la realització del treball.    

Per tal d’elegir un model PIC m’he fixat en les característiques que ofereixen les famílies 

d’aquest microcontrolador i m’he decantat per dues famílies per comparar les seves 

prestacions, concretament de la gamma mitjana o PIC16, i de la gamma alta o PIC18. 

 

5.2.1.1. Model PIC16 

El model de gamma mitjana escollit és el PIC16F87X de 8 bits. Porten una memòria de 

programa EEPROM Flash millorada que permet programar-los més ràpidament utilitzant 

un dispositiu programador de PIC. Els models d’aquesta família que tenen una “A” al 

final disposen de mòduls de comparació analògics. 

 

Taula 5.1. Característiques de la família PIC16F87XA 

Característiques PIC16F873A PIC16F874A PIC16F876A PIC16F877A 

Freqüència de 
treball 

DC – 20 MHz DC – 20 MHz DC – 20 MHz DC – 20 MHz 

Reset (i Delays) POR, BOR 
(PWRT, 
OST) 

POR, BOR 
(PWRT, 
OST) 

POR, BOR 
(PWRT, 
OST) 

POR, BOR 
(PWRT, 
OST) 

Memòria de 
programa FLASH 
(Paraules de 14 
bits) 

4K 4K 8K 8K 

Memòria de dades 
(Bytes) 

192 192 368 368 

Memòria de dades 
EEPROM 

128 128 256 256 

Interrupcions 14 15 14 15 

Ports E/S Ports A, B, C Ports A, B, C, 
D, E 

Ports A, B, C Ports A, B, C, 
D, E 

Temporitzadors 3 3 3 3 

Mòduls de captura/ 
comparació/PWM 

2 2 2 2 
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Comunicacions 
sèrie 

MSSP, 
USART 

MSSP, 
USART 

MSSP, 
USART 

MSSP, 
USART 

Comunicacions 
paral·lel 

 PSP  PSP 

Mòdul A-D de 10 
bits 

5 canals 
d’entrada 

8 canals 
d’entrada 

5 canals 
d’entrada 

8 canals 
d’entrada 

Comparadors 
analògics 

2 2 2 2 

Conjunt 
d’instruccions 

35 
instruccions 

35 
instruccions 

35 
instruccions 

35 
instruccions 

Encapsulats 28-pin PDIP 
28-pin SOIC 
28-pin SSOP 
28-pin QFN 

40-pin PDIP 
44-pin PLCC 
44-pin TQFP 
44-pin QFN 

28-pin PDIP 
28-pin SOIC 
28-pin SSOP 
28-pin QFN 

40-pin PDIP 
44-pin PLCC 
44-pin TQFP 
44-pin QFN 

 

 

5.2.1.2. Model PIC18 

El model de gamma alta escollit PIC18 és considerat d’alt rendiment, també porta una 

memòria de programa EEPROM Flash millorada i utilitza la tecnologia nanoWatt de 

baixa potència. 

 

Taula 5.2. Característiques de la família PIC18F2455/2550/4455/4550 

Característiques PIC18F2455 PIC18F2550 PIC18F4455 PIC18F4550 

Freqüència de 
funcionament 

DC – 48 MHz DC – 48 MHz DC – 48 MHz DC – 48 MHz 

Memòria de 
programa (Bytes) 

24576 32768 24576 32768 

Memòria de 
programa 
(Instruccions) 

12288 16384 12288 16384 

Memòria de dades 
(Bytes) 

2048 2048 2048 2048 

Memòria de dades 
EEPROM (Bytes) 

256 256 256 256 

Fonts d’interrupció 19 19 20 20 

Ports E/S Ports A, B, C, 
(E) 

Ports A, B, C, 
(E) 

Ports A, B, C, 
D, E 

Ports A, B, C, 
D, E 

Temporitzadors 4 4 4 4 
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Mòduls de captura/ 
comparació/PWM 

2 2 1 1 

Mòduls de captura/ 
comparació/PWM 
millorats 

0 0 1 1 

Comunicacions 
sèrie 

MSSP, 
USART 
millorat 

MSSP, 
USART 
millorat 

MSSP, 
USART 
millorat 

MSSP, 
USART 
millorat 

Mòdul USB  1 1 1 1 

Port paral·lel de 
transmissió SPP 

No No Sí Sí 

Mòdul A-D de 10 
bits 

10 canals 
d’entrada 

10 canals 
d’entrada 

13 canals 
d’entrada 

13 canals 
d’entrada 

Comparadors 2 2 2 2 

Conjunt 
d’instruccions 

75 (83 amb 
extensió 
activada) 

75 (83 amb 
extensió 
activada) 

75 (83 amb 
extensió 
activada) 

75 (83 amb 
extensió 
activada) 

Encapsulats 28-Pin PDIP 
28-Pin SOIC 

28-Pin PDIP 
28-Pin SOIC 

40-Pin PDIP 
44-Pin QFN 
44-Pin TQFP 

40-Pin PDIP 
44-Pin QFN 
44-Pin TQFP 

 

En aquesta família de gamma alta es manté l’arquitectura bàsica utilitzada en la família 

de gamma mitjana PIC16 i es milloren casi totes les prestacions, raó per la qual es 

decideix la gamma alta pensant en un millor rendiment i més capacitat de memòria. El 

microcontrolador que s’ha elegit per al projecte és el PIC18F4550 perquè és el que 

presenta més ports d’entrada i sortida, juntament amb una major capacitat de memòria 

de programa. 
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5.3. Descripció de la placa d’entrades i sortides 

La placa d’entrades i sortides és el circuit de comunicació de senyals dels sensors i 

actuadors amb la placa mare.  

Figura 5.2. Vista superior de la placa d’entrades i sortides 

 

En aquesta placa s’hi troba:  

1. Les entrades dels sensors de presència, informen quan detecten un intrús.  

2. El sensor de temperatura, mesura la temperatura en que es troba l’habitatge. 

3. L’entrada del sensor de fum i gas, s’activa al detectar fum i gas. 

4. Les sortides als llums, per il·luminar les estàncies de l’habitatge. 

5. Les sortides als motors de les persianes, per fer pujar o baixar les persianes 

segons el sentit de gir dels motors. 

6. Les sortides als endolls, per activar o desactivar aparells que hi estan connectats. 

7. La sortida a l’estufa, controla la temperatura de la llar amb una estufa que s’activa 

i s’apaga amb histèresi segons una temperatura consigna. 

8. La sortida a l’alarma, un brunzidor amb LED. 

9. La sortida a la vàlvula del reg, sistema de gestió d’aigua per regar. 

10. Connexions d’entrades i sortides a la placa mare. 

 

Senyals d’entrada a la placa mare  

Senyals de sortida de la placa mare  Connexió de sortida amb  els relès 
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5.4. Descripció del comandament mòbil 

La Raspberry Pi 3 és el comandament mòbil del projecte. 

Figura 5.3. Vista superior del comandament mòbil 

 

Disposa de: 

1. El mòdul d’expansió de pantalla LCD i cinc polsadors, per comunicar-se 

manualment amb el menú del sistema. 

2. La targeta de so per entrada de veu i sortida d’àudio, ja que la Raspberry Pi 3 no 

en disposa. 

3. Els auriculars amb micròfon, per comunicar-se de manera verbal i sonora amb 

el menú del sistema.  

4. La bateria, permet carregar-se mentre s’utilitza i s’adapta molt bé a la superfície 

inferior de la Raspberry Pi 3. 

5. Caixa protectora, ofereix un format compacte, resistent als cops i estèticament 

agradable a la vista. 
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5.4.1. Raspberry Pi 3 

La Raspberry Pi és un microcontrolador de baix cost desenvolupat al Regne Unit per la 

Fundació Raspberry Pi. El model que s’utilitza en aquest projecte és la Raspberry Pi 3 

Model B que, respecte a la seva versió anterior Raspberry Pi 2 Model B, proporciona 

una capacitat de processament major i connectivitat incorporada Bluetooth i Wi-Fi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.4. Vista superior de la Raspberry Pi 3 Model B 

 

Les característiques que fan que es consideri un ordinador funcional són les següents: 

 CPU ARMv8 de 4 nuclis a 1.2 GHz i 64-bits 

 Connectivitat Bluetooth 4.1 i Wi-Fi 802.11n 

 1 GB RAM 

 Connector Full HDMI 

 4 ports USB 

 40 pins GPIO 

 Port Ethernet 

 Connector d’àudio de 3.5 mm 

 Connector RCA (PAL i NTSC) 

 Interfície de càmera (CSI) 

 Interfície de pantalla (DSI) 

 GPU VideoCore IV 3D 

 Ranura per la targeta microSD (és necessari instal·lar un sistema operatiu a la 

targeta micro SD) 



Sistema de gestió domòtica d’un habitatge per a persones que presentin algun tipus de discapacitat 

 

31 

 

Figura 5.5. Parts de la Raspberry Pi 3 Model B 

 

La placa d’expansió és un altre element important que trobem en la Raspberry Pi 3. En 

aquest projecte es fa ús del Kit LCD 16x2 i teclat, acompanyat d’una caixa transparent 

acrílica que s’hi adapta i protegeix la Raspberry Pi 3. Es connecta als 26 primers pins 

de la connexió GPIO, mostrada a continuació: 
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Figura 5.6. Connector GPIO de la Raspberry Pi 3 Model B 

 

Hi ha diferents sistemes operatius per a la Raspberry Pi 3 i l’escollit per aquest projecte 

és Raspbian, la versió Debian Jessie. Aquest sistema operatiu és l’oficial de la fundació, 

i ve pre-instal·lat amb un munt de programari per a l’educació i programació en general.  
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Capítol 6. Funcions del sistema domòtic 

 

Tal com s’ha dit en el capítol 3, es vol que aquest projecte sigui una proposta de sistema 

domòtic estàndard accessible per a tothom. Per fer això possible s’ha configurat una 

disposició de les zones més comunes en un habitatge, concretament un pis amb 

terrassa, i col·locat els sensors i actuadors que s’han cregut necessaris en cada una de 

les zones. 

