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Resum 

El treball consisteix a dissenyar i construir un sistema electrònic que detecti la proximitat 

d’objectes i els seus moviments. El sistema també mostrarà informació sobre els 

components RGB dels objectes acostats i la direccionalitat dels moviments realitzats pels 

objectes.  

La detecció de proximitat, color i/o moviment estarà basada en un sensor digital. Aquest 

sensor es comunicarà mitjançant un protocol I2C amb un microcontrolador, que serà de la 

família PIC del fabricant Microchip. Amb aquest microcontrolador es processarà la 

informació rebuda pel sensor. A continuació, aquesta informació serà enviada a un 

dispositiu mòbil Android a través d’un mòdul bluetooth connectat al microcontrolador. La 

informació podrà ser visualitzada en el dispositiu mòbil gràcies a una aplicació que s’ha 

creat a partir d’un entorn de treball que rep el nom de appinventor2, un software que ha 

estat desenvolupat pel MIT.  A més, també es visualitzarà part de la informació en un mòdul 

LCD per tal que la lectura de la informació pugui ser més ràpida. El sistema comptarà amb 

dos modes de funcionament, colors i moviments, que l’usuari commutarà mitjançant un 

polsador.  

Cada un dels  components utilitzats serà estudiat i provat de manera individual a fi que les 

explicacions siguin prou clares i així poder assegurar el correcte funcionament de tot el 

sistema.  

La programació del microcontrolador es realitzarà en llenguatge C. El projecte consta de 

diverses llibreries i fitxers als quals es fan crides des del programa principal. 

D’aquesta manera, es pretén que aquest sistema pugui arribar a ser una eina d’utilitat per 

a persones amb problemàtiques visuals, ja siguin deficiències o daltonisme.  
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1. Glossari 

- ACK: Sigles referides a Acknowledgement. És el reconeixement o 

justificant de recepció. En comunicacions entre computadors, és un 

missatge que s’envia per a confirmar que el missatge ha arribat.  

- App: Aplicació informàtica que ha estat pensada per ser executada en 

telèfons intel·ligents, tabletes o similars. 

- ASM: Sigles que responen al llenguatge ensamblador.  

- Bit de paritat: és un bit que indica si el resultat d’una suma de bits és parell 

o senar. Els bits de paritat s’utilitzen per detectar errors en la transmissió i 

recepció d’informació digital. 

- Baud rate: és la taxa de bauds, que és el nombre d’unitats de senyals per 

segon. Cal no confondre aquest concepte amb la taxa de bits. 

- BOR: Són les sigles referides a Brown Out Reset. És un tipus de reset que 

s’aplica a un microcontrolador quan es detecta una caiguda de tensió. 

- Compilador: És un llenguatge informàtic que tradueix un programa que ha 

estat escrit en un llenguatge de programació a un llenguatge diferent.  

- Convertidor A/D: dispositiu electrònic capaç de convertir un senyal 

analògic en un senyal digital.  

- CPU: De l’anglès Central Processing Unit, és el component bàsic de les 

màquines electròniques que executen instruccions.  

- EPROM: De l’anglès Erasable Programmable Read-Only Memory,  és un 

tipus de memòria ROM no volàtil. Està formada per cel·les FAMOS, que 

venen gravades amb nivells lògics alts.  

- FIFO: De l’anglès First in, First Out. És un concepte utilitzat en estructures 

de dades o memòria de dades. Segueix la dinàmica que la primera dada 

en entrar és la primera en sortir.  
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- I2C: És tracta d’un bus de comunicació en sèrie, de l’anglès Inter-Integrated 

Circuit. Utilitza dues línies per a transmetre la informació: una per a les 

dades (SDA) i una per al rellotge (SCL). 

- IDE: Entorn de desenvolupament integrat. És una eina informàtica per al 

desenvolupament de programari de manera còmoda i ràpida.  

- Interrupció: indicació, mitjançant un hardware dedicat, d’un succés 

ocorregut en el hardware o en el software d’un microcontrolador que 

provoca una ruptura de la seqüència d’instruccions que aquest realitza. 

D’aquesta manera, la CPU passa a executar una rutina especial de 

tractament de l’esmentat esdeveniment. Després d’acabar aquesta rutina 

de servei d’interrupcions es retorna al punt de programa en el que es s’ha 

produït la ruptura.  

- IR: Sigles referides a la radiació infraroja. La radiació infraroja és un tipus 

de radiació electromagnètica i tèrmica, de major longitud d’ona que la llum 

visible.  

- Llenguatge ensamblador: és un llenguatge de programació de baix nivell. 

Moltes vegades és el llenguatge de màquina, com és el cas dels 

microcontroladors. 

- LSB: De l’anglès Less Significant Bit (o byte), indica el bit (o byte) menys 

significatiu, o de menys pes, en una paraula. 

- MCU: Són les sigles referides a la paraula microcontrolador.  

- MSB: De l’anglès Most Significant Bit (o byte), indica el bit (o byte) més 

significatiu, o de més pes, en una paraula.  

- OST: Són les sigles referides a Oscillator Start-up Timer. 

- PCB: De l’anglès Printed Circuit Board, és la superfície constituïda per 

pistes de material conductor laminades sobre una base no conductora. 

- Perifèric: denominació genèrica per a un aparell o dispositiu auxiliar i 
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independent connectat a la CPU. 

- POR: Són les sigles referides a Power On Reset. És un tipus de reset que 

s’aplica a un microcontrolador quan s’engega l’alimentació. 

- PROM: De l’anglès Programmable ROM, és un tipus de memòria ROM que 

pot ser gravada per l’usuari però que no poden ser esborrades ni tornades 

a gravar. 

- Protoboard: És un tauler amb orificis connectats elèctricament entre si, 

habitualment seguint patrons de línies, en el qual es poden inserir 

components electrònics i cables per muntar circuits electrònics.  

- PWRT: Són les sigles referides a Power-up Timer. 

- QR: És un sistema per emmagatzemar informació en una matriu quadrada 

de punts dissenyada per ser llegida amb la càmera d’un telèfon intel·ligent 

o tauleta tàctil entre d’altres.  

- RAM: De l’anglès Random Access Memory. és la memòria de treball dels 

processadors. Es pot llegir o escriure en una posició de memòria amb un 

temps d’espera igual per qualsevol posició. És volàtil. 

- ROM: De l’anglès Read-Only Memory, és un tipus de memòria de només 

lectura independentment de si està connectada a una font d’alimentació (no 

volàtil).  

- Taxa de bits: és el nombre de bits per unitat de temps. 

- USB: En anglès Universal Serial Bus, és un estàndard industrial que 

defineix el cablejat, els connectors i el protocol de comunicacions emprat 

en un bus de dades per a connectar, comunicar i alimentar perifèrics des 

dels ordinadors. 

- UV: Sigles referides a la radiació ultraviolada. La radiació ultraviolada és un 

tipus de radiació electromagnètica de menor longitud d’ona que la llum 

visible i major que la dels raigs X.  

- Volàtil: Necessita d’alimentació per funcionar. A més, quan es deixa 
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d’alimentar un dispositiu volàtil es perden totes les dades que s’estaven 

utilitzant.. 

- WDT: Sigles referides a Watch Dog Timer. És tracta d’un tipus de reset que 

s’aplica a un microcontrolador en el cas que aquest hagi perdut el fil del 

programa. Per exemple, que hagi entrat en un bucle infinit. El mètode de 

funcionament del Watch Dog Timer es basa en un comptador que es va 

inicialitzant a un cert valor en el cas que el programa segueixi el curs 

correcte. Per altra banda, si el programa falla aquest comptador no es 

reinicialitzaria i es llançaria un reset a l’arribar a zero.  

 



Pàg. 15  Memòria 

 

 

2. Prefaci 

2.1. Origen del projecte 

El món d’avui en dia està governat per components electrònics, que estan presents en els 

habitatges, en la feina i en els automòbils entre molts altres espais. Dins d’aquesta gran 

família que és l’electrònica es troben els microcontroladors o el que també es coneix com 

ordinadors materialitzats en un únic xip, la utilitat dels quals és indiscutible en els temps 

que corren. 

Aquests dispositius ens permeten, mitjançant els perifèrics adequats, recollir informació del 

món real, processar aquesta informació i informar o actuar sobre el món real. A mode de 

posar en pràctica aquest exercici neix la idea d’aquest projecte: la utilització d’un perifèric, 

com és un sensor, per recollir informació del món real, un microcontrolador per processar 

aquesta informació i un dispositiu mòbil per informar i visualitzar l’esmentada informació.  

2.2. Motivació 

Donada la utilitat i necessitat dels microcontroladors en el món en què vivim resulta evident 

que per a un enginyer és una branca que pot arribar a ser fonamental en la seva professió. 

A més, l’electrònica i, sobretot, la programació són dues branques de l’enginyeria que 

sempre m’han atret molt donada la gran quantitat de funcions i utilitats que faciliten als 

habitants d’aquest planeta. Per aquest motiu, es vol aprofitar aquest treball com a primer 

nexe per apropar-se a tot aquest món. 

Un altre aspecte que resulta ser un al·licient a l’hora d’escollir aquest treball és anar decidint 

quina de les diferents especialitats de màster escollir. D’aquesta manera, es pretén saber 

si l’electrònica està, com sembla ser, entre les primeres opcions.  

Per acabar, també es vol utilitzar aquest treball per definir un perfil acadèmic i laboral. Per 

perfil acadèmic s’ha d’entendre la matèria dins l’enginyeria que més pot agradar, 

independentment de si llavor sigui la professió que hom exerceixi o no.  Per altra banda, 

quan es parla de perfil laboral es refereix a la branca de l’enginyeria en la qual hom és 

realment vàlid.  
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2.3. Requeriments previs 

A fi que la lectura d’aquest document tècnic sigui clara i intel·ligible es requeriran una sèrie 

de coneixements de partida. A continuació es descriuran els més rellevants: 

- Coneixements d’electrònica. Són aquells coneixements relacionats amb 

l’electrònica a nivell general. Entre d’altres destacaria el fet de conèixer les nocions 

de funcionament dels components digitals bàsics d’un circuit. 

- Coneixements de programació en llenguatge C. És imprescindible una mica de 

coneixements relacionats amb el llenguatge de programació C o, si més no, 

relacionats amb la programació en general per tal d’entendre el codi que s’ha 

utilitzat.  

- Coneixements de microcontroladors. Com a element bàsic i vital en aquest projecte 

cal tenir unes nocions bàsiques de la manera en què treballa un microcontrolador, 

dels elements que el composen i de les diferents possibilitats amb les quals compta.  
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3. Introducció 

3.1. Objectius del projecte 

L’objectiu del projecte consisteix en, mitjançant uns dispositius electrònics controlats amb 

microcontrolador PIC i  comunicació Bluetooth amb un dispositiu mòbil, informar sobre els 

colors i els moviments dels objectes acostats al sistema.  

