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Resum 

En aquest document s’explica el procediment seguit a l’hora 

de realitzar un projecte on s’implementa un nou protocol de 

comunicació entre un PIC i un smartphone que permet programar 

diversos temporitzadors amb tres modes de configuració 

possibles, tot això a un cost molt baix, inferior a 1€.  
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Resumen 

En este documento se explica el procedimiento seguido a la 

hora de realizar un proyecto donde se implementa un nuevo 

protocolo de comunicación entre un PIC y un Smartphone que 

permite programar varios temporizadores con tres modos de 

configuración posibles, todo esto a un coste muy bajo, 

inferior a 1€. 

 

 

Abstract 

In this document it is explained the procedure followed 

when performing a project where a new communication protocol 

between a PIC and a smartphone which allows programming some 

timers with three different modes of settings possible is 

implemented, all this at a very low cost, less than 1€.  
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1. Introducció 

A dia d’avui gairebé tothom té un smartphone. En aquest 

projecte s’aprofita aquest fet amb un objectiu: reduir costos 

a l’hora d’utilitzar sistemes que requereixen comunicar-se amb 

l’usuari i algun temporitzador. 

Aquests sistemes poden ser tan complexes com un sistema de 

reg on la periodicitat en què s’ha d’activar variï en funció 

de l’estació de l’any.  

 

Utilitzant un PIC on s’hi implementen temporitzadors i un 

sistema de comunicació basat en la llum del flash d’un 

smartphone es realitza aquest projecte, que no parteix de cap 

altre, amb el requeriment que el seu cost total ha de ser 

inferior a 1€ i on el PIC ha de poder programar diversos 

temporitzadors. 

 Per tal de fer-ho el PIC ha de tenir almenys 7 I/O, un 

timer de 16 bits i dos de 8 bits, una memòria programable de 

10.5 kB (ja que s’ha aprofitat la memòria del PIC seleccionat 

finalment i s’han afegit funcions durant el transcurs del 

projecte) i una memòria RAM de 350 B. 

 

El sistema ha de tenir les següents funcionalitats: 

 Ha de poder programar el dispositiu corresponent a 

qualsevol cas d’ús concret (sistema de reg, ambientador en 

aerosol, podòmetre, temporitzador en general…) 

 Ho ha de fer de forma amigable a l’usuari. Per això 

utilitzarem el mòbil, que haurà de tenir una aplicació 

amigable a l’usuari que permeti programar el dispositiu o 

els dispositius. 

 El mòbil s’encarregarà de la interfície de comunicació 

amb el dispositiu a través de la càmera i el flash. 
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 El dispositiu ha d’emetre i rebre dades. 

o Utilitzarà LED com a emissors i la càmera del 

mòbil haurà de captar les dades que emet. 

o Utilitzarà LED com a fotodíodes que identificaran 

els senyals de llum del flash. 

 El dispositiu tindrà un programador que donarà les 

diferents ordres. Aquest serà el PIC. 

 

El sistema dissenyat es pot veure en aquesta figura: 

Figura 1: Diagrama del sistema implementat 

 

Fonts de les imatges: 

“Usuari”: Extreta de static.vix.com 

https://static.vix.com/es/sites/default/files/styles/large/public/btg/curios

idades.batanga.com/files/Como-funciona-el-ojo-humano.jpg?itok=6-k0uqdk  

“Cas d’ús: programador de reg”: Extreta de desarrollandoamerica.org/ 

http://desarrollandoamerica.org/images/easyblog_articles/46/original_riego_a

spersio_20160824-204141_1.jpg 
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 10 

1.1. Estructura del projecte 

El projecte es divideix en 5 blocs, tal i com es pot veure 

en el següent diagrama de blocs. 

Figura 2: Blocs del projecte 

 

 

 

 
 

 

 

 

Dins d’aquests blocs hi ha les següents tasques, que s’han 

portat a terme seguint el diagrama de Gantt que hi ha tot 

seguit. 

1. Selecció del PIC: Fer una comparativa de diversos PIC i 

seleccionar el més indicat per al projecte. 

2. Hardware i software: Obtenir les eines necessàries, tant 

hardware com software, per a programar el PIC. 

3. Temporitzador: Implementar un temporitzador en el PIC. 

4. Protocol de comunicació: Implementar al PIC un protocol 

de comunicació que reconegui senyals amb el flash d’un 

smartphone com a entrada de dades. 

5. Demostració funcionament: Fer una aplicació Android que 

controli el flash i demostrar amb aquesta que el sistema 

funciona correctament. 