 

6.1. Zones d’un sistema domòtic estàndard 

Amb la idea pensada anteriorment de dissenyar un sistema domòtic estàndard es 

presenta un habitatge a on s’hi trobin totes les zones que s’han considerat típiques en 

una llar. Així, es proposa un pis que tingui un vestíbul, una cuina, una sala d’estar, un 

despatx, un lavabo, un dormitori de matrimoni, un dormitori per als fills, una terrassa i un 

distribuïdor el qual s’ha decidit que no prendrà part del sistema domòtic perquè es una 

zona de pas i amb un llum que s’encengui quan detecta presència i s’apaga al cap d’uns 

segons serà suficient. A continuació es mostra un plànol de l’habitatge estàndard en el 

qual s’implementaria el sistema domòtic dissenyat, amb la idea de col·locar la placa 

mare del sistema al centre de la llar aconseguint una bona comunicació sense fils amb 

el comandament mòbil: 

Figura 6.1. Plànol de l’habitatge estàndard 
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6.2. Funcions del sistema domòtic 

Ja sabent les zones que trobem a la llar el següent pas és pensar en les necessitats a 

cobrir que es consideren més importants per un sistema domòtic estàndard, tals com: 

 Avís d’intrusió 

 Avís de detecció de fum o gas 

 Control de la temperatura 

 Encendre i apagar el llum 

 Pujar i baixar la persiana gradualment o completament 

 Activar i desactivar l’endoll 

 Activar i desactivar el sistema de reg 

 

Un cop se saben les necessitats, es determinen els sensors i actuadors més apropiats 

per donar una bona solució. 

Els sensors següents han sigut els triats pel projecte:  

 Sensor de presència 

 Sensor de temperatura 

 Sensor de fum i gas 

 

I els actuadors següents són els utilitzats en aquest projecte, però es poden afegir més 

a petició del client: 

 Llum 

 Motor persiana 

 Endoll 

 Estufa 

 Alarma/Brunzidor 

 Reg 
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6.3. Opcions del menú 

El menú per a la gestió domòtica de l’habitatge està dissenyat de manera senzilla i 

intentant que la navegació i tria d’opcions del menú sigui el més intuïtiu possible. Està 

dividit en dues parts concretes: la part de gestió general i la part de gestió particular de 

cada una de les zones. Addicionalment, únicament en el menú del comandament mòbil 

hi trobem una part per apagar la Raspberry Pi 3 de manera correcta, evitant problemes 

originats d’apagar-la sobtadament. 

Per tal d’aglutinar el major nombre d’usuaris que fan ús del sistema domòtic l’idioma del 

menú és l’anglès, així com les ordres i els missatges per veu. També s’ha triat l’anglès 

perquè es l’idioma més fiable del software de reconeixement de veu offline i té una 

probabilitat més alta d’entendre l’ordre expressada per veu si la comparem amb un altre 

idioma com ara el castellà. 

A continuació s’explica més detalladament les opcions del menú i entre parèntesis el 

seu equivalent en anglès: 

 

6.3.1. General (General) 

Secció del menú enfocada al control general de tots els grups d’actuadors de la casa, 

és a dir, ofereix l’opció de donar ordres globals per a tots els llums, totes les persianes i 

tots els endolls de la llar.  

En aquesta secció també es realitza la visualització de la temperatura a la llar i es 

determina el valor de la temperatura consigna que es desitja, incrementant o disminuint 

en un grau centígrad la temperatura mesurada actual. També s’activa o desactiva 

l’alarma dels sensors de presència i es fa la comprovació de l’hora en que han ocorregut 

les alertes transmeses pels sensors d’intrusió i el sensor de fum i gas. 

 

6.3.1.1. Llum (Light) 

Encén o apaga tots els llums de la casa. Útil quan es marxa de casa o es va a dormir i 

no es volen deixar llums encesos, i al revés, quan es produeix una alerta de presència 

o de fum i gas, i es volen encendre tot els llums de cop. 
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6.3.1.2. Calefacció (Heating) 

Mostra i varia la temperatura ambient de la casa. Consisteix en una estufa que permet 

definir una temperatura consigna, superior o inferior a l’actual, que farà que s’encengui 

o s’apagui amb un grau centígrad d’histèresi. 

6.3.1.3. Persiana (Blind) 

Puja o baixa totes les persianes de la casa completament o gradualment, ordre a triar 

tenint en compte que les persianes disposen de final de cursa i no es mouran un cop 

l’hagin assolit. Útil quan es marxa de casa o es va a dormir i es volen tancar totes les 

persianes. També podria interessar donar l’ordre d’obrir-les completament quan es 

produeixi una alerta de fum i gas. 

 

6.3.1.4. Endoll (Socket) 

Activa o desactiva tots els endolls de la casa. Útil quan es marxa de casa o es va a 

dormir i es volen desactivar tots els aparells de cop. També, depenent dels aparells 

connectats als endolls, potser interessa activar-los tots a la vegada. 

 

6.3.1.5. Alarma (Alarm) 

Amb una contrasenya que es dóna amb una comanda de veu es dóna accés a les 

opcions de l’alarma per activar-la o desactivar-la, i per fer la comprovació dels senyals 

d’alerta d’intrusió que hagin pogut donar els sensors de presència, mostrant l’hora 

d’enregistrament de l’alerta transmesa. Igualment, sense necessitat de contrasenya es 

pot visualitzar l’hora d’enregistrament d’una alerta generada pel sensor de fum i gas. 

S’ha programat el sistema de tal manera que si es vol desactivar el senyal d’alarma és 

necessari fer la comprovació de totes les alertes registrades i així d’aquesta manera una 

alerta no passarà desapercebuda. 

 

6.3.2. Zones (Zones) 

Secció del menú enfocada al control particular dels actuadors de cada zona de 

l’habitatge de manera totalment independent. 
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6.3.2.1. Vestíbul (Hall) 

Hi trobem un dels dos sensors de presència perquè la porta principal és una manera 

freqüent d’intrusió dels lladres a la casa. Disposa de llum per controlar. 

 

6.3.2.2. Cuina (Kitchen) 

Normalment hi trobem el sensor de fum i gas perquè és el lloc més probable de fuga de 

gas o incendi. Disposa de llum per controlar. 

 

6.3.2.3. Menjador (Living room) 

Hi trobem un dels dos sensors de presència perquè la porta de la terrassa és una 

manera freqüent d’intrusió dels lladres a la casa. Disposa de persiana i endoll per 

controlar. 

 

6.3.2.4. Bany (Bathroom) 

Disposa de llum per controlar. 

 

6.3.2.5. Despatx (Workroom) 

Disposa de llum per controlar. 

 

6.3.2.6. Dormitori-1 (Bedroom-1) 

Disposa de persiana i endoll per controlar. 

 

6.3.2.7. Dormitori-2 (Bedroom-2) 

Disposa de persiana i endoll per controlar. 
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6.3.2.8. Terrassa (Terrace) 

Disposa de sistema de reg per controlar. Quan s’activa, s’escull la duració del temps de 

reg, i es pot desactivar en qualsevol moment. 

 

Finalment, s’explica l’apartat explicat a l’inici d’aquest capítol que només el trobem al 

comandament mòbil: 

 

6.3.3. Apagar (Shutdown) 

Secció del menú que té la missió d’apagar correctament la Raspberry Pi 3. Disposa d’un 

missatge que pregunta si s’està segur de voler apagar la Raspberry Pi 3, així que cal 

confirmar-ho per tal que s’apagui i evita apagar-la per error. Aproximadament es tarden 

quinze segons per apagar-se, concretament quan el llum verd deixa de fer 

pampallugues, i és llavors quan la Raspberry Pi 3 es pot desconnectar de la bateria 

externa. Té un missatge  
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Capítol 7. Hardware 

 

En aquest capítol es distingeixen dos prototips del projecte, el que s’ha dissenyat per a 

una aplicació real i el que s’ha implementat com a prototip de proves per poder realitzar 

una primera comprovació del correcte funcionament del sistema sense necessitat de 

disposar de la instal·lació real. Més detalladament: 

 El prototip real està format per la placa mare, els sensors reals, els actuadors 

reals activats per relés i connectats a la placa d’entrades i sortides, i el 

comandament mòbil. 

 El prototip de proves està format per la placa mare, la placa d’entrades i 

sortides des d’on es simulen els senyals enviats pels sensors i es visualitzen 

l’estat de les sortides mitjançant LEDs, i el comandament mòbil. 