La detecció de la proximitat de l’objecte així com la identificació de les característiques 

observades (components RGB del color i moviment) està basada en un sensor digital que 

utilitza el protocol de comunicació I2C.  

Els sistema també compta amb el suport d’una pantalla LCD de dues línies de 16 caràcters 

cadascuna per tal de recolzar en la presentació  de la informació cap a l’usuari.  

Els sistema disposa de dos modes de funcionament, color i moviment, seleccionables per 

l’usuari a través d’un polsador. 

3.2. Abast del projecte 

El projecte abasta la totalitat de les fases del desenvolupament d’un projecte d’enginyeria. 

En primer lloc, el projecte contempla una anàlisi prèvia on es clarifiquen les especificacions 

desitjades del sistema i es valoren les possibles solucions i la seva viabilitat segons els 

recursos disponibles. Tot seguit, es passa a dissenyar i construir i posar a punt el producte. 

És a dir, es munten tots els components sobre un protoboard i es programa el 

microcontrolador. Un cop s’ha comprovat que el funcionament del sistema és el desitjat es 

passarà a soldar les diferents parts del circuit a fi que el producte adquireixi un aspecte 

més estable i definitiu.  

On el projecte no arribaria seria a les fases de construcció final del producte, 

comercialització i distribució, i manteniment del mateix, ja que cauen fora de l’abast del 

treball.   

En totes aquestes fases s’han de tenir en compte les diferents limitacions i restriccions 

presents a l’hora de la realització del projecte. Cal destacar: 
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- Els components utilitzats són aquells dels quals disposa la universitat (en aquest 

cas, el laboratori docent del departament d’enginyeria electrònica de la UPC). 

- L’aplicació mòbil s’ha dissenyat pel sistema operatiu Android ja que és un dels més 

populars entre els usuaris. A més, la plataforma d’Android permet la creació 

d’aplicacions gratuïtament en front de la restrictiva política per part d’Apple. 

- Aquesta aplicació mòbil s’ha dissenyat mitjançant la plataforma de l’App Inventor 

que, com que és molt intuïtiva, sovint pateix d’alguna limitació.  

3.3. Aplicacions dels sistema dissenyat 

Les possibles aplicacions del sistema dissenyat són:  

- Respecte el sensor de colors: 

o Una aplicació seria utilitzar el sensor de colors com una eina que pugui 

utilitzar la gent que pateixi daltonisme. El daltonisme és defineix com la 

incapacitat de percebre un o dos colors, habitualment el vermell i el verd. 

Amb el sistema muntat es podria relacionar els colors que habitualment 

percep la gent i el de la persona daltònica. D’aquesta manera es podrien 

evitar amb èxit situacions perilloses. Un exemple podria ser a l’hora 

d’interpretar un semàfor correctament. 

o Una altra possible aplicació d’aquest sensor podria ser la catalogació de 

productes en la indústria en funció del color que aquests tinguin.  

o A més, un camp on podria ser clau és en la odontologia. Sovint l’elecció del 

color de les corones dels implants es fa a simple vista mitjançant unes guies 

de colors. És a dir, qui tria la tonalitat del color de la dent són unes quantes 

persones que decideixen el color més adient per aquesta corona. Aquest 

mètode té un caràcter completament subjectiu i està condicionat al 

cansament del personal i factor com el tipus de llum i els colors de les parets 

donant lloc a biaixos. En aquest aspecte, el sensor de colors podria no tan 

sols predir amb més exactitud sinó, a més, automatitzar tot aquest procés. 
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- Respecte el sensor de moviments: 

o S’ha pensat a utilitzar-ho com una eina per aquella gent que acaba de 

perdre el sentit de la vista. És ben sabut que la gent cega té el sentit auditiu 

molt desenvolupat gràcies a l’experiència. Però, i la gent que s’acaba de 

quedar cega? És per aquest motiu que s’ha pensat a utilitzar el sistema per 

entrenar i accelerar tot aquest procés de desenvolupament del sentit auditiu. 

La metodologia d’entrenament consistiria a relacionar moviments amb 

sorolls. Per exemple, si una persona ens passa per davant i tenim els ulls 

tancats, sovint podem interpretar d’on ve però a vegades no és tan fàcil. 

Aquí és on ens ajudaria el nostre dispositiu informant d’on ve l’objecte que 

ens ha passat per davant. D’aquesta manera es podria relacionar en el futur 

aquest soroll amb un moviment real.  

o Una altra aplicació d’aquest sensor de moviments seria el control de 

dispositius electrònics. És a dir poder utilitzar, per exemple, la nostra mà 

per interactuar amb una tablet o una televisió intel·ligent. D’aquesta manera 

es podria navegar a través d’un document o un menú mitjançant els gestos 

realitzats amb la mà. 

3.4. Metodologia 

Al llarg del projecte s’han d’anar utilitzant diferents dispositius, que es connecten entre si 

per tal d’establir les comunicacions oportunes. La manera de treballar serà anar estudiant 

i utilitzant cada un d’aquests dispositius per separat i, de mica en mica, anar establint les 

connexions assegurant sempre el funcionament global del sistema.  

A mode d’anar realitzant proves i assegurar que les connexions són les adients s’utilitzarà 

un protoboard, ja que facilita la visualització dels cables i es poden realitzar canvis de 

manera molt fàcil. A més, és una eina que resulta molt fàcil de transportar.  

La programació del microcontrolador (MCU) es realitzarà mitjançant un entorn de treball 

IDE anomenat MPLAB, també del fabricant Microchip. El codi s’escriurà amb el llenguatge 

de programació C, que posteriorment serà traduït a llenguatge ensamblador mitjançant un 

compilador.  
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4. Descripció del sistema 

En aquest apartat es pretén explicar el comportament general del sistema i el seu 

funcionament a grans trets a fi que els conceptes explicats en el següents aparts es puguin 

relacionar amb més facilitat. 

4.1. Components principals del sistema 

El sistema es composa d’una sèrie d’elements principals que es descriuran, amb més detall, 

posteriorment. Aquests són: 

– Dos microcontroladors: Un PIC16F690 i un PIC16F877A. 

– Dos sensors de color i moviment APDS-9960. 

– Un mòdul Bluetooth HC-05, que es comunicarà amb un dispositiu mòbil Android.  

– Un mòdul LCD 2x16. 

4.2. Funcionament del sistema 

L’element central del sistema serà el PIC16F690. Amb això, el que s’ha d’entendre, és que 

serà l’element que realitzi la funció de nexe entre els diferents dispositius. El PIC16F690 

realitzarà les següents funcions: 

– Llegirà la informació dels colors d’un dels sensors APDS-9960. Al detectar un color, 

el sensor llançarà una interrupció cap al microcontrolador. Llavors aquest entrarà 

en el servei d’interrupcions i realitzarà les instruccions corresponents per visualitzar 

la informació. 

– Controlarà el mòdul LCD. És a dir, executarà les ordres d’escriure, netejar (si cal) i 

posicionar el cursor sobre la pantalla. El mòdul LCD s’utilitzarà per tal de visualitzar 

la informació d’una manera àgil i poder saber en quin estat es troba el sistema o, 

més concretament, el microcontrolador o el sensor.  

– Enviarà al mòdul Bluetooth la informació necessària perquè es pugui visualitzar 

mitjançant una app en un dispositiu Android. 

– Es comunicarà amb l’altre microcontrolador per llegir la informació pertinent als 

gestos. La comunicació es realitzarà mitjançant quatre senyals. Un d’aquests 
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servirà per llegir la interrupció mentre que els tres restants codificaran el gest 

ocorregut. Això significa que s’ha codificat cada gest amb una combinació de 3 bits.  

– Comptarà amb dos polsadors. Un realitzarà un reset en el microcontrolador, mentre 

que l’altre serà l’encarregat de canviar de mode. El sistema es basarà en dos 

modes de funcionament: el mode colors i el mode moviments. Si el mode 

seleccionat és el mode colors, el microcontrolador atendrà les interrupcions 

provinents del sensor que realitzi la funció de detecció de colors. Per altra banda, 

si el mode és el de moviments, el PIC16F690 detectarà les interrupcions provinents 

de l’altre microcontrolador, el PIC16F877A, que serà l’encarregat de detectar els 

gestos.  

Com ja s’ha comentat el PIC16F877A serà l’encarregat de realitzar les funcions 

relacionades amb els gestos. Aquest microcontrolador atendrà les interrupcions de l’altre 

sensor APDS-9960. Llavors, mitjançant una sèrie d’operacions, descodificarà el gest 

ocorregut. Després, canviarà l’estat del pin que es connecta amb l’altre PIC per informar 

de la interrupció i posarà els altres tres pins als nivells corresponents a fi que el PIC16F690 

pugui reconèixer el gest en qüestió.  

En la següent figura 4.1 es pot apreciar de manera visual el funcionament del sistema. Les 

fletxes indiquen el sentit de la comunicació entre els diferents dispositius. D’aquesta 

manera es pot veure fàcilment si, en el present sistema, la comunicació entre dos elements 

es realitza de manera unidireccional o bidireccional.  
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4.2.1. Flux del sistema 

A continuació, mitjançant un diagrama de flux, es pretén il·lustrar quin és el funcionament 

del sistema. Aquest diagrama només conté informació relacionada amb el propi sistema 

dels dos microcontroladors i els mòduls amb els que es comunica. Ara bé, per exemple, 

no s’explica tot allò relacionat amb l’app del dispositiu mòbil ja que s’explicarà més 

endavant en un altre apartat.  

La implementació detallada del programa es presenta a l’annex d’aquesta memòria. 

Fig.  4.1. Esquema general del sistema. 
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Fig.  4.2. Diagrama de flux del sistema. 
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4.2.2. Exemple de funcionament 

En aquest apartat s’explica el funcionament del sistema amb unes quantes il·lustracions 

de les sortides de la LCD. La part del dispositiu mòbil s’explicarà més endavant. Aquí tan 

sols es pretén presentar el funcionament global del sistema. 

1- S’engega el sistema connectant-lo a l’alimentació. 

 

2- Mitjançant un polsador es pot canviar de mode de funcionament (colors/moviments). 

La LCD reflectirà el mode en el qual es troba el sistema: 

 

       

 

 

 

 

3- El sistema queda en bucle fins que es produeix una interrupció per proximitat, és a 

dir, s’acosta un objecte a un dels sensors. Quan es produeix la interrupció, 

depenent del mode seleccionat  s’actua de la següent forma: 

 

a. El mode colors. El sensor llegirà la informació dels colors i es visualitzarà 

per la LCD. Cal destacar que els colors estan en valors absoluts i no 

normalitzats com s’explicarà més endavant. 

 

 

 

 

 

Fig.  4.3. Sortides de la LCD en el programa principal. 

 

 

 

Fig.  4.4. Sortides de la LCD del mode colors. 
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b. El mode moviments. El sensor PIC16F877A descodificarà el gest i l’enviarà 

al PIC16F690 que el mostrarà per pantalla: 

 

 

 

 

 

 
Fig.  4.5. Sortides de la LCD del mode moviments. 