Figura 3: Diagrama de Gantt 

15/02/2017 14/04/2017 11/06/2017 08/08/2017 05/10/2017

Selecció del PIC

Hardware i software

Temporitzador (1)
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Protocol de comunicació

Demostració funcionament
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Línea temporal del projecte
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del PIC 

2. Hardware 

i software 

3. Temporitzador 

5. Demostració 

funcionament 

4. Protocol de 

comunicació 
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1.2. Variacions respecte la planificació inicial 

Com es pot apreciar en el diagrama anterior hi va haver una 

pausa en el projecte, motiu pel qual es va reestructurar sencer 

i es va extendre el projecte fins l’octubre. 

 

A més, durant el desenvolupament del projecte aquest ha 

anat prenent forma i això ha donat lloc a diverses 

modificacions, donant més pes a la programació del PIC i 

deixant en segon pla l’aplicació Android.  

Es crea una aplicació per a demostrar que el sistema de 

comunicacions de l’smartphone cap al PIC funciona, i es deixa 

per a un futur projecte desenvolupar una aplicació completa:  

que permeti a l’usuari programar el PIC com desitgi i també 

permeti la comunicació en el sentit invers. 
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2. Desenvolupament del projecte 

2.1. Selecció del PIC 

Inicialment es va fer una primera comparativa de PIC de 8 

bits, que es pot veure a l’annex 1, i es va seleccionar el 

PIC16F1613[1]. 

No obstant, per motius que s’explicaran en l’apartat “2.3 

Temporitzador”, aquest PIC no és apropiat pel projecte. Aquest 

fet motiva una exhaustiva cerca comparativa de PIC i es 

seleccionen els que presenten millors característiques i 

permeten complir els requisits. 

Taula 1: Comparativa entre els PIC més apropiats 

Model 
Preu 

unitari 

Preu 5000+ 

unitats 

Memòria 

programable 
Velocitat oscil·lador Timers* RAM 

Quantitat 

d'entrades i sortides 

PIC16F1704 0.91 € 0.66 € 7 kB 

ECH (4 MHz fins 20 MHz) 

ECM (0.5 MHz fins 4 MHz) 

ECL (fins 0.5 MHz) 

INTOSC (31 kHz fins 32 MHz) 

EXTRC 

HS (4 MHz fins 20 MHz) 

XT (fins 4 MHz) 

LP (32 kHz) 

4x 8 bit 

1x 16 bit 
512 B 17 I/O + 1 I 

PIC16F18324 0.88 € 0.64 € 7 kB 

HFINTOSC (1 MHz fins 32 MHz) 

LFINTOSC (31 kHz) 

SOSC (32.768 kHz) 

ECL (fins 100 kHz) 

ECM (100 kHz fins 8 MHz) 

ECH (8 MHz fins 32 MHz) 

LP - 32.768 kHz 

XT (100 kHz fins 4 MHz) 

HS (4 MHz fins 20 MHz) 

4x 8 bit 

3x 16 bit 
512 B 11 I/O + 1 I 

PIC16F18325 0.95 € 0.69 € 14 kB 

HFINTOSC (1 MHz fins 32 MHz) 

LFINTOSC (31 kHz) 

SOSC (32.768 kHz) 

ECL (fins 100 kHz) 

ECM (100 kHz fins 8 MHz) 

ECH (8 MHz fins 32 MHz) 

LP - 32.768 kHz 

XT (100 kHz fins 4 MHz) 

HS (4 MHz fins 20 MHz) 

4x 8 bit 

3x 16bit 
1024 B 11 I/O + 1 I 

PIC16F15344 1.02 € 0.75 € 7 kB 

HFINTOSC (1 MHz fins 32 MHz) 

LFINTOSC (31 kHz) 

ECL (fins 0.5 MHz) 

ECM (0.5 MHz fins 8 MHz) 

ECH (8 MHz fins 32 MHz) 

LP - 32.768 kHz 

XT (100 kHz fins 4 MHz) 

HS (4 MHz fins 20 MHz) 

1x 8 bit 

2x 16 bit 
512 B 17 I/O + 1 I 

PIC16F15345 1.10 € 0.80 € 14 kB 

HFINTOSC (1 MHz fins 32 MHz) 

LFINTOSC (31 kHz) 

ECL (fins 0.5 MHz) 

ECM (0.5 MHz fins 8 MHz) 

ECH (8 MHz fins 32 MHz) 

LP - 32.768 kHz 

XT (100 kHz fins 4 MHz) 

HS (4 MHz fins 20 MHz) 

1x 8 bit 

2x 16 bit 
1024 B 17 I/O + 1 I 

*Donat que en el transcurs del projecte implementarem temporitzadors, en aquest document 

anomenarem timers als temporitzadors dels PIC. 
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Com es pot veure els millor són el PIC16F18325 i el 

PIC16F15345. Les diferències principals entre aquests es 

troben en el nombre d’entrades, la quantitat de timers que 

incorporen, el preu i que el primer també disposa d’un mode 

d’oscil·lador secundari. 