 

7.1. Diagrama de blocs general 

Sabent les especificacions que ha de tenir el disseny per complir l’objectiu principal del 

projecte, vist en el capítol 3, s’ha dissenyat el següent diagrama de blocs: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.1. Diagrama de blocs general del projecte 

Sensors 

Rellotge de 

Temps Real 

Microcontrolador 

Actuadors 

Mòdul 

Bluetooth 

Polsadors Menú 

Pantalla LCD 

Comandament Mòbil 
Polsadors Menú 

Pantalla LCD 

Micròfon Altaveu Brunzidor 
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7.2. Disseny i components de la placa mare 

Per tal d’ajudar a fer-se una idea de l’esquema complet de la placa mare es mostra la 

següent imatge del seu plànol: 

 

Figura 7.2. Esquema complet de la placa mare 

 

Els components més representatius que podem trobar a l’esquema són: 

 

7.2.1. Microcontrolador PIC18F4550 

És el nucli del circuit i té connectats tots els altres components. 

Disposa d’un connector al PICkit3 i d’un connector JUMPER que, a l’hora de carregar el 

codi de programació al microcontrolador es desconnecta, i es torna a connectar quan 

es volen utilitzar les sortides del sistema domòtic. 
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Figura 7.3. Esquema de connexions al PIC18F4550 

 

Definint-lo breument, és un microcontrolador de 8 bits de gamma alta, implementat amb 

la tecnologia nanoWatt que redueix significativament el consum de potència durant el 

seu funcionament, versàtil i potent. Les seves característiques són: 

 

Taula 7.1. Informació tècnica del PIC18F4550 

Característica Valor 

Freqüència de funcionament DC – 48 MHz 

Memòria de programa (Bytes) 32768 

Memòria de programa (Instruccions) 16384 

Memòria de dades (Bytes) 2048 

Memòria de dades EEPROM (Bytes) 256 

Fonts d’interrupció 20 

Ports E/S Ports A, B, C, D, E 

Temporitzadors 4 

Mòduls de captura/comparació/PWM 1 

Mòduls de captura/comparació/PWM millorats 1 

Comunicacions sèrie MSSP, USART millorat 
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Mòdul USB  1 

Port paral·lel de transmissió SPP Sí 

Mòdul A-D de 10 bits 13 canals d’entrada 

Comparadors 2 

Conjunt d’instruccions 75 (83 amb extensió activada) 

Encapsulats 40-Pin PDIP 
44-Pin QFN 
44-Pin TQFP 

 

 

Figura 7.4. Diagrama de 40 pins PDIP del PIC18F4550 
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7.2.2. Cristall de quars 

Cristall d’oscil·lació que imposa la freqüència de funcionament del microcontrolador. 

 

Figura 7.5. Cristall oscil·lador 

 

Prenent com a referència altres projectes i seguint les especificacions del fabricant, 

s’han escollit un cristall de 4 MHz i dos condensadors de 22 pF. Després de fer proves 

de funcionament es conclou que l’oscil·lador funciona de manera acceptable. 

Referent a la configuració per software, segons el registre de control de l’oscil·lador 

OSCOON els paràmetres a seguir són: 

 IRFC2:IRFC0: Per a un cristall de 4 MHz s’indica 110 en el bit de read/write. 

 SCS1 :SCS0: És un bit de read/write de selecció del sistema del rellotge i es 

posa a 00 perquè s’utilitza un cristall extern. 

 

7.2.3. Pantalla LCD 

La pantalla LCD utilitzada és de mida 16x2 i la seva funció és visualitzar el menú i els 

avisos del sistema domòtic. 

En la següent figura es mostren les connexions amb el PIC, el potenciòmetre en el pin 

3 encarregat de ajustar el contrast i el connector del LCD: 
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Figura 7.6. Connexions de la pantalla LCD 16x2 

 

En la següent taula tenim el nom i la funció de cada pin de la pantalla LCD: 

 

Taula 7.2. Símbol i funció dels pins de la pantalla LCD 

Número de pin Símbol Funció 

1 Vss Massa (GND) 

2 Vdd Alimentació de 5VDC 

3 Vo Ajustament del contrast 

4 RS Senyal de selecció de registre 

5 R/W Senyal de lectura i escriptura 

6 E Senyal d’habilitació 

7 D0 Línia de bus de dades 

8 D1 Línia de bus de dades 

9 D2 Línia de bus de dades 

10 D3 Línia de bus de dades 

11 D4 Línia de bus de dades 

12 D5 Línia de bus de dades 



Sistema de gestió domòtica d’un habitatge per a persones que presentin algun tipus de discapacitat 

 

45 

 

13 D6 Línia de bus de dades 

14 D7 Línia de bus de dades 

15 A Ànode il·luminació de fons 

16 K Càtode il·luminació de fons 

 

 

7.2.4. Rellotge de Temps Real (RTC) 

Per tal de poder programar enregistrar en quin moment ha sorgit un avís al sistema 

s’utilitza un rellotge de temps real. Es deixa com a ampliació del projecte el seu ús també 

per programar esdeveniments dels actuadors del sistema domòtic i també per crear 

escenes de l’habitatge que es produeixin de manera periòdica, amb la finalitat de millorar 

el confort de l’usuari a dins de la casa o per simular activitat quan no hi ha ningú i 

enganyar d’aquesta manera als possibles lladres. 

El rellotge de temps real és un RTC DS1307, un rellotge/calendari decimal codificat en 

binari (BCD) de baixa potència. La direcció i les dades es transfereixen en sèrie a través 

d’un bus bidireccional I2C. 

 

Figura 7.7. Connexions del rellotge de temps real RTC DS1307 

 

Seguint les recomanacions del fabricant, s’ha utilitzat un cristall de quars de 32.768 kHz 

per la freqüència d’oscil·lació i una bateria de 3V de liti com a alimentació de reserva. 
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Es posa a l’hora i al dia correcte un sol cop i després, gràcies a la bateria de 3V, segueix 

funcionant encara que no hi hagi alimentació a la placa. 

 

Taula 7.3. Descripció dels pins del RTC DS1307 

Número de pin Símbol Funció 

1 X1 Connexions per el cristall de quars de 
32,768 kHz 

2 X2 

3 Vbat Entrada de l’alimentació de reserva de 3 V 

4 GND Massa (GND) 

5 SDA Entrada/sortida de dades en sèrie del I2C 

6 SCL Entrada del rellotge sèrie del I2C 

7 SQW/OUT Sortida d’ona quadrada 

8 Vcc Alimentació de 5 VDC 

 

 

7.2.5. Mòdul HC-05 (Comunicació Bluetooth) 

La comunicació Bluetooth entre el PIC18F4550 i la Raspberry Pi 3 és possible amb el 

mòdul HC-05. Consisteix en una antena que emet per radiofreqüència a 2.4 GHz, que 

converteix el senyal de radio en senyal de transmissió sèrie RS-232 i que es connecta 

als pins RX i TX del PIC per l’enviament i recepció de dades. 

 

Figura 7.8. Connexió que alterna els mòduls Bluetooth i Wi-Fi 
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NOTA: Els pins 25 i 26 de transmissió i recepció d’informació es connecten al mòdul de 

Bluetooth o al mòdul de Wi-Fi mitjançant un polsador switch, així que només es permet 

tenir un dels dos sistemes de comunicació activat. Però per aquest prototip només 

s’utilitzarà la comunicació via Bluetooth i es deixa l’ús del mòdul de Wi-Fi com a proposta 

de projecte futur. 

Per alimentar el mòdul Wi-Fi s’ha dissenyat un regulador de voltatge de 3.3 V tal i com 

el recomana el fabricant: 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.9. Regulador de voltatge de 3.3 V 

 

A la següent figura s’observa la distribució dels pins: 

 

Figura 7.10. Distribució dels pins del HC-05 
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I en aquesta taula el nom assignat a cada un dels pins: 

 

Taula 7.4. Definició dels pins del HC-05 

Número de pin Nom Número de pin Nom 

1 TX 18 MISO 

2 RX 19 CLK 

3 CTS 20 USB D+ 

4 RTS 21 GND 

5 PCM CLK 22 GND 

6 PCM OUT 23 PIO0 

7 PCM IN 24 PIO1 

8 PCM SYNC 25 PIO2 

9 AIO0 26 PIO3 

10 AIO1 27 PIO4 

11 RESET 28 PIO5 

12 3.3 V 29 PIO6 

13 GND 30 PIO7 

14 NC 31 PIO8 

15 USB D- 32 PIO9 

16 CSB 33 PIO10 

17 MOSI 34 PIO11 

 

Els pins més significatius del mòdul són aquests: 

PIN 1: UART_TXD. PIN d’enviament del senyal sèrie Bluetooth, es pot connectar amb 

el PIN RXD del MCU. 

PIN 2: UART_RXD. PIN de recepció del senyal sèrie Bluetooth, es pot connectar amb 

el PIN TXD del MCU. 

PIN 11: RESET. PIN de restabliment del mòdul, inserint baix nivell pot restablir el mòdul 

i quan està en ús aquest PIN es pot connectar a l’aire. 

PIN 12: VCC. PIN d’alimentació de tensió. 