 

 

 



Circuit per a la detecció d’objectes de color i amb moviment  Pàg. 26 

 

 

5. Tractament del color 

La informació sobre els components del color dels objectes acostats al sistema s’extreu 

mitjançant la lectura d’uns registres del sensor APDS-9960. Cada component R, G, B i C 

(llum ambient total) es llegeix de dos registres, un pel byte de més pes (MSB) i un altre pel 

de menys pes (LSB). Per tant, el nombre total corresponent a cada component està 

comprès entre 0 i 65535 (0xFFFF).  

Arribats a aquest punt s’haurien de normalitzar a 255 aquests valors. El problema està en 

el fet que per tal de realitzar aquesta  conversió seria necessari un fons d’escala dels valors 

provinents del sensor. Aquest fons d’escala no existeix en les especificacions tècniques 

del sensor. Davant aquesta problemàtica apareixen diverses solucions: 

- Es podria, per exemple, agafar cada component i dividir-lo per la suma dels valors 

dels tres components RGB i multiplicar-la per 255.  

- Per altra banda, ja que el component de la llum total és sempre superior a qualsevol 

dels  components RGB, es podria realitzar la conversió agafant la llum com a divisor.  

- Una darrera alternativa passaria per realitzar diferents mesures de colors i acotar 

el valor màxim que prenen aquestes mesures per establir quin seria el fons d’escala 

del sensor. Ara bé, aquesta darrera alternativa queda descartada en aquest 

projecte per donar comportaments molt dependents de les condicions de 

l’experiment. En el cas d’estar amb condicions lumíniques menors, s’obtenen colors 

excessivament foscos. 

Les dues primeres solucions anteriors podrien semblar una bona mesura per tal de 

mantenir les proporcions dels colors però presenten un inconvenient: no tenen en compte 

el factor de la llum total. És a dir, caldria, després de realitzar les operacions esmentades, 

multiplicar el resultat per un factor corrector a fi que el color sigui el més semblant al real. 

Per tant, a partir d’aquest moment el problema radica en trobar aquest factor corrector. 

Experimentant amb la mesura dels components dels colors obtinguda pel sensor i 

comparant amb el color real, s’ha arribat a la conclusió que una aproximació que 

proporciona bons resultats és la de dividir per la llum total ja que el factor corrector que 

s’obté en els diferents casos és molt proper a la unitat. 

A més, també s’ha detectat que, en alguns casos, existeix un excés de component blava 
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quan en el color real no n’hi ha o n’hi ha molt poca. Això podria semblar raonable donat 

que el sensor no tan sols capta el color que es posa al davant sinó que influeixen més 

factors com és la llum ambient de l’entorn. De fet, també apareix component vermella i 

verda en els casos on no n’hi hauria d’haver però els valors són reduïts. 

A continuació, en la figura 5.1 (a-f), es visualitzaran unes il·lustracions que contenen el 

color real i el color capturat pel sensor. El color real és el qual apareix en la part superior 

de la imatge mentre que el color capturat és el qual apareix en la part inferior. 

 

 

 

 

a b 
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Fig.  5.1. Exemples de comparativa dels colors reals amb els capturats. 

 

 

 

c d 

e f 
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6. Components del sistema 

En aquest apartat es presenten les característiques principals dels components utilitzats 

en la realització del sistema. 

6.1. Microcontrolador 

6.1.1. Característiques generals dels microcontroladors 

 

Els microcontroladors estan presents en la majoria de dispositius electrònics de la vida 

quotidiana, ja sigui a la feina o a casa. És per això que és important definir amb detall 

aquest concepte.  

Sovint es confonen els conceptes de microcontrolador i microprocessador. Un 

microprocessador és considerat una màquina computacional potent però no està 

preparat per realitzar la comunicació amb dispositius perifèrics que se li connectin. Per 

tal que es pugui realitzar aquesta connexió s’han d’utilitzar circuits especials. Per altra 

banda, un microcontrolador és un circuit programable integrat amb els components 

necessaris per realitzar comunicacions amb altres perifèrics. És una manera d’estalviar 

temps i espai a l’hora de construir el dispositiu. 

 

 

 

 
Fig.  6.2. Les diferents parts que composen un microcontrolador. 
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En la figura 6.1 poden distingir-se les diferents parts d’un microcontrolador: 

 

- Processador o CPU (Unitat Central de Procés). 

- Memòria RAM per contenir les dades. 

- Memòria pel programa tipus ROM, PROM, EPROM. 

- Línies d’entrades i sortides per comunicar-se amb l’exterior. 

- Diversos mòduls per al control de perifèrics. 

- Generador d’impulsos de rellotge que sincronitzen el funcionament de tot el 

sistema. 

La utilització de microcontroladors és vital en molts de processos ja que comporten una 

sèrie d’avantatges importants. A destacar: 

 

- Augment de les prestacions. Un major control sobre un determinat element 

implica una millora considerable del mateix 

- Augment de la fiabilitat. El fet de reemplaçar un conjunt d’elements per un 

microcontrolador té com a conseqüència un menor nombre d’avaries i es 

necessiten un menor nombre de configuracions. 

- Reducció del mida del producte acabat. La integració del microcontrolador en un 

únic xip implica una reducció important del volum del producte final. 

- Major flexibilitat. Les característiques de control estan programades. Per aquest 

motiu, la seva modificació només precisa canvis en el programa d’ instruccions.  

 

El mercat dels microcontroladors és molt extens i l’elecció d’una marca o família de 

microcontroladors ve determinada per les necessitats de l’aplicació a desenvolupar i els 

recursos disponibles. Les característiques més importants a tenir en compte a l’hora 

d’elegir un microcontrolador són les següents: 

 

- El nombre de bits (4,8,16 i 32) de les dades. Els que dominen el mercat són els 

de 8 bits. Els de 4 estan propers a la desaparició, mentre que els de 16 i 32 són 

més bé de gamma superior. 

- La tècnica de fabricació. Actualment la majoria de microcontroladors estan 

fabricats amb la tècnica CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor). 
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6.1.2. El microcontrolador PIC 16F690 

 

La família de microcontroladors que es farà servir serà la PIC (Peripheral Interface 

Controller) que són microcontroladors de tipus RISC fabricats per Microchip Technology 

Inc. Les sigles RISC (Reduced Instruction Set Computing) fan referència a un tipus de 

microcontroladors que tenen les següents característiques: 

 

- Instruccions de mida fixa i presentades en un nombre reduït de formats. 

- Responen a una arquitectura de tipus Harvard. Tenen els espais de memòria de 

programa i memòria de dades separats. 

- S’utilitza la tècnica del “pipelining”, que paral·lelitza les fases de cerca, 

descodificació i execució d’instruccions. D’aquesta manera es pot augmentar la 

velocitat de l’aplicació. Aquesta tècnica no es pot aplicar, per exemple, en el cas 

que es realitzen instruccions de salt. 

 

 

 

 

Dins la gran família dels PIC el microcontrolador que s’utilitzarà és el 16F690 mostrat a 

la figura 6.2 [2]. Aquest MCU té les següents característiques: 

 

- Memòria flash de programa: 4K paraules de 14 bits. 

- Resets permesos: POR, BOR, WDT, PWRT i OST. 

Fig.  6.2. Encapsulat del microcontrolador PIC 16F690. 
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- Memòria de dades EEPROM (de l’anglès Electrically Erasable Programmable 

Read-Only Memory): 256 bytes. 

- Memòria de dades SRAM (de l’anglès Static Random Acces Memory): 256 bytes. 

- Pila de 8 nivells amb 13 bits d’amplada. 

- Rang de tensió de funcionament: 2,0V – 5,5V. 

- Rellotge intern/extern:  

o Rellotge intern configurable mitjançant els bits de configuració, amb una 

velocitat des de 32 KHz fins 8 MHz (4MHz per defecte).  

o Rellotge extern de fins a 8 MHz de freqüència màxima.  

- Perifèrics: possibiliten la comunicació del microcontrolador amb el món exterior. 

Els principals, entre altres, són: 

o Dos comparadors 

o Tres timers (2 de 8 bits i 1 de 16 bits) 

o Ports d’entrada / sortida (A, B i C) 

o Mòdul UART 

 

6.1.3. El microcontrolador PIC 16F877a 

El PIC 16F877A [3], mostrat a la figura 6.3, al ser també de la família dels PIC, compta 

amb les mateixes característiques, en termes generals, que el 16F690.  Es llisten a 

continuació: 

- Màxima freqüència d’operació de 20 MHz. No disposa de rellotge intern. 

- Resets permesos: POR, BOR (PWRT, OST). 

- Memòria flash de programa: 8K paraules de 14 bits. 

- Memòria de dades: 368 bytes. 

- Memòria de dades EEPROM: 256 bytes. 

- Pila de 8 nivells amb 13 bits d’amplada. 

- Nombre d’interrupcions: 15. 

- Perifèrics: 
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o Dos comparadors 

o Tres timers 

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

o Mòdul UART 

 

 

 

 

 

6.1.4. Els ports d’entrada/sortida 

Un port és, en la seva forma més simple, un conjunt de connexions des de les quals el 

processador pot prendre senyals digitals i a les quals el processador pot subministrar 

senyals digitals. 

Des del punt de vista de la CPU aquests ports són considerats com si fossin posicions de 

memòria des de les quals es prenen o posen dades. Si un port treu dades a l’exterior es 

diu que és un port de sortida (output) i si pren dades de l’exterior es diu que és un port 

d’entrada (input). Generalment se’ls coneix com ports I/O. 

El PIC 16F690 consta de 18 pins, dividits entre els ports A, B i C. D’aquest 18 pins tots 

poden utilitzar-se tant d’entrada com de sortida excepte el pin RA3, que només pot utilitzar-

se com a port d’entrada. 

Tot i que habitualment aquest ports s’utilitzin digitalment, aquest microcontrolador permet 

Fig.  6.3. Encapsulat del microcontrolador PIC 16F877A. 
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utilitzar 12 pins com a pins analògics. Ara bé, en aquest projecte tots els ports s’utilitzaran 

de manera digital.  

 

 

 

Tal i com pot observar-se en la figura 6.4 cada pin només està relacionat amb una sèrie de 

funcions. Això cal tenir-ho molt en compte a l’hora de realitzar les connexions.  

Per altra banda, el PIC 16F877A, com es pot observar en la figura 6.5, compta amb 36 pins 

d’entrada i sortida repartits entre els ports A, B, C i D. 

 

 

Fig.  6.4. Diagrama de pins d’entrada/sortida del PIC 16F690 

 

 

 

Fig.  6.5. Diagrama de pins d’entrada/sortida del PIC 16F690. 
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6.1.5. El mòdul UART 

 

Les sigles del mòdul UART [6] (Universal  Asynchronous Receiver/Transmitter) 

signifiquen Transmissor/Receptor Asíncron Universal. És un dispositiu que permet 

intercanviar dades amb altres dispositius dotats amb la mateixa tecnologia. Es troba 

integrat en la placa base o en la targeta adaptadora del dispositiu. 