Donat que no necessitarem tantes entrades i sortides i que, 

tal i com veurem posteriorment, són necessaris almenys un 

timer per a poder sincronitzar l’hora i un altre per a llegir 

les dades del flash, s’opta per utilitzar el PIC16F18325[2] ja 

que a més de ser més barat disposa de més timers. 
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2.2. Hardware i software 

Per tal de programar el PIC es necessiten diferents eines, 

tant hardware com software. 

Existeixen diverses opcions hardware, però la més completa 

i senzilla, i per tant la que s’utilitza, és la placa de 

desenvolupament “PICDEM™ Lab II”[3] conjuntament amb el 

programador “PICkit™ 3”.  

La placa de desenvolupament és la que es pot veure a la 

següent figura. Aquesta és una adaptació de la que es troba a 

la guia d’usuari referenciada. 

Figura 4: PICDEM™ Lab II 

  

Com es pot veure aquesta placa disposa de tots els elements 

necessaris per a la realització del circuit i la programació 

de microcontroladors PIC.  

És compatible amb pràcticament tots els PIC existents, i a 

més la pàgina web de Microchip disposa de diverses pràctiques. 

Aquestes es poden descarregar gratuïtament i serveixen per a 

familiaritzar-se amb la placa, incloent els components 

electrònics necessaris en la compra. Això fa que aquesta sigui 

ideal per a introduir-se en la programació de PIC. 
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Per a programar el PIC, a més de la placa és necessari 

utilitzar el programador “PICkit™ 3”. Aquest es connecta al 

PIC a través de l’entrada ICSP/ICD corresponent i a  

l’ordinador on s’ha programat el codi amb un cable USB. 

 

En la banda del software, la pàgina web de Microchip posa 

a disposició de tothom el programari necessari, amb descàrrega 

gratuïta. 

Aquest consisteix en el programa “MPLAB X IDE”, on 

programarem tot el codi en C, i el compilador “XC8”. 

No obstant, tot i que es poden descarregar de forma gratuïta, 

el compilador disposa de dos versions, una versió PRO de 

pagament (però amb de 2 mesos gratuïts de prova) i d’una versió 

gratuïta que és molt inferior: produeix un codi compilat que 

pot ocupar fins dues vegades i mitja el que ocuparia el codi 

generat amb la versió PRO. En aquest projecte això és important 

degut a la reduïda memòria del PIC: la programació dels 

temporitzadors pot implicar la necessitat de més memòria. 

 

A més d’aquestes eines també necessitarem alguns components 

electrònics: el PIC, un oscil·lador de cristall per a tenir 

precisió a l’hora de calcular el temps, 2 condensadors per a 

garantir l’estabilitat de l’oscil·lador i tres LED: un vermell, 

un verd i un groc. 

El LED vermell indica si s’està llegint un codi. Mentre no 

detecta llum parpelleja ràpidament mostrant la freqüència de 

lectura. Això permet saber quan es pot començar a introduir 

un codi de manera que el detecti correctament, el que servirà 

per a  sincronitzar el telèfon amb el PIC. També permet saber 

si està llegint les dades com toca, ja que una vegada introduït 
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el codi durant la lectura de dades posterior al codi el LED 

està apagat.  

El LED verd indica que el sistema està actiu. A més, quan 

no ho està fa de fotodíode: és l’entrada per on s’introdueixen 

els codis de llum programats a l’aplicació Android. 

El led groc té tres funcions. Quan el sistema està actiu 

fa de fotodíode: és l’entrada per on s’indica el codi per 

aturar el sistema. En canvi, quan el sistema està parat indica 

que no s’ha d’activar la propera vegada que hauria de fer-ho, 

excepte quan el LED verd llegeix el codi corresponent a 

transmetre la informació que hi ha programada, llavors 

utilitza aquest LED per a transmetre-la.  



 

 17 

2.3. Control del temps i temporitzadors 

Per a implementar un temporitzador el primer pas és 

programar el temps actual. En aquest projecte les dades que 

es guardaran són l’any, el mes, el dia, l’hora i el minut. 

Aquests es defineixen tots dígit a dígit, simplificant així 

l’entrada de dades que s’explica en el següent apartat. Per a 

aquest temps es defineix un rang de valors vàlid, el qual es 

detalla en aquesta taula. 

Taula 2: Rang de temps 

Unitat de temps Any Mes Dia Hora Minut 

Rang 2000-9999 01-12 01-XX* 00-23 00-59 

*El rang màxim del dia varia entre 28, 29, 30 i 31 en funció del mes i l’any. 

 

A més de l’hora actual, per a implementar un temporitzador 

es necessita una altra cosa: el propi temporitzador. Aquest 

ha de saber quan s’ha d’activar el sistema, el període 

d’activació i el temps durant el que ha d’estar actiu. 