PIN 13: GND. 
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PIN 31: LED 1. Indicador del mode de treball. 

PIN 32: Terminal de sortida. Abans d’emparellar emet nivell baix a la sortida i, un cop 

emparellat, emet nivell alt a la sortida. 

PIN 34: Entrada del mode interruptor. Si té nivell baix d’entrada, el mòdul està en mode 

emparellat o comunicació. Si té nivell alt d’entrada, el mòdul entrarà en mode AT. Tot i 

que el mòdul estigui en comunicació, el mòdul pot entrar en mode AT si el PIN 34 té 

nivell alt d’entrada. A continuació, tornarà en mode comunicació si el PIN 34 té nivell 

baix d’entrada de nou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Volum I – Memòria tècnica 

50 

 

7.3. Esquema de sensors i actuadors en un prototip real 

Pensant en un prototip per una aplicació real, s’ha dissenyat el següent esquema pels 

sensors: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.11. Esquema dels sensors en una aplicació real 

 

7.3.1. Sensor de presència 

Per a la detecció d’intrusos a la llar s’utilitza un sensor infraroig passiu o sensor PIR C-

7288, dissenyat per detectar la presència de persones i/o animals basant-se en la 

diferència de temperatura d’aquests respecte a l’ambient circumdant.  

 

Taula 7.5. Especificacions tècniques del sensor PIR C-7288 

Especificació tècnica Valor 

Tensió d’alimentació 5 a 12 VDC 

Corrent en repòs 400 µA a 5 V 

Pols de sortida 0,5 segons 

Nivell de sortida “alt” Igual a la tensió d’alimentació 

Temperatura de treball -20˚C a 50˚C 

Guany entrada PIR 68 dB 

 

El detector integra una lent Fresnel semi-esfèrica en el mateix mòdul. Té una alta 

immunitat a les radiacions radioelèctriques i una alta sensibilitat. 
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Figura 7.12. Dimensions i connexions del sensor PIR C-7288 

 

 

 

 

 

Figura 7.13. Zona de cobertura del sensor PIR C-7288 

 

7.3.2. Sensor de temperatura 

La temperatura de la llar es mesura amb el sensor de temperatura LM35 que 

proporciona un voltatge de sortida linealment proporcional a la temperatura en graus 

Celsius.  

 

Taula 7.6. Característiques generals del sensor LM35 

Característica Valor 

Tensió d’alimentació 4 a 30 VDC 

Consum de corrent Menys de 60 µA 

Factor d’escala Lineal de +10.0 mV/˚C 

Exactitud 0.5˚C a +25˚C 

Auto-escalfament Baix, 0.08˚C en aire estàtic 

Impedància de sortida Baixa, 0.1 Ω per 1 mA 

Cotes en mm 
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Figura 7.14. Diagrama de la connexió i aplicació del sensor LM35 

 

7.3.3. Sensor de fum i gas 

La detecció de fum i gas a la llar és possible gràcies al sensor MQ-2, un sensor 

semiconductor alimentat a 5 V de tensió contínua.  

Aquest sensor conté una capa de material sensible SnO2 que en aire net és de 

conductivitat baixa i, en canvi, quan hi ha gas combustible o fum, la conductivitat 

augmenta a mesura que s’incrementa la concentració de gas. El rang de detecció és de 

300 – 10000 ppm (gas combustible). 

 

 

 

 

 

Figura 7.15. Sensor de fum i gas MQ-2 

 

Per facilitar la seva connexió es connecta a un circuit imprès que només presenta els 

pins de terra, alimentació i tensió de sortida. La placa també presenta dos forats per 

facilitar el muntatge i l’espai per col·locar una resistència que ajusta la sensibilitat. 
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Figura 7.16. Circuit imprès dissenyat pel sensor MQ-2 

 

I l’esquema centrat en els actuadors del prototipus per una aplicació real és el següent: 

Figura 7.17. Esquema dels actuadors en una aplicació real 
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Es fa ús de relés per proporcionar un aïllament galvànic entre el microcontrolador i la 

xarxa elèctrica. L’activació del relé es produeix quan un transistor rep un estat alt del 

PIC, entra en saturació, i provoca que la bobina del relé comenci a conduir. El relé 

s’acompanya d’un díode que té la funció de descarregar la bobina i evitar pics de tensió. 

Per al bon funcionament del circuit és necessari posar una resistència a la base del 

transistor que s’haurà de calcular. 

 

7.3.4. Control dels actuadors amb relé  

Amb la intenció de connectar i desconnectar els actuadors de llar de manera eficient i 

segura donant ordres des del microcontrolador, es fa ús del relé model G6D de la marca 

Omron.  

Es suggereix al client que el llum de les habitacions que es proposa controlar sigui de 

tipus LED alimentat a 230 V de tensió alterna. Les raons són les següents: 

 Reducció del consum elèctric. La meitat respecte a la il·luminació de baix 

consum (fluorescent) i casi 10 vegades menys respecte a la il·luminació 

incandescent (bombetes filaments). 

 Vida útil de 30.000 hores. 7 anys utilitzant-ho 12 h/dia. 

 Potència d’il·luminació més ràpida. Aconsegueix el 60% de potència en menys 

d’un segon i la màxima potència en menys de dos segons. 

 Estalvi en la factura de la llum de fins un 35%. 

 Opció d’elegir el tipus de llum per diferents ambients (càlid, natural, fred...). 

El sentit de gir dels motors de les persianes es controla mitjançant dos relés, un que 

pujarà la persiana girant el motor en un sentit i l’altre que la baixarà girant el motor en 

sentit contrari. Aquestes ordres mai es podran donar a la vegada en una persiana perquè 

per programa quan s’activa la de pujar i està pujant la persiana, es desactiva la de baixar 

i a la inversa.  
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7.4. Disseny i components de la placa d’entrades i sortides de proves 

L’objectiu de la placa prototip de proves d’entrades i sortides és connectar-se amb la 

placa mare. Té dues parts: el circuit dissenyat per enviar els senyals dels sensors i el 

circuit dissenyat per rebre els senyals que controlaran als actuadors. 

 

7.4.1. Placa prototip d’entrades 

Els senyals de les entrades dels sensors de presència i de fum i gas s’han simulat amb 

polsadors i un potenciòmetre, respectivament, per mostrar el funcionament del sistema 

domòtic al client. 

En la següent figura es pot observar l’esquema de la placa prototip d’entrades: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.18. Esquema de la placa prototip d’entrades 

 

Els components utilitzats a la placa prototip d’entrades més significatius són: 

 Dos polsadors, que simularan el senyal digital dels sensors de presència. 

 El sensor de temperatura LM35. 

 Un potenciòmetre de 10 kΩ, que simularà el senyal analògic del sensor de fum 

i gas. 

 El connector a la placa mare. 
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7.4.2. Placa prototip de sortides 

En la següent figura es pot observar l’esquema de la placa prototip de sortides: 

Figura 7.19. Esquema de la placa prototip de sortides 

 

Els senyals de les sortides es gestionen mitjançant dos Latch que mantindran l’últim 

estat d’aquests senyals que se’ls hi assigni. Per informar fàcilment al client de l’estat de 

les sortides de manera visual, es connecta un LED a cada sortida que s’encendrà quan 

el senyal a la sortida estigui en estat alt i s’apagarà quan el senyal a la sortida estigui en 

estat baix. 

El senyal de sortida farà entrar en conducció, seguidament, un transistor que tancarà el 

circuit del relé. Llavors, el relé conduirà tancant el circuit de l’actuador que se li ha 

assignat. La idea original, en comptes d’utilitzar el circuit integrat ULN2003AN, era 

utilitzar únicament un transistor per a cada sortida amb una resistència a la seva base 

que s’han deixat, ja que igualment els transistors del circuit integrat conduiran. A 

continuació es mostra el diagrama del circuit integrat ULN2003AN que ja disposa de 

resistències a la base del transistor: 
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Figura 7.20. Diagrama del circuit integrat ULN2003AN 

 

Els components utilitzats a la placa prototip de sortides ja han sigut implementats per a 

l’aplicació real i els més significatius són: 

 Dos Latch 74HCT373, encarregats de canviar el senyal de les sortides quan 

se’ls selecciona i mantenir l’estat de la sortida.  

 Tres arrays de transistors ULN2003A, que faran la funció d’interruptors amb 

transistors Darlington. 

 Setze resistències de 330 Ω i setze de 220 kΩ, elegides per regular el corrent 

que requereix el LED i faci entrar en conducció al transistor. 

 Setze LEDs, que indiquen si les sortides estan activades o desactivades. 

 El connector a la placa mare. 

 Setze connectors, que es connecten amb els relés de l’aplicació real. 

 

A continuació, s’explica de manera més detallada el latch utilitzat: 

 

7.4.2.1. Latch 74HCT373 

Com s’ha explicat al capítol 3, per aquest projecte es vol fer ús d’un sistema 

demultiplexor per les sortides i això es realitza mitjançant latches.  

La idea és simple: el PIC té 8 pins de senyal de sortida que es connecten a les entrades 

del latch. Llavors, amb tants pins de selecció com latches hi hagi, el PIC actualitza les 

sortides dels latches quan els selecciona. Seguidament, el PIC deixa de seleccionar-los 
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però els latches tenen memòria i mantenen el valor de les sortides que se’ls hi ha 

assignat. 