 

Les funcions principals del mòdul UART són gestionar les interrupcions dels dispositius 

connectats al port sèrie i convertir les dades en format paral·lel, transmeses al bus de 

sistema, a dades en format sèrie, a fi que puguin ser transmeses a través dels ports i 

viceversa. Cada UART conté un registre de desplaçament, que és el mètode fonamental 

de conversió entre les formes seqüencial i paral·lela.  

 

Aquests busos, com pot observar-se en la figura 6.6, estan composats per 3 pistes 

fonamentals: TX, RX i GND. De tal manera que el pin TX d’un dispositiu ha d’estar 

connectat al RX de l’altre dispositiu i viceversa i que les masses d’ambdós dispositius 

estiguin connectades. Si, per exemple, només connectem un TX a un RX, la 

comunicació només existiria unidireccionalment, és a dir, que només un dispositiu envia 

i només un rep. El que fa molt útil aquest port és que treballa amb nivells lògics TTL 

(transistor-transistor lògic) lo qual fa possible que dos microcontroladors es puguin 

comunicar sense necessitat de convertir els voltatges amb transreceptors/drivers. 

Cal notar que és un sistema molt eficient ja que solament es necessita un únic cable per 

transmetre i un altre per rebre, juntament amb la referència comú. Cal destacar que es 

podria dissenyar un programa per software capaç de gestionar aquesta comunicació 

però el fet de disposar de hardware dissenyat per això ens permet que es redueixi 

bastant el consum de CPU. 
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6.1.6. Programador PicKit  

 

El programador PicKit [5], és una eina hardware de programació per al 

desenvolupament d’aplicacions de baix cost. La seva funció principal és la de transmetre 

el programa en C, prèviament compilat,  al microcontrolador. Existeixen diverses eines 

similars amb diferents funcionalitats. El PicKit només es pot utilitzar com a programador 

i no com a depurador. Això el que significa és que, per exemple, no podríem afegir en 

el programa punts de ruptura per consultar l’estat de determinades variables al llarg de 

l’execució. En la figura 6.7 es poden observar les diferents parts del Pickit 2: 

 

 

 

Fig.  6.6. Connexions entre dos dispositius amb tecnologia UART. 

 

 

 

Fig.  6.7. Descripció de les diferents parts del PicKit 2. 
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1. LEDs d’estat. Es distingeixen els següents LEDs: 

 

a. Power (verd). L’alimentació és aplicada al Pickit 2 via USB. 

b. Target (groc). El Pickit 2 està alimentant un dispositiu. 

c. Busy (vermell). El Pickit 2 està ocupat amb una funció en progrés, tal com 

la programació.  

2. És un botó que pot ser utilitzat per a diferents fins. Per exemple, es pot utilitzar 

aquest botó per iniciar la programació si, prèviament, s’ha seleccionat aquesta 

opció. 

3. És un forat per a clauers. 

4. És el port USB. 

5. Marca del pin 1. 

6. Connector de programació. En la figura 6.8 es descriu cada senyal del connector. 

 

 

 

 

6.1.7. MPLAB 

Així com el Pickit  realitza la funció de nexe físic entre computadora i microcontrolador 

resulta imprescindible un software compatible per realitzar l’esmentada comunicació. 

 

L’MPLAB és un editor IDE gratuït, destinat a productes de la marca Microchip. L’entorn 

MPLAB té editor de text, compilador i simulació (no en temps real). En aquest projecte 

s’utilitzarà la versió MPLAB IDE v8.63 que pot descarregar-se de manera gratuïta a la 

Fig.  6.8. Descripció dels pins del PicKit 3. 
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web oficial de Microchip. A més, també s’haurà d’instal·lar el compilador XC8, que es 

pot descarregar a la mateixa web.  La versió utilitzada del compilador XC8 és la v1.33. 

 

Un cop haguem instal·lat el programa i el compilador passem a configurar el programa. 

Obrim l’MPLAB > Project > Project Wizard… Ens apareix una finestra que ens anirà 

preguntant certa informació: 

 

- Pas 1: Microcontrolador utilitzat. Seleccionem el microcontrolador PIC16F690 

- Pas 2: Allà on diu Active Toolsuite triem Microchip MPLAB XC8 ToolSuite. Al 

quadre de baix escollim Microchip MPLAB XC8 Compiler. 

- Pas 3: Escrivim un nom per al nostre programa i seleccionem un directori. 

- Pas 4: Afegim els arxius amb extensió C i H on tenim el nostre programa que 

volem passar al microcontrolador 

 

Un cop s’han realitzat aquestes passes anem a Programmer > Select Programmer i 

escollim el Pickit 3. A la mateixa finestra de Programmer premem l’opció Connect. Al 

desplegable Project escollim l’opció Build i al desplegable de Programmer escollim 

l’opció Program. 

 

Quan s’hagi realitzat tot el procediment el programa ja s’haurà compilat i enviat al 

microcontrolador i estarà completament operatiu. Cal destacar que, en aquesta fase de 

proves, l’alimentació del circuit serà per mitjà del Pickit 3 (a través del port USB). Per 

aquest motiu, encara que ja s’hagi enviat el programa al microcontrolador no hem de 

desconectar el Pickit 3 per tal que no deixi d’alimentar-se. 

 

6.2. Mòdul Bluetooth HC-05 

En termes generals, s’entén per Bluetooth una especificació per xarxes sense fils que 

permet la transmissió de dades entre diferents dispositius mitjançant una 

radiofreqüència segura (2,4 GHz). D’aquesta manera, s’aconsegueix facilitar les 

comunicacions entre equips mòbils, eliminats els cables i connectors entre ells. 
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6.2.1. L’ HC-05 

 

L’HC-05 [4] és un mòdul Bluetooth ideal per utilitzar en una gran varietat de projectes. 

La seva connexió és senzilla i fiable. La configuració de paràmetres tals com la velocitat 

de bauds o el nom del mòdul Bluetooth es realitzen mitjançant comandes AT, activat 

mitjançant un nivell lògic alt del pin EN.  

 

A més, compta amb la possibilitat de treballar tant en mode esclau com mestre. Això 

significa que, a més de rebre connexions des d’un PC o dispositiu mòbil, també és capaç 

de generar connexions cap a altres dispositius Bluetooth. Cal destacar que, en el present 

projecte, el mòdul Bluetooth treballarà en mode esclau ja que la funcions de mestre les 

complirà el dispositiu mòbil mitjançant l’App corresponent. 

 

L’esmentat mòdul pot alimentar-se a tensions compreses entre 3,3V i 6V (normalment 

5V). El xip en sí treballa a 3.3V però ve muntat sobre una placa que compta amb dues 

resistències que actuen com un divisor de tensió que fa possible que es pugui alimentar 

a 5V. A continuació, en la figura 6.9 es mostren els pins del mòdul Bluetooth: 

 

 

 

 

 

- STATE: Si es col·loquen una resistència i un led en sèrie faria la mateixa funció 

que el propi led del mòdul. 

Fig.  6.9. Vista frontal del mòdul Bluetooth HC-05. 
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- RXD: És el pin de recepció de dades. Cal destacar que la seva connexió al 

microcontrolador és al pin oposat, el de transmissió (TX). 

- TXD: És el pin de transmissió de dades. S’ha de connectar al pin RX del 

microcontrolador. 

- GND: Alimentació a terra. 

- VCC: Alimentació a 5V. 

- EN: Quan està a nivell alt ens permet entrar en mode de comandes. 

 

El mòdul Bluetooth HC-05 consta també de les següents característiques: 

 

- Velocitats de bauds configurable des dels 9600 fins els 460800 (38400 per 

defecte). 

- Dades de 8 bits, sense bit de paritat.  

- LED indicador de l’estat de connexió: diverses seqüències segons l’estat: 

 

o Desconnectat: Parpelleig del LED 2 vegades cada segons (2Hz). 

o Connectat: Parpelleig del LED 1 vegada cada dos segons (0,25 Hz). 

 

- A l’hora de connectar el nostre dispositiu al mòdul Bluetooth cal tenir en compte 

l’usuari i el password: 

 

o Usuari: HC-05 

o Password: 1234 

 

6.3. Sensor de colors, moviments i proximitat: APDS-9960 

 

Aquesta petita placa, representada en la figura 6.10, conté un mòdul sensor APDS-9960 

[7, 8] que detecta la llum ambient, mesura els components RGB dels colors, la proximitat 

i la interpretació de gestos. És un dels millors sensors que actualment existeixen en el 

mercat i està present a molts de dispositius intel·ligents. El diagrama de blocs intern es 

mostra a la figura 6.11. 
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L’APDS-9960 té incorporats filtres de UV i IR i una simple interfície I2C que el fa 

compatible amb qualsevol microcontrolador. A més, també disposa d’un pin d’interrupció 

(INT) per generar esdeveniments de detecció a l’utilitzar-lo amb un microcontrolador. 

Pot detectar moviment a una distància de 10 a 20 cm.  

 

Per tal de detectar els moviments, el sensor compta amb quatre fotodíodes. D’aquesta 

manera, si dos fotodíodes detecten absència de llum en interval de temps relativament 

curt  el permet identificar el moviment del gest o la velocitat i es tradueix, aquesta 

informació analògica, a informació digital. L’arquitectura del sistema de gestos compta 

amb activació automàtica, detecció de manca de llum ambient, convertidors de dades 

duals de 8 bits, una FIFO i interrupcions en la comunicació I2C.  

 

La funció de detecció de proximitat proporciona la mesura de distància pel fotodíode de 

detecció d'energia IR reflectida. Es llancen interrupcions quan el resultat supera superior 

o inferiorment uns valors prèviament fitxats. D’aquesta manera, per exemple, quan es 

detecta una absència de llum ambient i després la detecció de llum ambient augmenta, 

el sensor detectaria un moviment d’allunyament. 

 

Fig.  6.10. Xip corresponent al sensor APDS-9960. 
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Per acabar, també disposa de la funció de detecció dels components de colors vermell, 

verd i blau (R,G,B) i la llum ambiental (ALS). Cada un dels canals R, G, B i C compten 

amb un filtre bloquejador d’UV i IR. Les dades de cada canal són de 16 bits i es llegeixen 

en dos registres de 8 bits. Per exemple, el color vermell té un byte pels primer 8 bits 

(High byte of red channel data) i un byte pels segons 8 bits (Low byte of red channel 

data). Aquesta arquitectura del sensor permet que les mesures que fa siguin molt 

precises.  

 

 

 

 

 

 

 

El sensor compta amb les següents característiques: 

 

- Alimentació: 3.3V 

- Sensor de llum ambient i color RGB 

- Sensor de proximitat 

- Detecció de gestos (moviments o gestos) 

Fig.  6.11. Esquema electrònic del funcionament del APDS-9960. 
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- Distància de detecció: 10 a 20cm 

- I2C (Direcció: 0x39) 

 

Com ja s’ha comentat la interfície i el control estan realitzats sota un bus de 

comunicació I2C. L’adreça del dispositiu és la 0x39 utilitzant 7 bits. 

6.4. LCD 1602A 

La LCD utilitzada en el projecte és, tècnicament, un mòdul LCD, és a dir una pantalla LCD 

que compta amb un controlador i és considerat un dispositiu un poc més intel·ligent que 

les LCD tradicionals. Aquests mòduls LCD ens permeten de manera molt ràpida i còmoda 

la visualització de missatges. D’aquesta manera es podrà accedir a la informació del 

sistema més àgilment que amb l’ smartphone ja que aquest requereix de la prèvia obertura 

de l’aplicació i l’establiment de la connexió Bluetooth. 

Cal destacar que els mòduls LCD són dispositius lents i, per aquest motiu, després de cada 

comanda o dada és necessari esperar un cert temps abans d’enviar-ne una de nova. 

Aquests temps solen ser de l’ordre de les centenes microsegons. A més, com tot dispositiu 

de certa complexitat, requereix un procés d’inicialització en el qual s’especifiqui la manera 

d’operar, la configuració de la interfície ( 4 o 8 bits) i característiques de la LCD (nombre de 

línies i forma dels caràcters). 

Aquest mòdul consta de 2 línies de 16 caràcters alfanumèrics que utilitzen el circuit integrat 

controlador KS0066U o equivalent. Els fons de pantalla és de color blau mentre que els 

caràcters són blancs. El control del mòdul LCD conté els següents senyals: 

- 8 línies de dades (D0-D7) 

- Una línia d’habilitació (EN) 

- Una línia per indicar lectura o escriptura (R/W) 

- Una línia per indicar dada o comanda (RS) 

- Les línies de tensió V0, VSS i VDD 

- L’ànode (A) i el càtode (K) del LED de retroil·lumicació 
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Una connexió d’un mòdul LCD a un processador pot realitzar-se mitjançant una interfície 

de 8 bits de dades o de 4 bits de dades, a més dels tres senyals de control (RS, R/W, E). 

En el cas d’utilitzar 4 bits de dades es permet estalviar pin dels ports però el programa de 

control es complica lleugerament. En el projecte s’ha optat per utilitzar 4 bits de dades ja 

que els pins del microcontrolador estan bastant ocupats.   

Aquest mòdul s’alimenta a 5V i necessita d’una tensió de contrast per visualitzar la 

informació correctament. Aquesta tensió s’aconsegueix gràcies a un potenciòmetre.  

En la figura 6.12 es pot observar el mòdul LCD esmentat: 

 

 

 

6.5. Elements auxiliars 

A part dels dispositius descrits anteriorment, durant el projecte s’han utilitzat una sèrie 

d’elements que han fet possible el funcionament del sistema. Aquests elements són més 

senzills en relació als anteriors però cal fer-hi esment. 

Fig.  6.12. Mòdul LCD 1602A. 
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6.5.1. Potenciòmetre 

Un potenciòmetre és un dispositiu format per dues resistències en sèrie el valor de les 

quals és susceptible de ser modificat per l’usuari (figura 6.13). El potenciòmetre utilitzat 

consta de tres terminals. Els terminals dels extrems es connecten a terra i a 5 V. D’aquesta 

manera, pel terminal del mig s’obté una tensió entre aquests dos valors. 

 

 

 

6.5.2. Regulador de voltatge 7805 

 

Un regulador de voltatge és un dispositiu alimentat a una determinada tensió que pot 

prendre un rang de valors i que s’utilitza per entregar una tensió menor i acondicionada per 

a un equip determinat.  

 

El regulador 7805 [15] és un regulador de la família 78xx, caracteritzada per entregar 

tensions positives. En concret, entrega 5V de tensió contínua i una intensitat màxima d’1A. 

Generalment, s’utilitza l’encapsulat TO220. Per altra banda, cal destacar que és convenient 

que la tensió d’alimentació estigui compresa entre una tensió mínima, que ha de ser una 

Fig.  6.13. Potenciòmetre SPECTROL. 

. 
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mica més de 2V superior a la tensió d’alimentació, i una tensió màxima d’uns 35V. Aquest 

tipus de reguladors resulten força útils a l’hora d’utilitzar arduino o programadors PIC. Els 

esmentats reguladors consten de 3 pins: 

 

1. Tensió d’entrada. 

2. Massa. 

3. Tensió de sortida. 

 

Tot i que aquests reguladors estan pensats per subministrar tensions i corrents fixes, poden 

subministrar tensions i corrents variables mitjançant components externs com, per 

exemple, l’ús de potenciòmetres. Una altra característica destacable d’aquest dispositiu és 

que disposa de protecció tèrmica i limitació de corrent per si es produeixen curtcircuits. Un 

altre aspecte a tenir en compte és la necessitat d’incorporar un dissipador de calor, en 

funció de la potència que el dispositiu hagi de dissipar.  

 

A continuació es mostren les figures corresponents als pins del regulador (Figura 6.14) i a 

les connexions més comunament utilitzades (Figura 6.15): 

 

 

 

Fig.  6.14. Encapsulat i pinout del regulador de tensió 7805. 

. 
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6.5.3. Convertidor de nivell lògic bidireccional  

El convertidor de nivell lògic bidireccional [14] és un dispositiu molt útil a l’hora d’adaptar 

nivells entre dos voltatges diferents de manera bidireccional. En el cas del projecte, 

convertirà tensions entre 5 i 3,3 V. Això serà de gran utilitat per tal de poder utilitzar el bus 

I2C entre microcontrolador (5 V) i sensor (3,3 V) correctament.  

El convertidor conté 4 pins en cada banda del dispositiu per passar de nivell alt a nivell baix. 

A més cada banda del dispositiu s’ha d’alimentar al voltatge corresponent(figura 6.16).  

 

 

 

Fig.  6.16. Convertidor de nivell bidireccional (Rambal). 

. 

 

 

 

Fig.  6.15. Circuit típicament utilitzat pel regulador de tensió 7805. 

. 
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6.5.4. Regulador de voltatge LM1117t 

El LM1117t [16] és, de la mateixa manera que el 7805, un regulador de voltatge. En aquest 

cas, el regulador passa d’una tensió de 5V a una tensió de 3,3V per tal d’alimentar el sensor 

correctament. A més, aquest regulador també utilitza l’encapsulat TO-220,  com es mostra 

a la figura 6.17.  

 

 

 

6.5.5. Pila de 9 Volts 

Una pila de 9 V és un prisma, sovint de forma rectangular, que conté una connexió ràpida 

polaritzada en la part superior. La pila de 9 volts conté dos connectors tal i com es pot 

apreciar en la figura 6.18. El connector de forma circular més petit (mascle) és el terminal 

positiu, mentre que el connector amb forma hexagonal (femella) és el terminal negatiu de 

la pila (figura 6.19).  

 

 

 

Fig.  6.17. Esquema del regulador de tensió LM1117t. 

. 

 

 

 

Fig.  6.18. Connector d’una pila de 9 Volts. 

. 
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6.5.6. Polsador 

Un polsador és un dispositiu utilitzat per realitzar una certa funció. Per exemple, en el cas 

del present projecte, la seva funció és la de commutar entre dos modes. Existeixen dos 

tipus de polsadors, en funció del circuit en el qual estiguin implementats: 

- Aquells que envien un 1 lògic al ser premuts. L’extrem que va connectat al MCU es 

connecta a terra mitjançant una resistència d’un valor relativament gran i l’altre 

extrem es connecta a l’alimentació positiva del circuit.    

 

 

 

- Aquells que envien un 0 lògic al ser premuts. L’extrem que va connectat al MCU es 

connecta a l’alimentació positiva del circuit mitjançant una resistència d’un valor 

relativament gran i l’altre extrem es connecta a terra. 

Fig.  6.19. Pila de 9 Volts. 

. 

 

 

 

Fig.  6.20. Polsador que envia un nivell lògic 1 al ser premut. 

. 
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6.5.7. Oscil·lador 

Qualsevol microcontrolador necessita un senyal de rellotge per al seu correcte 

funcionament. Aquesta senyal de rellotge ve proporcionada per un oscil·lador, que pot ser 

intern o extern al microcontrolador. 

El PIC16F690 compta amb un oscil·lador intern mentre que el PIC16F877A no i, per aquest 

motiu, en necessita un d’extern. Dins la branca dels oscil·ladors externs es poden distingir 

els següents tipus: 

- Els oscil·ladors basats en una resistència i un condensador (RC). Es tracta d’una 

solució barata, senzilla, de baixa precisió i molt sensible als valors de R, C, 

temperatura i diferència de voltatge.  

- Els oscil·ladors de cristall de quars. Es tracta d’un cristall de quars que oscil·la a 

una determinada freqüència al aplicar-li una tensió. És una opció bastant més 

robusta i fiable que l’anterior. 

- Els oscil·ladors de quars integrats. Incorporen tot el circuit addicional de 

condicionament. Són més cars que els anteriors però molt estables front a 

variacions de temperatura i alimentació.  

L’oscil·lador escollit pel PIC16F877A és el cristall de quars que es presenta com una opció 

bastant fiable i econòmicament acceptable, figura 6.22. El model és el LFXTAL003074. 

Fig.  6.21. Polsador que envia un nivell lògic 0 al ser premut. 

. 
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Fig.  6.22. Oscil·lador de cristall de quars. 

. 
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7. Aplicació per dispositiu mòbil smartphone 

Per tal de realitzar les operacions de control sobre el nostre sistema serà necessària la 

incorporació d’una plataforma o aplicació per realitzar les esmentades operacions. Des 

d’aquesta aplicació tant es podran exercir ordres de escriptura com de lectura entre l’usuari 

i el microcontrolador d’una manera senzilla i intuïtiva. 

7.1. App Inventor 2 

L’App Inventor [9, 10] és un entorn de software creat per Google Labs per la creació 

d’aplicacions pel sistema operatiu Android. Aquest entorn es caracteritza per la facilitat 

i simplicitat dels seus procediments. L’usuari, amb unes poques nocions de programació 

i de manera molt visual, pot arribar a desenvolupar aplicacions capacitades de cobrir 

moltes de les necessitats bàsiques. Aquest gran avantatge és, a la vegada, el seu petit 

inconvenient ja que les aplicacions desenvolupades amb aquest entorn pateixen 

limitacions per la seva simplicitat. 

 

L’editor de blocs de la plataforma App Inventor, utilitza la llibreria Open Blocks de Java 

per crear un llenguatge visual a partir de blocs. Aquestes llibreries estan distribuides pel 

MIT (Massachussetts Institute of Technology). El compilador que tradueix el llenguatge 

visual dels blocs per l’aplicació en Android utilitza Kaea com llenguatge de programació.  