En aquest projecte no s’ha cregut necessari utilitzar més de dos latches per demostrar 

que es té el control dels actuadors. 

 

 

Figura 7.21. Connexió dels dos latches amb el PIC 

 

 

Figura 7.22. Diagrama funcional del latch 74HCT373 
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Taula 7.7. Taula de funcions del latch 74HCT373 

Mode d’operació 
Control Input Latches 

interns 

Output 

OE LE Dn Qn 

Habilitar i llegir registre (mode 
transparent) 

L H L L L 

H H H 

Latch i llegir registre  L L l L L 

h H H 

Registre del latch i desactivar 
sortides 

H X X X Z 

 

H = Nivell alt de voltatge; 

h = Nivell alt de voltatge posat un temps abans de la transició HIGH-to-LOW LE; 

L = Nivell baix de voltatge; 

l = Nivell baix de voltatge posat un temps abans de la transició HIGH-to-LOW LE; 

X = No importa; 

Z = Alta impedància estat OFF. 

 

 

Figura 7.23. Distribució dels pins del latch 74HCT373 
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Taula 7.8. Descripció dels pins del latch 74HCT373 

Número de pin Símbol Funció 

1 OE Entrada que habilita les sortides (actiu 
a nivell baix) 

2, 5, 6, 9, 12, 15, 16, 19 Q0, Q1, Q2, Q3, 
Q4, Q5, Q6, Q7 

Sortides del latch 

3, 4, 7, 8, 13, 14, 17, 18 D0, D1, D2, D3, 
D4, D5, D6, D7 

Entrades de dades 

10 GND Massa (0 V) 

11 LE Habilita les entrades (actiu a nivell alt) 

20 Vcc Alimentació 

 

Finalment, es mostren els càlculs realitzats per escollir el valor de les resistències a 

connectar entre els pins del PIC i els LEDs, i entre els pins del PIC i els transistors dels 

chips ULN2003A: 

 

7.4.2.2. Càlcul del valor de les resistències  

Tenint en compte que el màxim corrent de sortida que ofereix el latch 74HCT373 és 20 

mA, es procedeix a calcular els valors dels corrents que circularan per la resistència del 

LED i per la resistència a la entrada del circuit integrat ULN2003AN. 

En el càlcul del valor de la resistència del LED, suposarem que el valor del corrent que 

li produeix suficient lluminositat és 15 mA i que la seva caiguda de tensió és la mitjana 

dels valors de 𝑉𝐿𝐸𝐷 estàndard (aquest valor pot variar entre 1,5 V i 2,5 V depenent del 

color del LED): 

Equació 1: 

𝑅𝐿 =
𝑉𝐶𝐶 − 𝑉𝐿𝐸𝐷

𝐼𝐿
=

5 𝑉 − 2 𝑉

15 𝑚𝐴
= 200 Ω 

 

S’escull un valor normalitzat per la resistència del LED, major que la calculada, i es torna 

a calcular el corrent que circularà pel LED: 

Equació 2: 

𝑅𝐿(𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜) = 330 Ω 
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Equació 3: 

𝐼𝐿 =
𝑉𝐶𝐶 − 𝑉𝐿𝐸𝐷

𝑅𝐿
=

5 𝑉 − 2 𝑉

330 Ω
= 9 𝑚𝐴 

 

I el circuit integrat ULN2003AN conté set parells de transistors Darlington en col·lector 

obert i emissors comuns. La seva resistència de base és elevada i pot suportar el corrent 

que se li subministra de sobres, ja que el seu valor màxim de corrent continu a la base 

és 25 mA. El corrent de sortida en col·lector obert del ULN2003AN que connecta la 

bobina del relé és el següent: 

Equació 4: 

𝐼𝐶 =
𝑉𝐶𝐶 − 𝑉𝐶𝑜𝑙·𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟

𝑅𝐵𝑜𝑏𝑖𝑛𝑎
=

5 𝑉 − 1 𝑉

125 Ω
= 32 𝑚𝐴 

 

És un valor que està molt per sota del valor del corrent màxim que pot absorbir cada 

sortida del ULN2003AN. I a partir del datasheet, encara que no podem determinar el 

corrent de base amb aquest circuit integrat, es dedueix que serà suficient per activar el 

parell de transistors Darlington i que complirà la següent expressió: 

Equació 5: 

 𝐼𝐵 · 𝛽 ≥ 𝐼𝐶 
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7.5. Components del comandament mòbil 

En el capítol 5 s’han anomenat i descrit de forma general els components més 

representatius del comandament mòbil. En aquest apartat s’explica més en profunditat 

la funció d’ aquests components a la Raspberry Pi 3. 

 

7.5.1. Placa d’expansió i caixa 

La placa d’expansió composta per una pantalla LCD 16x2 i un conjunt de polsadors es 

connecta als primers 26 pins de la connexió GPIO de la Raspberry Pi 3. Aquesta placa 

d’expansió s’acompanya amb una caixa acrílica transparent feta a mida, que compacta 

la Raspberry Pi 3, donant-li un toc més professional i la protegeix. 

Adafruit Industries proporciona el software necessari en codi de programació Python i 

també uns quants exemples que fan que sigui molt fàcil fer-lo funcionar.  

Figura 7.24. Vista superior de la placa d’expansió i la caixa desmuntada 
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7.5.2. Targeta de so i auriculars amb micròfon 

La Raspberry P 3 té un inconvenient si ens referim a l’entrada àudio i és que no disposa 

de targeta de so, necessària per fer funcionar un micròfon.  

Per solucionar-ho s’ha obtingut una targeta de so externa que es connecta amb la 

Raspberry Pi 3 a través del connector USB i uns auriculars amb micròfon, tots dos 

productes de la marca Approx. Després ha calgut configurar-ho per al sistema operatiu 

implementat. 

Addicionalment, es podria connectar un altaveu en el connector d’àudio de 3.5 mm de 

la Raspberry Pi 3 i evitar l’ús dels auriculars per fer funcionar el sistema domòtic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.25. Targeta de so externa i auriculars amb micròfon 

 

7.5.3. Bateria 

Com a font d’alimentació de la Raspberry Pi 3 es farà ús de la bateria Powerbank Energy 

Sistem Extra Battery 2500 mAh. Tant la seva entrada com la sortida són Micro USB de 

5V / 1000 mA. 

És una bateria de polímer que permet emmagatzemar la càrrega a llarg termini amb una 

pèrdua mínima i disposa d’un sistema intel·ligent de protecció davant 

sobrecàrrega/descàrrega, pic de tensió i curtcircuit. 

Disposa d’un indicador LED de càrrega, d’una connexió microUSB per connectar-hi el 

cable d’alimentació de l’endoll i permet carregar-se mentre es descarrega.  
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Figura 7.26. Bateria portàtil recarregable 

 

7.5.4. Brunzidor 

Un element molt important per avisar d’alertes en el sistema domòtic directament en el 

comandament mòbil és el brunzidor disposat en la superfície superior de la Raspberry 

Pi 3. Concretament és el piezo buzzer 32S4120 i té la funció de brunzir quan es rep un 

senyal d’alerta, tant si és dels sensors de presència com el sensor de fum o gas. Està 

connectat directament als pins 39 (massa) i 40 (GPIO 21) i s’activa directament quan hi 

ha un senyal en estat alt en la sortida GPIO 21 de la Raspberry Pi 3. 

 

Taula 7.9. Especificacions del brunzidor 32S4120 

Característica Valor 

Tensió de funcionament 3-16 VDC 

Tensió nominal 12 VDC 

Màxima intensitat nominal 7 mA 

Mínim so de sortida 80 dBA/10cm 

Freqüència 4000 ± 500 Hz 

Naturalesa del to To mantingut 

Temperatura de funcionament -20 a +60 ˚C 

Pes 1 g 
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Capítol 8. Software 

 

Aquest capítol està enfocat a la descripció del software utilitzat en el projecte.  

Primer es centra en el programa en llenguatge C del microcontrolador PIC18F4550 que 

és l’encarregat de la gestió dels sensors i actuadors del sistema domòtic. És molt 

important que sigui robust, ràpid i manejable perquè interessa que l’enviament d’ordres 

i rebuda d’informació es faci de forma immediata, evitant que el client s’hagi d’esperar o 

se li bloquegi el sistema, i pugui ser fàcilment personalitzable. 

El segon apartat està centrat en el programa en llenguatge Python de la Raspberry Pi 3 

que s’encarrega de la comunicació entre el comandament mòbil i el sistema domòtic 

centralitzat en la placa mare. Les ordres enviades amb el comandament mòbil es donen 

o bé de forma manual amb els polsadors, o bé per veu utilitzant un software de conversió 

de veu a text anomenat Pocketsphinx. La informació rebuda al comandament mòbil es 

mostra a la seva pantalla LCD i també com a missatge de veu utilitzant un software de 

conversió de text a veu anomenat Festival. 

 

8.1. Programació del PIC18F4550 

El programa escrit en llenguatge C del microcontrolador PIC18F4550 ha de ser robust, 

ràpid i manejable. Per complir aquest requeriment el codi es basa en l’ús de funcions i 

així també es fa més senzill la portabilitat i maneig del codi en altres aplicacions 

concretes. 