 

En aquest projecte, l’App inventor s’utilitzarà per crear una aplicació capaç de 

comunicar-se amb el microcontrolador. Aquesta comunicació es realitzarà mitjançant 

una connexió bluetooth. La connexió entre el dispositiu mòbil i el microcontrolador o, 

més concretament, el mòdul bluetooth (HC-05) serà bidireccional. Això significa que, per 

exemple, des de l’app podrem tant enviar informació com rebre informació i el mateix 

des del microcontrolador.  

7.1.1. Creació d’un projecte 

 

Per tal de crear una aplicació cal entrar a la web http://ai2.appinventor.mit.edu . Per 

http://ai2.appinventor.mit.edu/


Pàg. 53  Memòria 

 

 

accedir-hi es necessita un compte de google. Un cop hem accedit aquestes són les 

passes per tal de crear una aplicació: Projects > Start new project.  

Arribats a aquest punt es distingeixen dues parts destacables dins del programa: 

 

- El dissenyador de la interfície (Designer). Aquí és on dissenyarem la interfície de 

l’aplicació. Hi ha moltíssimes possibilitats, botons, etiquetes, desplegables, 

Bluetooth, multimèdia, etc. Més endavant, s’aprofundirà més a l’hora d’explicar 

l’aplicació. 

 

- El programa (Blocks). És on es programarà l’aplicació. Com ja s’ha esmentat 

prèviament la programació és molt visual (en forma de blocs) i no caldran grans 

nocions de programació. Les possibilitats són diverses i limitades. Es poden 

utilitzar estructures causals, condicionals, lògiques, etc. 

7.1.1.1. El dissenyador d’interfície 

Com ja s’ha explicat prèviament, amb l’ajuda del dissenyador d’interfície, es dotarà a la 

nostra aplicació d’una interfície que posteriorment es relacionarà amb el codi adient. Aquest 

entorn està dividit en cinc finestres principals: 

 

 
Fig.  7.1. Vista del dissenyador d’interfície de l’App Inventor. 
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1- La paleta. És on es troben tots els elements que es poden utilitzar. Es poden trobar 

elements tan simples com botons o camps de text fins a elements de connectivitat 

Bluetooth. Cal destacar que existeixen elements visibles (botó, camp de text) i no 

visibles (Bluetooth). Per tal d’escollir un d’aquests elements s’ha de clicar amb el 

ratolí sobre ell i arrossegar-lo fins al visor.  

2- El visor. És on es pot observar l’aspecte que va adquirint l’aplicació. Cal observar 

que els components no visibles queden a sota del visor.  

3- Els components. En aquesta secció es visualitzen els components afegits de la 

paleta d’una manera esquemàtica i jeràrquica. Des d’aquest apartat es poden 

eliminar els components o bé canviar, si s’escau, el seu nom. 

4- Les propietats. Quan en la pantalla de components es selecciona algun 

component apareixen en la finestra de propietats una sèrie de camps susceptibles 

de se modificats per l’usuari en relació al component seleccionat. 

5- Els mitjans. A través d’aquesta secció l’usuari pot carregar arxius multimèdia a fi 

de ser utilitzats en qualsevol part, si es permet, de l’aplicació.  

 

7.1.1.2. Els Blocs 

Cal tornar a destacar que a l’apart de blocs és on es portarà a terme la programació de 

l’aplicació. En aquesta secció també es distingeixen 3 finestres diferents: 

1- Els Blocs. Aquí es troben els blocs funcionals. Cal distingir entre dos tipus de blocs: 

a. Els Generals. Són aquells que presenten estructures lògiques, 

condicionals, matemàtiques, text, colors llistes, etc. que no tenen relació 

amb els components seleccionats amb el dissenyador d’interfícies 

b. Els específics. Són els propis blocs corresponents a cada component de 

l’aplicació. 

2- El visor. És allà on es visualitzen les relacions entre els diferents blocs. En termes 

de programació mantindria una similitud amb el programa principal. Cal destacar 
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que a fi que les relacions i la programació esdevingui una tasca senzilla aquests 

blocs tenen formes de trencaclosques.  

3- Els mitjans. Torna a ser la mateixa secció que s’ha explicat en el dissenyador 

d’interfície. 

 

 

7.1.2. Proves i publicació de l’aplicació 

 

Un altre aspecte important d’aquest entorn de programació és la facilitat que té per 

comprovar si la nostra aplicació funciona correctament en temps real. És a dir, podem 

connectar el nostre dispositiu Android amb l’App Inventor i veure els canvis que fem de 

seguida. Per tal de realitzar la connexió s’han de realitzar aquestes passes:  

 

- En primer lloc, des del nostre dispositiu Android, s’ha de descarregar des de la 

Play Store una aplicació anomenada MIT AI2 Companion.  

- Des de la web de l’App Inventor anem a Connect > AI Companion. Ens 

apareixerà una finestra amb un codi QR i un codi numèric. 

Fig.  7.2. Vista dels blocs de l’App Inventor. 
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- Executem l’aplicació que hem instal·lat en el nostre dispositiu Android i cliquem 

allà on diu scan QR code per escanejar el codi QR o bé introduïm el codi numèric 

que ens ha aparegut prèviament i premem el botó que diu connect with code. 

Si s’hagués finalitzat la programació de l’aplicació i es volgués instal·lar-la definitivament 

en el dispositiu per tal d’utilitzar-la independentment es seguiria un procediment similar. La 

diferència seria que a la segona passa s’hauria d’anar a Build 

7.2. L’aplicació: com s’utilitza? 

L’aplicació ha estat dissenyada de la manera més simple possible a fi que no calguin gaire 

coneixements per saber utilitzar-la i resulti molt intuïtiva. A continuació s’explicaran les 

diferents part de l’aplicació: 

 

 

 
Fig.  7.3. Pantalla principal de l’aplicació. 
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1- Habilitació de la reproducció de notes de veu del mode moviments. Si aquesta 

casella està seleccionada i el sistema està en mode moviments es reproduirà una 

nota de veu cada vegada que es sacseja el dispositiu mòbil. La nota de veu serà la 

corresponent al gest més recent que s’ha enviat a la UART. Aquesta funcionalitat 

s’ha implementat utilitzant l’acceleròmetre amb el que compten la majoria de 

telèfons intel·ligents d’avui en dia.  

 

2- Connexió a un dispositiu Bluetooth. Al prémer aquest botó es visualitzarà una llista 

dels diferents dispositius Bluetooth disponibles prèviament enllaçats. Això implica 

que per tal de connectar l’aplicació al mòdul, prèviament hem de realitzar la 

connexió des de la configuració Bluetooth del propi dispositiu mòbil.  

 

  

 

 

 

 

 

3- Botó de desconnexió del Bluetooth. 

 

4- Etiqueta que indica l’estat del Bluetooth. 

 

5- Botó que al ser premut rep els colors detectats en el cas que s’hagin escrit dades 

a la UART. Després de rebre les dades s’escriuen en els camps de text (7). 

Mòdul Bluetooth HC-05 

Fig.  7.4. Llistat dels dispositius Bluetooth de l’aplicació. 
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6- Neteja els camps de les components R, G i B (7). 

 

7- Camps per on es visualitzen les components R, G i B. 

 

8- Botó que executa la visualització del color en el visualitzador de colors (9). 

 

9- Visualitzador de colors. 
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8. Protocols de comunicació 

La transferència de dades en els sistemes digitals es realitza mitjançant un conjunt de 

senyals elèctrics agrupats denominats busos. El concepte de bus implica un adreçament: 

una dada i una adreça per reconèixer el seu receptor. En busos per a comunicació el 

concepte d’adreçament, a més, determina quins dels dispositius disposa d’accés al bus en 

escriptura  o bé en lectura.  

8.1. El bus I2C 

Un circuit interintegrat (I2C) [11, 12] és un bus sèrie de dades desenvolupat en 1982 per 

Philips Semiconductors. És un bus molt utilitzat en la indústria, principalment per a 

comunicar microcontroladors i els seus perifèrics en sistemes integrats. Les 

característiques principals d’aquest bus són les següents: 

 

- Utilitza dues línies per a la transmissió de dades. La línia de dades (SDA) i el 

senyal de rellotge (SCL).  

- La comunicació es realitza de manera bidireccional. 

- Cada dispositiu connectat al bus té un codi de direcció seleccionable mitjançant 

software. 

- La velocitat de transmissió en el mode standard-mode és de 100 Kbits/s. En la 

versió 1.0 es va ampliar la velocitat a 400 Kbits/s (fast-mode) i, posteriorment, en 

la versió 2.0 un nou mode d’alta velocitat HS-mode admet  velocitats de fins a 

3,4 Mbits/s. 

- El dispositiu mestre és el generador del rellotge generant un pols de rellotge per 

cada bit transmès.  

- El protocol de transferència de dades i direccions possibilita dissenyar un 

sistema completament definits per software. 

- Les dades i direccions es transmeten amb paraules de 8 bits. 

- Hi ha sempre una relació master/slave entre el microcontrolador i els dispositius 

connectats. Habitualment existeix un mestre i diversos esclaus.  
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La transferència de dades ve caracteritzada per un senyal d’inici (START), la transmissió 

d’informació (8 bits) i  un senyal de fi (STOP). Cada condició es caracteritza de la 

següent manera: 

 

- Condició d’START: el mestre posa la línia SDA a nivell baix mentre que la línia 

SCL roman a nivell alt. 

- Condició d’STOP: el mestre posa la línia SDA a nivell alt mentre que la línia SCL 

roman a nivell alt. 

- La transmissió de cada bit és realitza quan la línia SCL està a nivell alt. En aquest 

cas, es llegeix el valor de la línia SDA. Primer s’envia el bit més significatiu (MSB) 

i s’acaba pel bit menys significatiu (LSB). 

 

 

Fig.  8.1. Connexions del mestre i esclaus a fi d’utilitzar comunicació I2C. 

 

 

 

Fig.  8.2. Condicions d’START, STOP i per transmetre cada BIT. 
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El més comú en els dispositius pel bus I2C és que utilitzin paraules de 7 bits, encara 

que també n’hi ha que n’utilitzen de 10 bits, tot i que no és gaire comú. És a dir, es poden 

transmetre nombres que vagin del 0 al 127. Ara bé, tot i que les paraules siguin de 7 

bits, la transmissió és de 8 bits. Aquest darrer bit indica si l’operació a realitzar és de 

lectura o escriptura. Si aquest bit és 0 el mestre escriu en el esclau i si és 1 el mestre 

llegeix de l’esclau. 

 

Per tal de comprovar que cada byte s’ha transmès s’ha d’enviar un bit anomenat 

acknowledge (ACK). L’ACK és obligatori. Després de que el mestre realitzi la 

transferència del byte, es genera un pols de rellotge en la línia SCL durant el qual l’esclau 

manté la línia SDA a nivell baix si el byte s’ha rebut correctament o a nivell alt en cas 

contrari. Observem en la figura 8.3 com després d’un ACK a nivell alt es llança la 

condició d’STOP. 