 

8.1.1. Estructura del menú 

S’ha procurat que el menú del sistema domòtic sigui el màxim de simple, intuïtiu i fàcil 

de memoritzar. Amb l’organització per nivells del menú, ensenyant el número del nivell 

actual, es permet d’una manera clara observar en quina posició del menú ens trobem 

en tot moment. 

Per altra banda, com ja s’ha dit el menú està en anglès per aglutinar més usuaris 

potencials. En el capítol 6 es mostren imatges de la simulació del sistema domòtic i 

s’expliquen detalladament quins passos s’han seguit. 

El menú s’estructura de la següent manera: 
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Home Automation Management 
 
 Menu 1. General 
  1. Light 
   1. Turn on 
   2. Turn off 
 
  2. Heating 
   1. Actual T(C) 
   2. Setting T(C) 
    1. Increase +1 C 
    2. Decrease -1 C 
 
  3. Blind 
   1. Raise 
    1. Totally 
    2. Gradually 
   2. Lower 
    1. Totally 
    2. Gradually 
 
  4. Socket 
   1. Activate 
   2. Lock 
 
  5. Alarm 
   1. Intrusion (Necessària una contrasenya per accedir-hi) 
    1. Hall 
     1. Check 
    2. Living room 
     1. Check 
    3. Activate 
    4. Lock 
   2. Smoke/Gas 
    1. Check 
 
 Menu 2. Zones 
  1. Hall 
   1. Light 
    1. Turn on 
    2. Turn off 
 
  2. Kitchen 
   1. Light 
    1. Turn on 
    2. Turn off 
 
  3. Living room 
   1. Blind 
    1. Raise 
     1. Totally 
     2. Gradually 
    2. Lower 
     1. Totally 
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     2. Gradually 
   2. Socket 
    1. Activate 
    2. Lock 
 
  4. Bathroom 
   1. Light 
    1. Turn on 
    2. Turn off 
 
  5. Workroom 
   1. Light 
    1. Turn on 
    2. Turn off 
 
  6. Bedroom-1 
   1. Blind 
    1. Raise 
     1. Totally 
     2. Gradually 
    2. Lower 
     1. Totally 
     2. Gradually 
   2. Socket 
    1. Activate 
    2. Lock 
 
  7. Bedroom-2 
   1. Blind 
    1. Raise 
     1. Totally 
     2. Gradually 
    2. Lower 
     1. Totally 
     2. Gradually 
   2. Socket 
    1. Activate 
    2. Lock 
 
  8. Terrace 
   1. Irrigation 
    1. Activate 
    2. Lock 

Figura 8.1. Organització per nivells del menú 
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8.1.2. Desplaçament pel menú 

El menú està estructurat segons els números que tenen els nivells, com hem acabat de 

veure.  

Per fer variar aquests números es fa ús dels polsadors, de manera que cada cop que 

se’n polsa un, es memoritza la selecció i es crida la funció d’estat dels polsadors que 

actualitza les variables dels números dels nivells. Si un polsador es manté polsat s’ha 

determinat un temps de rebot de mig segon. 

Finalment, es crida la funció de visualitzar el menú actualitzat a la pantalla LCD. Hi ha 

dues variables de límit de desplaçament pel menú, una per moviment vertical i l’altre per 

moviment horitzontal. L’ús d’aquestes dues variables és molt important per un control 

en tot moment sobre el menú perquè la de límit vertical portarà a l’usuari just al nivell 

anterior i la de límit horitzontal permetrà que es pugui seleccionar una opció amb el 

polsador de select, el qual no tindrà cap efecte si es polsa en altres parts del menú. 

Tenim cinc polsadors per moure’ns pel menú. A continuació s’explica la funció de cada 

un: 

 Right: Avança al següent nivell fins que s’arriba al límit horitzontal.  

 Left: Retrocedeix al nivell anterior. 

 Up: Disminueix el número del nivell actual. Quan s’arriba al límit vertical superior 

torna al nivell anterior. 

 Down: Incrementa el número del nivell actual. Quan s’arriba al límit vertical 

inferior torna al nivell anterior. 

 Select: Selecciona la opció del menú que es troba en el límit horitzontal. 

 

Per tal que quedi més clar, en el capítol 9 es farà una demostració de desplaçament del 

menú a través d’una simulació del sistema domòtic. 

A continuació es mostra un diagrama de flux d’exemple per aquest mètode de 

desplaçament pel menú suposant que: 

 El número límit de cada nivell és el 3. 

 El nivell tres és el límit horitzontal i és a on es selecciona l’opció. 
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Figura 8.2. Ordinograma d’exemple del menú 

 

Amb aquest ordinograma es vol reflectir la robustesa del desplaçament pel menú. 

S’observa que quan s’arriba a un límit inferior o superior, es retorna al nivell anterior, 

oferint un desplaçament més dinàmic i agradable pel client. 
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8.2. Programació de la Raspberry Pi 3 

El programa de la Raspberry Pi 3 està escrit en llenguatge Python i té el mateix menú 

que el microcontrolador PIC18F4550. Per això, no es creu necessari mostrar l’estructura 

del menú al comandament mòbil. 

Això si, presenta el mateix aspecte de menú però amb unes característiques addicionals: 

es poden donar les ordres per veu i es rep informació del sistema per àudio.  

 

8.2.1. Mètode per donar comandes de veu 

Per donar les ordres a través de comandes de veu l’usuari s’ha de trobar en el pantalla 

principal del menú, que mostra el text “Home Automation Management”. Llavors, si polsa 

el polsador de select en aquesta pantalla, el sistema escoltarà durant deu segons i serà 

el moment de comandar-li una ordre amb la veu. Quan hagin passat els deu segons, el 

sistema repetirà l’ordre que ha interpretat i l’executarà.  

Si per el contrari no ha entès l’ordre que se li ha dit, donarà un missatge tant per àudio 

com per la pantalla LCD indicant que no ha sigut capaç d’entendre-ho i tornarà a la 

pantalla principal del sistema. També pot passar que el sistema no escolti res durant els 

deu segons que esperi una comanda de veu, llavors indicarà també per àudio i per 

pantalla que no ha escoltat res i tornarà a la pantalla principal. 

Tot seguit, s’expliquen en detall els dos softwares d’àudio addicionals usats en el 

comandament mòbil i com estan introduïts en el codi del menú: 

 

8.2.1. Software SST: Pocketsphinx 

El software de reconeixement de veu o “Speech To Text” escollit per al projecte és 

Pocketsphinx. Escollir el software de reconeixement de veu adequat no ha sigut fàcil ja 

que s’ha hagut de trobar un que sigui suficientment fiable i que no requereixi d’internet 

per funcionar. Els motors SST que compleixen amb aquests requeriments són els 

sistemes de baix nivell que són capaços d’interpretar un nombre finit de comandes de 

veu que es localitzen en un diccionari creat pel programador. 

Els dos motors SST de baix nivell més fiables i amb més casos d’èxit són: 

 Pocketsphinx, la versió lleugera per a màquines amb poca capacitat de càlcul de 

CMUSphinx, de la Universitat de Carnegie Mellon (Pensilvania). 

 Julius/HTK, basat en LVCSR (Large-Vocabulary Continuous Speech 

Recognition) i dissenyat per executar-se en Linux o Windows. 
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S’ha preferit utilitzar Pocketsphinx perquè tarda una mica més que Julius a l’hora de 

reconèixer l’ordre per veu però és més fiable, a més que la documentació de 

Pocketsphinx és més extensa i entenedora.  

Pocketsphinx és una versió lleugera de Sphinx4, un versió més completa de 

CMUSphinx, i gràcies a això permet executar-se en màquines de poca potència, com 

ara la Raspberry Pi. S’ha provat en castellà i en anglès, amb una eficàcia molt major en 

el cas d’utilitzar el model acústic de l’anglès i treballant amb un diccionari de 40 paraules. 

 

8.2.1.1. Procediment de reconeixement de veu 

La tasca de guardar les paraules reconegudes per després poder comparar-les amb les 

ordres de dins el codi Python ha sigut molt laboriosa. El codi de reconeixement de veu 

de Pocketsphinx no contempla el seu ús en un programa escrit en Python, per això s’ha 

tirat d’enginy. El reconeixement de veu s’executa des de la terminal amb la comanda de 

pocketsphinx  continuous següent: 

pocketsphinx_continuous -adcdev plughw:0,0 -inmic yes -lm 0428.lm -dict 0428.dic -kws 

keywords.list > /tmp/text1.txt 

Els paràmetres que es passen a aquesta comanda defineixen la manera com es 

identifiquen les ordres per veu, de tal manera que s’indica el canal d’àudio de la 

Raspberry Pi 3, entrada des de micròfon i, molt important, el nom de l’arxiu del model 

de llenguatge i de l’arxiu del diccionari. Aquests dos arxius han sigut generats des d’un 

arxiu de text anomenat HAM_WORDS que conté les paraules identificades en el 

projecte i que després es carrega al web [8], que és una eina de base de coneixements 

de Sphinx.  

L’arxiu HAM_WORDS.txt conté totes les paraules destinades a ser reconegudes per 

Pocketsphinx separant una paraula per línia, condició necessària per generar 

correctament els dos arxius de model de llenguatge i diccionari: 

GENERAL 

LIGHT 

TURN 

ON 

OFF 

ACTUAL 

TEMPERATURE 

INCREASE 

DECREASE 

BLIND 
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RAISE 

TOTALLY 

GRADUALLY 

LOWER 

SOCKET 

ACTIVATE 

LOCK 

PASSWORD 

ALARM 

INTRUSION 

HALL 

CHECK 

LIVING 

ROOM 

SMOKE 

GAS 

ZONES 

KITCHEN 

BATHROOM 

WORKROOM 

BEDROOM 

ONE 

TWO 

TERRACE 

IRRIGATION 

TIME 

SHUTDOWN 

YES 

NO 

CONTROL 

Finalment, la comanda acaba amb una instrucció que crea un arxiu de text a una carpeta 

temporal de l’ordinador (de tal manera que, quan s’apagui la Raspberry Pi 3, aquest 

arxiu de text amb les paraules reconegudes per Pocketsphinx s’eliminarà i se’n crearà 

un de nou a la propera vegada que es reconegui una paraula) i seguidament s’obre 

l’arxiu de text des del programa Python que llegeix la última paraula que es troba al final 

de l’arxiu de text. Efectivament, l’última paraula és l’última ordre de veu reconeguda, 

d’aquesta manera es pot guardar i posteriorment comparar amb les ordres del programa 

Python. 
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8.2.2. Software TTS: Festival 

El software per donar missatges de veu o “Text To Speech” escollit per al projecte és 

Festival. De motors TTS que funcionin sense internet i es puguin implementar fàcilment 

dintre del nostre codi escrit en Python se’n poden trobar bastants, com per exemple 

eSpeak o Festival, el motor TTS finalment elegit. Festival funciona de manera offline i 

es pot personalitzar amb diferents estils de veu en idiomes com l’anglès o el castellà, 

encara que amb un accent bastant robòtic. Està desenvolupat per la Universitat de 

Edinburgh i és programari lliure, es distribueix sota una llicència tipus X11 permetent l’ús 

comercial i no comercial sense restriccions per igual. 

Aquest software s’utilitza en el codi Python de manera molt senzilla, escrivint en el 

terminal de comandes una línia que conté el text a transmetre per àudio a través dels 

altaveus. Aquí tenim un exemple: 

subprocess.call('echo Home Automation Management |festival --tts', shell=True) 
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Capítol 9. Simulacions 

 

Abans de realitzar la placa del prototip i per comprovar el bon funcionament del circuit 

plantejat, s’han realitzat varies simulacions que han minimitzat els possibles errors 

comesos de connexions i programa del sistema domòtic. El programa utilitzat per fer 

aquestes simulacions ha sigut Proteus. A més a més, s’ha fet un primer prototip en 

plaques de forats i realitzant les connexions amb cables. Encara que en aquest prototip 

les interferències i alguna mala connexió hi eren presents, ha sigut també molt profitós 

de cara a realiztar la placa de circuit imprès final, per la comprovació del funcionament 

del circuit i dels seus components de manera real. 

 

9.1. Simulació en Proteus 

L’esquema definitiu de la simulació del projecte és pot veure en la següent figura: 

Figura 9.1. Esquema general del circuit de simulació 
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En els següents apartats es mostren simulacions concretes de funcionament del 

projecte que permeten exposar el funcionament del sistema domòtic: 

 

9.1.1. Funcionament polsadors i pantalla LCD 

La primera part del projecte que s’ha simulat en Proteus ha sigut el desplaçament pel 

menú controlat pels polsadors de select, left, right, up i down, i visualitzat en la pantalla 

LCD de 2x16. Per tal de tenir un funcionament ràpid i robust, s’ha dissenyat un estil de 

menú molt ben estructurat, amb límits tant verticals com horitzontals per no sortir-se 

d’aquest, mostrant una pantalla en blanc. També ha servit l’ús dels límits per millorar el 

desplaçament entre les opcions, tornant a un nivell inferior en el cas de superar el límit 

vertical i permetent que, només en situar-se en un límit horitzontal, l’usuari pugui 

seleccionar una opció amb el polsador de select. 

A més, per millorar la imatge que presenta el menú en tot moment, s’ha decidit mostrar 

també el valor del nivell actual, el grup d’opcions per el qual es navega i el subgrup 

d’opcions a l’interior, el qual té un espai en blanc davant de les opcions per ensenyar a 

l’usuari de manera clara que es desplaça dintre d’un subgrup d’un grup en concret. 

A continuació es fa una demostració del funcionament del menú del sistema de gestió 

domòtica, amb la intenció d’encendre el llum de la cuina: 

La primera pantalla que apareix quan s’engega el sistema domòtic és la principal i 

mostra el text “Home Automation Management”. Per sortir d’aquesta pantalla i anar a la 

part del menú de selecció d’opcions generals o d’opcions de zones en particular s’ha de 

polsar el polsador de left (en el comandament mòbil també hi ha l’opció de que quan ens 

trobem en aquesta pantalla principal del sistema, al polsar el polsador de select el 

sistema escoltarà durant deu segons i serà el moment de donar-li les comandes de veu). 

 

 

 

Figura 9.2. Pantalles inicials del menú simulades en Proteus 

 

Ara, es mostra tota la seqüència de polsadors i imatges de la pantalla LCD fins a arribar 

a engegar el llum de la cuina: 

 Seqüència polsadors: Down, Right, Down, Right, Right i Select. 
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Figura 9.3. Seqüència de pantalles del menú simulades en Proteus 

 

9.1.2. Actuadors i sensors 

A l’hora de simular l’estat dels actuadors, es col·loquen de la mateixa manera que a la 

placa del prototip real, ajudant a una fàcil comprensió de l’estat en què es troba cada 

un. La simulació d’aquest apartat ha sigut realment molt útil per assegurar-se que les 

ordres a través del menú estaven ben assignades a les sortides i que els latch 

74HCT373 funcionaven tal i com s’havia previst, mantenint l’últim estat que se’ls hi havia 

assignat a les sortides. 

Figura 9.4. Visualització de l’estat dels actuadors simulat en Proteus 
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Per altra banda, els sensors també es simulen comprovant si funcionen correctament 

els missatges d’alarma i el llum d’alarma. Es mira si els sensors de presència activen el 

senyal d’alerta quan donen un nivell de senyal alt, si el sensor de fum i gas s’activa quan 

es supera un valor concret considerat perillós, i per simular el funcionament de la 

calefacció que s’activa o desactiva en funció de la temperatura consigna i la temperatura 

actual mesurada pel sensor. 

Figura 9.5. Visualització de l’estat dels sensors simulat en Proteus 

 

Per últim, per activar els sensors de presència, és a dir, els sensors que estan dirigits a 

detectar una intrusió a la casa, es necessari primer una contrasenya que desbloqueja o 

bloqueja la part del menú centrada en els sensors de presència. Aquesta contrasenya 

només es pot comunicar com a comanda de veu, per tant només es pot desbloquejar o 

bloquejar el menú amb el comandament mòbil. Llavors, aquesta part del menú d’alarma 

d’intrusió, permet activar i desactivar aquesta alarma de presència. També, com en el 

cas de l’alarma de fum i gas, es permet la comprovació de l’alarma concreta que hagi 

saltat, ensenyant l’hora i el dia registrats en el moment de l’avís. 
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9.1.3. Comunicació RS232 

EL mòdul Bluetooth HC-05 fa ús de l’estàndard de comunicació RS-232 per comunicar-

se a través dels pins RX i TX amb el microcontrolador de la placa mare. Les ordres que 

s’envien i es reben en el mòdul són números que s’interpreten després en el codi i per 

tallar la comunicació es transmet el número zero. En la imatge següent s’ensenya l’ús 

del terminal virtual per comprovar aquesta comunicació i observar el trànsit de dades: 

Figura 9.6. Visualització de la comunicació RS-232 amb el mòdul Bluetooth 
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9.2. Simulació en placa perforada 

Per tal de tenir una major certesa del bon funcionament del circuit de tot el projecte s’ha 

pensat realitzar-lo per parts en plaques perforades. També ha servit per fer-se una 

primera idea d’organització dels components a la placa i treure’n conclusions per millorar 

el circuit final a la placa de circuit imprès. 

Les dues plaques, la placa mare i la placa d’entrades i sortides, es connectaven igual 

que les definitives en circuit imprès. Seguidament s’ensenyen les dues plaques i la 

disposició per tal de fer la connexió entre elles: 

 

Figura 9.7. Placa mare i placa d’entrades i sortides perforades 

 

 

 

 

 



Sistema de gestió domòtica d’un habitatge per a persones que presentin algun tipus de discapacitat 

 

81 

 

Capítol 10. Comunicacions 

 

En un principi s’havia proposat que el projecte disposés de tecnologia de comunicació 

Bluetooth i també Wi-Fi, donant la possibilitat de triar entre un dels dos per comunicar el 

microcontrolador disposat en la placa mare i el comandament mòbil, però el Wi-fi oferia 

bastanta més complexitat que el Bluetooth i s’ha preferit deixar-lo com a proposta futura 

per millorar el projecte. 