 

 

 

 

 

El procediment que es segueix per realitzar la comunicació entre el mestre i el(s) 

esclau(s) consta de les passes següents: 

 

1- Es configuren totes les direccions dels esclaus. 

2- El mestre envia una direcció d’esclau més el bit de lectura/escriptura i indica 

quants de bytes serà de llarga la comunicació. 

3- L’esclau es prepara per enviar la informació sol·licitada o per rebre la següent 

informació. 

4- O bé l’esclau envia informació o bé el mestre envia informació. 

5- Tots els esclaus tornen a estar disponibles de nou. 

Fig.  8.3. Exemple d’escriptura a un registre d’un dispositiu. 
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Per tal de comprovar el funcionament del bus I2C s’ha comprovat la lectura d’un registre 

del sensor APDS-9960: el registre identificador. Del manual, tal i com s’observa en la figura 

8.5,  es llegirà el registre 0x92 que conté l’identificador del sensor APDS-9960: 0xAB.  Cal 

recordar que l’adreça del dispositiu (sensor APDS-9960) és la 0x39. 

  

Les següents figures 8.6 i 8.7 il·lustren el procés indicat en la figura 8.4. En primer lloc, 

s’inicia el protocol amb la condició d’START. Tot seguit,  el mestre escriu l’adreça de 

l’esclau i es valida amb la condició ACK. Llavors, s’indica quin és el registre que es vol llegir. 

A continuació, es torna a repetir la condició d’START, l’adreça de l’esclau i, finalment, es 

llegeix la dada del registre. Com que ja no hi ha més dades la condició ACK val 1.  

Fig.  8.5. Captura del manual del sensor APDS-9960. 

 

 

 

Fig.  8.4. Exemple de lectura d’un registre d’un dispositiu del sensor APDS-9960. 
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Fig.  8.6. Captura (I) del protocol I2C amb l’oscil·loscopi. 

 

 

 

Fig.  8.7. Captura (II) del protocol I2C amb l’oscil·loscopi. 
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9. Connexions entre els diferents components 

En aquesta secció s’aniran explicant les connexions entre els diferents components de 

manera individualitzada a fi que finalment s’entenguin la globalitat de les connexions dels 

projecte. Com ja s’ha avançat, l’element principal del sistema dissenyat serà el 

microcontrolador. És a dir, el microcontrolador serà el component que estarà present a les 

connexions dels altres components.  

A més, a fi que els plànols resultin més entenedors i estiguin menys carregats s’ha decidit 

indicar directament les connexions a 5V. Ara bé, aquesta sortida de 5 Volts s’aconseguirà 

mitjançant una bateria de 9 Volts i un regulador de tensió com es pot observar a continuació: 

 

 

 

9.1. El mòdul Bluetooth HC-05 

Dels 6 pins que conté el mòdul Bluetooth HC-05 s’utilitzaran tots excepte els pins EN i 

STATE ja que no seran d’utilitat en el present projecte. Dels altres pins se’n realitzaran les 

següents connexions: 

- Els pins VCC i GND es connectaran respectivament a 5V i terra. 

- Els pins RXD i TXD es connectaran al microcontrolador de manera creuada. És a 

dir, el pin RXD s’ha de connectar al TX (10) del microcontrolador PIC16F690 i el 

TXD al RX (12). 

Fig.  9.1. Connexions per generar la sortida de 5V. 
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9.2. El sensor APDS-9960 

El sensor APDS-9960 també consta de 6 pins. D’aquests 6 pins s’utilitzaran tots excepte 

el pin VL. Per tal  que el bus I2C es pugui utilitzar correctament s’utilitzarà un convertidor 

de nivell lògic bidireccional entre sensor i microcontrolador. D’aquesta manera s’evitarà 

haver d’utilitzar tensions de 3,3 V a tot el circuit ja que això seria un inconvenient en segons 

quins dispositius com, per exemple, el mòdul LCD. Les connexions a realitzar seran les 

següents: 

- Els pins GND i VCC es connectaran a terra i 3,3V respectivament. Cal destacar 

que en ser totes les alimentacions de 5V excepte la del sensor s’utilitzarà un 

regulador de tensió per tal d’alimentar el xip correctament.  

- El senyal de dades (SDA) i el de rellotge (SCL) es connectaran, mitjançant el 

convertidor bidireccional, als pins del microcontrolador PIC16F690 13 i 11 que són 

els que compten amb aquesta funcionalitat . 

- El pin d’interrupció INT es connectarà, mitjançant el convertidor bidireccional, al pin 

Fig.  9.2. Connexions del mòdul Bluetooth HC-05. 
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número 17 del microcontrolador PIC16F690. 

 

 

 

 

 

 

Fig.  9.3. Connexions del sensor APDS-9960 amb el PIC16F690. 

 

 

 

Fig.  9.4. Connexions del sensor APDS-9960 amb el PIC16F877A. 

 

 

 



Pàg. 67  Memòria 

 

 

9.3. El PicKit 3 

El programador PicKit3 conté 6 pins. El pin LVP no s’utilitzarà mentre que tots els altres sí, 

almenys durant la fase de programació. El PicKit 3 només s’utilitzarà per programar el 

microcontrolador i, en aquesta fase, també serà d’utilitat per alimentar el circuit. Les 

connexions a realitzar són les que es presenten a continuació: 

- Els pins VDD i VSS es connectaran als pins VDD (1) i VSS (20) del 

microcontrolador. 

- El pin VPP també es connectarà al pin VPP (4) del microcontrolador. 

- Per acabar, els pins ICSPDAT i ICSPCLK es connectaran als pins número 19 i 18 

respectivament del microcontrolador. 

 

 

 

9.4. Mòdul LCD 

La connexió del mòdul LCD [13] es realitzarà mitjançant una interfície de 4 bits de dades 

com ja s’ha comentat anteriorment. Es realitzaran les següent connexions: 

Fig.  9.5. Connexions del programador PicKit3 amb el PIC16F690. 
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- Les tensions VDD i VSS es connectaran a 5 V i terra respectivament. La tensió V0 

es connectarà a la sortida del potenciòmetre. Els extrems del potenciòmetre es 

connectaran a 5 V i terra. 

- El senyal per indicar la dada (RS) es connectarà a la sortida RC4 del 

microcontrolador. El senyal de lectura escriptura (RW) s’ajuntarà amb la pota RC5 

del microcontrolador. Es realitzarà una connexió entre el pin enable (EN) del mòdul 

LCD i la pota RC3 del microcontrolador. 

- Els bits de dades D4, D5, D6 i D7 es connectaran als pins del microcontrolador 

RC0, RC1, RC2 i RC3  respectivament. 

- L’ànode (A) es connectarà a 5V i el càtode K es connectarà a terra mitjançant una 

resistència de valor 110 Ω.  

 

 

 
Fig.  9.6. Connexions del mòdul LCD 1602A. 
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9.5. Elements auxiliars 

9.5.1. Polsador  

Com ja s’ha avançat prèviament, els polsadors utilitzats enviaran un nivell lògic 0 al ser 

premuts. Per tant, en la figura següent es poden observar els circuits addicionals als 

polsadors utilitzats. La pota del polsador que va unida al microcontrolador té connectada 

una resistència de 4,7 KΩ que va connectada a 5 V. L’altra pota del polsador va connectada 

a terra. 

 

 

 

 

9.6. Connexions entre els dos PICS 

La connexió entre els dos PICS, com ja s’ha avançat prèviament, es realitzarà per tal de 

comunicar el gest ocorregut. Aquesta connexió es realitzarà mitjançant quatre cables: 

- Un cable per la interrupció. Aquesta cable connectarà la sortida RB5 del 

PIC16F877A amb l’entrada RA1 del PIC16F690. Un flanc de pujada d’aquest 

senyal implicarà una interrupció en el PIC16F690. 

- Els altres tres cables serviran per codificar el gest. Es realitzaran les següents 

Fig.  9.7. Connexions del dels polsadors al PIC16F690. 
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connexions: 

o La sortida RB4 del PIC16F877A amb l’entrada RA4 del PIC16F690. 

o La sortida RB3 del PIC16F877A amb l’entrada RA0 del PIC16F690. 

o La sortida RB2 del PIC16F877A amb l’entrada RC7 del PIC16F690. 

 

 

 

 

La codificació dels gestos s’ha realitzat de la següent manera: 

 

Gest Bit 2 Bit 1 Bit 0 

AMUNT 0 1 0 

ABAIX 1 0 0 

ESQUERRA 0 1 1 

DRETA 1 0 1 

APROP 1 1 0 

ENFORA 1 1 1 

ERROR 0 0 1 

CAP 0 0 0 

 
Fig.  9.8. Codificació dels gestos. 

 

 

 

Fig.  9.7. Connexions entre els dos microcontroladors. 
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9.7. Circuit complet 

 

 

 

 

Fig.  9.9. Circuit complet. 
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A continuació, en la figura 9.10, es mostrarà una de les possibilitats de muntar el circuit 

electrònic. Les possibilitats són diverses sempre i quan el muntatge estigui amb 

concordança amb els plànols. 

 

 

 

 

Fig.  9.10. Circuit complet en el protoboard. 
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10. Impacte ambiental i reciclatge 

Sovint en diferents projectes es deixa de parlar sobre els conceptes d’impacte ambiental i 

reciclatge. En el món en què vivim aquests conceptes prenen molta importància en relació 

a la disponibilitat de recursos que es disposa, que cada vegada són més limitats. A més, 

per tal de reduir la contaminació també és vital potenciar els processos de reciclatge i 

reutilització.  

10.1. Impacte ambiental 

L’impacte ambiental es defineix com l’efecte que produeix una activitat sobre el medi 

ambient. En aquest punt, per tant, es mesurarà quin és l’efecte produït pels components 

que integren el circuit durant el seu cicle de vida i al final d’aquest. 

Dels diferents components que s’utilitzen caldrà, sobretot, parlar del mòdul Bluetooth ja que 

és un component que envia la informació mitjançant ones electromagnètiques. 

El Bluetooth és una tecnologia que utilitza un espectre d’ones electromagnètiques entre 

2,4 GHz i 2,4835 GHz. La potència radiada emesa varia entre 1 i 100 mW. De moment, el 

Bluetooth no té relacions clares amb problemes de salut.  

A banda del mòdul Bluetooth, també és important analitzar l’impacte ambiental dels 

components electrònics en general. El creixent consum de dispositius electrònics i el seu 

curt cicle de vida ha augmentat els residus que aquests generen. Els residus electrònics 

contenen un alt grau d’elements tòxics a causa dels materials amb els quals estan 

construïts. Aquests materials acostumen a ser: Silici, Plom, Arseni, Mercuri, Coure, Crom, 

etc. En cas que no es realitzi un correcte tractament d’aquests elements es poden donar 

efectes nocius a nivell ambiental i de salut. A més, el fet que utilitzin una gran quantitat de 

plàstic no degradables provoca la contaminació en les aigües del subsòl, rius, mars, llacs i 

àrees verdes.  