Seguidament es descriuen molt breument els protocols de comunicació Bluetooth i RS-

232, que connecten la Raspberry Pi 3 i el microcontrolador PIC18F4550; i el protocol de 

comunicació I2C, que connecta el rellotge de temps real DS1307 amb el PIC18F4550. 

 

10.1. Protocol Bluetooth 

L’estàndard Bluetooth utilitza la tècnica FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum, 

en català Espectre d’eixamplat per salts de freqüència), que consisteix en dividir la 

banda de freqüència de 2.402 – 2.480 GHz en 79 canals (denominats salts) de 1 MHz 

d’amplada cada un i transmetre el senyal utilitzant un canal que sigui conegut tant per 

l’estació emissora com per la receptora. 

 

10.2. Protocol RS-232 

És una norma dissenyada per l’intercanvi de dades binàries entre un equip terminal de 

dades (en el nostre cas un microcontrolador) i un equip de comunicació de dades (en el 

nostre cas un mòdul Bluetooth). 

 

10.3. Protocol I2C 

El bus I2C (Inter Integrated Circuit, en català circuit interintegrat) consisteix en un bus 

sèrie mestre-esclau que permet connectar circuits integrats dins d’una mateixa placa, 

en el nostre cas el microcontrolador PIC18F4550 amb el rellotge de temps real DS1307. 

És un bus sèrie síncron a on la transferència de dades es realitza amb dues connexions, 

el senyal del clock o rellotge (SCL) i el senyal de les dades (SDA). 
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Capítol 11. Normativa 

 

En el desenvolupament del projecte s’han tingut en compte les següents normatives: 

 Norma UNE-EN 50090-2-2:98 Sistemas electrónicos para viviendas y 

edificios (HBES). Parte 2-2: Supervisión general del sistema. Requisitos técnicos 

generales. 

 Norma UNE-EN 16484-2:2005. Sistemas de automatización y control de 

edificios (BACS). Parte 2: Soporte físico (ISO 16484-2:2004). 

 Norma UNE-EN 14908-2:2006 Comunicación abierta de datos en 

automatización, control y gestión de edificios. Protocolo de red en edificios. Parte 

2: Comunicación por par trenzado. 

 Norma UNE-CWA 50487 IN Código de práctica del Hogar Digital. 

 Norma UNE-EN 55022:95 Equipos de tecnología de la información. 

Características de las perturbaciones radioeléctricas. Límites y métodos de 

medidas. 

 Norma UNE-EN 55024:99 Equipos de tecnología de la información. 

Características de inmunidad. Límites y métodos de medida. 

 Norma UNE-EN 61000-3-2:2001 Compatibilidad electromagnética (CEM) 

Parte 3-2: Límites. Límites para las emisiones de corrientes armónicas (equipo 

con corriente de entrada igual o inferior a 16A por fase). 

 Norma UNE-EN 61000-3-11:2002 Compatibilidad electromagnética (CEM) 

Parte 3: Límites Sección 11: Limitación de las variaciones de tensión, 

fluctuaciones de tensión y flicker en las redes públicas de alimentación de baja 

tensión. Equipos con corriente de entrada ≤ 75A, y sujetos a una conexión 

condicional. 

 Norma UNE-EN 61000-6-1:2002 Compatibilidad electromagnética (CEM) 

Parte 6: Normas genéricas. Sección 1: Inmunidad en entornos residenciales, 

comerciales y de industria ligera. 

 Norma UNE-EN 61000-6-3:2002 Compatibilidad electromagnética (CEM) 

Parte 6: Normas genéricas. Sección 3: Norma de emisión en entornos 

residenciales, comerciales y de industria ligera. 

 Norma ISO14001: Compromís del medi ambient. 

 Norma BS 7799 de BSI: 1998 Requisits d’un sistema de seguretat de la 

informació (SGSI) per ser certificable per una entitat independent. 
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I també les següents reglamentacions: 

 Directiva de Baixa Tensió BT73/23/CEE. 

 Directiva de Compatibilitat Electromagnètica CEM 89/336/CEE. 

 Reglament de Infraestructures Comunes a Telecomunicacions RD 401/2003. 

 Reglament Electrònic de Baixa Tensió RD 842/2002. ITC-BT 51. 

 Instalaciones de Sistemas de Automatización, gestión técnica de la Energía y 

seguridad para viviendas y edificios. 

 Reglament de cookies de la LSSI. 
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Capítol 12. Planificació 

 

Per mostrar el desenvolupament de les diferents tasques realitzades en el transcurs d’un 

marge de temps determinat de manera gràfica es fa ús del diagrama de Gantt, 

concretament amb el programa GanttProject que es distribueix sota els termes de la 

GNU GPL versió 3, sent un programari lliure i de codi obert. 

En el diagrama de Gantt de la figura que està a la següent pàgina es pot observar les 

tasques que s’han realitzat de manera constant, com és el cas de la redacció de la 

memòria tècnica o el disseny de la placa de circuit imprès que s’assegura dels 

components utilitzats en el prototip. També s’observa la durada de la tasca del codi de 

control per veu de la Raspberry Pi 3 que va resultar ser més complicat del que 

s’esperava i va fer endarrerir el projecte. Finalment, un cop ja s’havia acabat i testejat la 

placa de circuit imprès, les últimes tasques s’han centrat en els codis finals de la placa 

mare i de la Raspberry Pi 3, en les proves de funcionament del sistema de gestió 

domòtica, i en acabar de redactar els documents del projecte.  
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Figura 12.1. Diagrama de Gantt de desenvolupament del TFG 
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Conclusions i possibles millores 

 

Seguidament s’expliquen les conclusions extretes quan s’ha acabat el projecte i també 

les millores que es podrien fer d’aquest: 

 

Conclusions 

Un cop realitzat el treball es conclou que s’ha obtingut l’objectiu general decidit a l’inici. 

El període de recerca d’informació i d’estudi de viabilitat del projecte han sigut claus per 

tenir una idea global del disseny del sistema domòtic i ser capaç de crear-lo amb les 

especificacions del projecte. Ha sigut molt engrescador la presa de decisions sobre les 

funcionalitats, gestió i mètode de control domòtic. Però també s’ha de dir que a l’hora de 

realitzar alguna tasca del projecte, s’ha tardat més temps de l’esperat degut a que no es 

tenien coneixements d’alguns dels temes tractats abans de realitzar la planificació de la 

feina i s’ignorava el temps necessari d’aprenentatge i d’aplicació en el projecte. 

El procés d’elaboració del menú i funcionament del sistema no ha sigut la més 

complicada del projecte, encara que ha durat bastant de temps. La major dificultat del 

treball ha recaigut en el software de reconeixement de comandes de veu perquè no 

havia de dependre d’internet per funcionar i la seva fiabilitat a l’hora de reconèixer 

paraules havia de ser alta. Un cop s’havia aconseguit que el software funcionés en el 

terminal, la nova dificultat era implementar-lo en el codi del projecte guardant la paraula 

identificada i, posteriorment, comparar-la amb les opcions del sistema. Trobar una 

solució ha sigut més difícil del que s’havia previst i per això ha sigut necessari ampliar 

la durada del projecte. 

En relació a l’ús de software de veu en el projecte, la recerca d’informació en aplicacions 

similars i explicacions de configuració ha hagut de fer-se de manera exhaustiva i, moltes 

vegades, es trobava de forma molt poc clara i confusa.  En referència a la creació d’un 

sistema de gestió i control domòtic estàndard i fàcilment modificable segons les 

necessitats del client s’ha obtingut el resultat esperat, amb un bon funcionament del 

menú per controlar tot el sistema i una ràpida comunicació d’informació entre la placa 

mare i el comandament mòbil del sistema. 

Per últim, però no menys important, mentre realitzava el projecte he hagut de posar-me 

en la situació de persones que presenten algun tipus de discapacitat per tal d’elegir la 

millor solució a les necessitats plantejades. Això m’ha fet reflexionar sobre les tasques 

quotidianes que tothom fa i la complicació que pot comportar per aquestes persones si 

no es té en compte, en el moment de prendre decisions, la seva discapacitat. 
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Possibles millores 

Un projecte de sistema domòtic com aquest té un ampli ventall de possibles millores: 

 Utilitzar un software de reconeixement de veu, en comptes de només reconèixer 

comandes de veu escollides amb anterioritat. 

 Tenir un micròfon amb un bon filtratge de soroll i un radi ampli d’actuació, de tal 

manera que escolti de forma contínua i s’activi el reconeixement de veu quan es 

digui una paraula clau prèviament establerta. 

 Fer ús d’internet per comunicar el microcontrolador i la Raspberry Pi 3 a través 

del mòdul Wi-Fi situat a la placa mare. 

 Registre d’activitat de tot el sistema domòtic per després fer informes i crear 

escenes segons els hàbits de l’usuari (seleccions, alertes, notificacions...). 

 Opció de crear ambients en les diferents zones de la casa o escenes de 

simulació d’activitat a la casa quan no hi hagi ningú. 

 Proporcionar més comandaments mòbils i una App per a dispositius mòbils per 

connectar-se amb la placa mare del sistema. 

 Implementar un sistema funcional amb comunicació sense fils que permeti 

l’opció de connectar un nombre més gran d’entrades i de sortides que el prototip 

creat i oferint més opcions per a la casa domòtica al client. 
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