10.2. Reciclatge, Reutilització i Reducció 

Davant aquest problema, que són les escombraries electròniques, cal actuar correctament. 

Es tindran en compte els següents aspectes: 
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- La reducció. La societat actual acostuma a substituir els components electrònics 

abans d’hora. És important ser conscient que no cal substituir un component 

electrònic fins que la tecnologia d’aquest realment ens limita la funcionalitat 

desitjada. 

- La reutilització. És important que el consum de dispositius electrònics disminueixi 

però en el cas que no sigui possible cal cercar en aquests dispositius una segona 

vida per evitar que algú faci un consum innecessari. A més, els diferents fabricant 

ofereixen diverses vies de reutilització dels seus productes. Per tant, abans de 

llançar un component és important contactar amb el fabricant.  

- El reciclatge. Si no es pot reutilitzar el dispositiu electrònic aleshores s’ha de reciclar 

abans de tenir-lo per casa o llançar-lo inadequadament. Cal portar els dispositius 

en els punts de reciclatge adients. El procés de reciclatge minimitza la contaminació 

a l’atmosfera. En aquest punt, i en relació amb el projecte, resulta de vital 

importància reciclar les bateries ja que són realment perjudicials per al medi 

ambient a causa dels materials que les composen.  
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11. Problemes en el desenvolupament del projecte 

 

Al llarg del treball han anat sorgint una sèrie d’inconvenients que s’han convertit en 

obstacles que han alentit la feina i s’han hagut de superar. Els inconvenients més 

destacables que han aparegut són els que es descriuen a continuació. 

 

En primer lloc, es va comprar un sensor que no era el model que corresponia. És a dir, es 

va encarregar un sensor del model APDS-9960 però es va rebre un APDS-9930. A priori 

això pot semblar un problema menor ja que seria tant fàcil com comprar-ne un de nou. Ara 

bé, com l’encapsulat del sensor és idèntic i el model no s’especifica enlloc de l’encapsulat 

la única manera de saber-ho era accedint al registre identificador del dispositiu. Això es va 

fer després d’haver realitzat una sèrie de proves i observar un comportament del sensor 

sospitosament estrany. Des del moment en què es va rebre el sensor fins que ens vam 

adonar que el sensor era diferent del demanat van passar al voltant de dues setmanes. 

 

En segon lloc, un dia va deixar de ser possible continuar programant el microcontrolador. 

Després de fer-hi voltes es va arribar a la conclusió que es tractava d’una actualització del 

programa PicKit 3. Davant d’aquesta situació es van recuperar els arxius de versions més 

antigues de firmware i va tornar a ser possible la programació del microcontrolador. 

 

En tercer lloc, hi va haver un problema relacionat amb la transmissió de dades al mòdul 

Bluetooth. El problema era degut al rellotge del microcontrolador. El rellotge del 

microcontrolador no és gaire precís mentre que el rellotge del mòdul Bluetooth, al ser un 

cristall de quars, si que ho és. El problema s’origina a causa que els senyals de rellotge no 

estaven gaire ben sincronitzats i ocasionava que no es transmetessin les dades. Canviant 

de microcontrolador i escollint una opció perquè el baud rate de la transmissió fos més petit 

es va solucionar el problema. Mai s’havien tingut aquest tipus de problema però es sospita 

que el rellotge del pic darrerament utilitzat estava en un extrem de les toleràncies.  

Finalment, a l’hora d’implementar la funcionalitat dels gestos es varen tenir dos grans 

problemes relacionats amb la memòria: 

- En un primer moment, el programa amb totes les seves respectives llibreries no hi 

cabia en el microcontrolador. És a dir, faltava memòria de programa. Davant aquest 

problema es va optar per treballar amb un pic de més memòria de programa: el pic 
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16F877A. 

- Ara bé, arribats a aquest punt va sorgir un nou problema: no hi havia suficient 

memòria de dades per realitzar les operacions corresponents. La llibreria dels 

gestos treballa amb un vector de longitud considerable i no hi havia RAM suficient 

per treballar amb totes les variables declarades. 

- Finalment, es va treballar amb dos microcontroladors alhora. El pic 16F690 es va 

utilitzar per controlar la LCD, el Bluetooth i el sensor de colors. Mentre que el pic 

16F877A es va utilitzar per controlar el sensor de gestos i comunicar-se amb el pic 

16F690. 
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12. Pressupost econòmic 

Per tal de realitzar el pressupost econòmic s’ha decidit tenir en compte quatre aspectes 

principals: 

- El material utilitzat. 

- Les llicències utilitzades. 

- Les despeses per temps dedicat. 

- L’equipament. 

12.1.  Material 

En aquest apartat, només s’ha tingut en compte aquell material que s’ha utilitzat per 

realitzar el producte final, és a dir, el circuit ja soldat. Òbviament, s’ha utilitzat més material 

que aquest en la fase de proves però, al ser reutilitzable, no s’ha tingut en compte a l’hora 

de realitzar el pressupost. 

MATERIAL 

Component Cost unitari [€/u] Unitats [u] Cost total [€] 

MCU PIC16F690 2,59 1 2,59 

Bluetooth HC-05 4,95 1 4,95 

Sensor APDS-9960 4,41 2 8,82 

Regulador de tensió 7805 1,12 1 1,12 

LEDs 0,06 1 0,06 

Cablejat 0,13 2 [m/u] 0,26 

Resistències 0,15 4 0,6 

Pila 9V 1,34 1 1,34 

Connector Pila 9V 0,37 1 0,37 

Placa Perforada 1,23 1 1,23 

Polsador 0,21 2 0,42 

Regulador de tensió LM1117t 0,33 2 0,66 

Convertidor de nivell 3,41 2 6,82 

Potenciòmetre 1,33 1 1,33 

Bobina estany 2,43 1 2,43 

Oscil·lador 0,263 1 0,263 

MCU PIC16F877A 4,79 1 4,79 

TOTAL =  38,053 

 

 
Fig.  12.1. Taula de preus dels materials. 
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12.2.  Llicències 

Són aquells contractes que s’han hagut de realitzar per poder utilitzar un determinat 

software. 

 

LLICÈNCIES 

Producte Cost [€] 

MPLAB IDE v8.63 0 

XC8 Compiler v1.33 0 

OrCad 16.6 0 

Office 365 universitaris 79 

TOTAL =  79 

 

 

12.3.  Personal 

Per tal d’establir unes despeses de personal s’ha decidit fixar les hores realitzades com les 

hores teòriques de treball, que són les que corresponen 12 crèdits ECTS, és a dir, 360 

hores.  

Per altra banda, s’ha cercat quin és el sou mitjà d’un enginyer jove, que es correspon amb 

2500 € mensuals. Si tenim en compte una jornada laboral de 40 hores setmanals (160 

mensuals) s’obté un preu per hora de 15,625 €. 

Finalment, realitzant el productes de les hores realitzades amb el preu/hora anterior s’obté 

una despesa total de 5625 €. 

 

 

 

 

 

Fig.  12.2. Taula de preus de les llicències. 
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PERSONAL  
Nombre de crèdits 12 

Hores per crèdit 30 hores 

Total hores 360 hores 

Sou enginyer junior 2500 €/mes 

Hores mensuals 160 hores 

Preu hora enginyer junior 15,625 

TOTAL =  5625 

 

 

 

12.4.  Equipament 

L’equipament són aquells elements que han estat vital per la realització del projecte però 

no estan presents en el producte final. Per aquests elements s’ha decidit contemplar una 

amortització del 10%, és a dir, una pèrdua de valor del 10%.  

 

EQUIPAMENT 

Element Preu [€] 

Ordinador ASUS S550C 999 

PicKit 3 29,99 

Protoboard 22,8 

Soldador 8,33 

Total 1060,12 

%  d'amortització 10 

TOTAL =  106,012 

 

 

 

 

Fig.  12.3. Taula de preus del personal. 

 

 

 

Fig.  12.4. Taula de preus de l’equipament. 
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12.5.  Pressupost total 

 

DESPESA TOTAL 

TIPUS  COST [€] 

EQUIPAMENT 106,012 

PERSONAL 5625 

LLICÈNCIES 79 

MATERIALS 38,053 

TOTAL =  5848,065 

 

 
Fig.  12.5. Taula de preus total. 
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Conclusions 

Partint de les especificacions inicials del projecte, el seu objectiu principal era crear un 

sistema electrònic basat en un microcontrolador capaç de detectar el color dels objectes 

que se li acosten i classificar la direccionalitat dels seus moviments. A més, aquest sistema 

havia de  comunicar-se mitjançant Bluetooth amb un dispositiu mòbil smartphone.  

Un cop construït i caracteritzat experimentalment el prototipus, es pot afirmar que s’ha 

assolit l’objectiu global del projecte.  

Ara bé, considerant les possibles aplicacions del sistema construït amb els recursos 

disponibles al laboratori docent del departament d’enginyeria electrònica de la UPC, hi ha 

algunes línies de millores futures que es proposen a continuació: 

- Seria interessant implementar el sistema amb un sol microcontrolador ja que en 

resultaria un sistema més eficient. Tot i això, la manera com ha estat implementat 

en el projecte es considera  perfectament acceptable donats els recursos 

disponibles. A més, partint del sistema dissenyat és bastant immediat replicar el 

sistema amb un sol microcontrolador. 

- Respecte la part dels components RGB, seria interessant dedicar més temps a 

l’estudi del món dels colors per saber la manera més exacta de representar el color 

a partir de la informació rebuda del sensor. D’altra banda, seria interesant investigar 

amb altres sensors en el mercat que permetin la comparació de resultats.  

Per altra banda, respecte els diferents reptes que s’han hagut d’afrontar se’n desprenen 

les següents conclusions: 

- El desconeixement del llenguatge C. No ha suposat un problema ja que les 

estructures són semblants a les utilitzades a altre llenguatges de programació ja 

coneguts com Python o R. 

- L’entorn de l’App Inventor. És tracta d’un entorn de treball bastant intuïtiu i no han 

sorgit dificultats a l’hora de dissenyar l’app per al dispositiu mòbil. A més, la 

programació per blocs resulta molt senzilla. 

- Els microcontroladors. Aquí és on han sorgit la majoria de dificultats del projecte ja 

que són uns elements amb els quals mai s’havia materialitzat un contacte. Ara bé, 

el fet de cursar l’assignatura de Desenvolupament d’aplicacions per a 

microcontroladors va ser de gran ajuda. Tot i això, va suposar tot un repte enfrontar-
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se a aquesta mena de dispositius. 

 

D’aquí se’n desprèn un dels principals reptes personals del present projecte: entendre i 

dominar aquesta mena de dispositius. Per tant, es pot afirmar que s’ha pogut assolir aquest 

repte.  

En definitiva, la realització del projecte ha estat molt satisfactòria. S’han assolit els objectius 

específics del projecte i també els personals. A més, s’han adquirit molts coneixements 

relacionats amb temes desconeguts fins aleshores. 
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