Però no implementarem un sol temporitzador. Per tal 

d’incorporar les funcions que tenen els sistemes ja existents 

s’implementen set temporitzadors que poden funcionar de tres 

modes diferents, i en funció de quin mode s’utilitzi caldrà 

utilitzar uns paràmetres o uns altres. 

Amb aquest objectiu es defineixen diferents estructures, 

les quals es detallen a la taula de la pàgina següent.  



 

 18 

Taula 3: Estructures programades 

Estructura Variables Tipus Variable Funció 

t2digits 

dec uint8_t 
Valor corresponent a les desenes 

en un número de dos dígits 

un uint8_t 
Valor corresponent a les unitats 

en un número de dos dígits 

t4digits 

mil uint8_t 
Valor corresponent als milers en 

un número de quatre dígits 

cen uint8_t 
Valor corresponent a les centenes 

en un número de quatre dígits 

dec uint8_t 
Valor corresponent a les desenes 

en un número de quatre dígits 

un uint8_t 
Valor corresponent a les unitats 

en un número de quatre dígits 

tdate 
month t2digits Representa el mes d’una data 

day t2digits Representa el dia d’una data 

ttime 

year t4digits 
Representa l’any d’un temps 

concret 

month t2digits 
Representa el mes d’un temps 

conret 

day t2digits 
Representa el dia d’un temps 

conret 

hour t2digits 
Representa l’hora d’un temps 

conret 

min t2digits 
Representa el minut d’un temps 

conret 

ttimer 

time ttime Hora activació 

periodType uint8_t Tipus de període 

period t2digits Període entre activacions 

activeTime uint8_t 
Minuts durant els que activa el 

sistema 

active bool 
Indica si el temporitzador s’ha de 

tenir en compte 

startDate tdate 
Data d’inici d’un temporitzador 

(en mode per temporades) 

 

Com es pot veure, pel que fa al període pel tipus de 

variable period és un número entre “00” i “99”. 

Aquest número indica la quantitat de temps que passarà fins 

que es torni a activar, podent-se referir a qualsevol de les 

unitats de temps que estan programades. L’unitat de temps a 

la que es refereix l’indica el valor de la variable periodType: 

1=“anys”, 2=“mesos”, 3=“dies”, 4=“hores” i 5=“minuts”. 
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Pel que fa al temps durant el qual activa el sistema, el 

fet que activeTime sigui de tipus uint8_t defineix que el 

temps màxim durant el que pot activar-lo és de 255 minuts. 

En quant als set temporitzadors, aquests es programen en 

una cadena de set ttimer, i pels modes hi ha un uint8_t que 

defineixen en quin mode es troba el sistema: 1=“Normal”, 

2=“Setmanal” i 3=“Per temporades”. Aquests modes es detallen 

a continuació. 

Mode normal 

En aquest mode els temporitzadors actuen tots per separat, 

sent el booleà “active” el que indica si aquell temporitzador 

s’utilitza o no. 

Utilitza tots els paràmetres excepte el “startDate”. 

 

Mode setmanal 

En aquest mode cada temporitzador correspon a un dia, del 

0=diumenge al 6=dissabte, podent programar qualsevol 

combinació d’ells. 

A través d’una funció que aplica l’algoritme matemàtic que 

es detalla a l’annex 2 es calcula el dia de la setmana 

corresponent a la data actual. Llavors comprova l’hora i el 

minut del temporitzador corresponent. 

Com el nom del mode indica, la periodicitat sempre és d’una 

setmana, permetent activar el sistema com a màxim una vegada 

al dia. 
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Mode per temporades 

En aquest mode els temporitzadors representen cadascun una 

“temporada”. Això vol dir que sempre hi ha un sol temporitzador 

actiu, fins que arriba el dia inicial definit a la variable 

“startDate” del següent temporitzador. En aquest moment la 

temporada activa canvia, variant així la periodicitat però 

mantenint la propera hora d’activació. 

Un aspecte important que s’ha de tenir en compte a l’hora 

de programar els temporitzadors en aquest mode és que s’ha de 

fer de forma ordenada, ja que només mira si ha arribat el dia 

inicial del proper temporitzador. 

 

Amb tot el sistema de temporitzadors definit, en aquest 

apartat només falta un aspecte a tenir en compte, que és el 

més important. Aquest és aconseguir que el PIC actualitzi 

l’hora a cada minut exacte. 

Per a això es defineixen diferents funcions que actualitzen 

les diferents unitats de temps i una altra pels temporitzadors 

que seleccionarà quina unitat de temps ha d’actualitzar. 

Aquestes es detallen a l’annex 3. 

A més d’aquestes funcions, cal configurar correctament el 

PIC. A l’hora de fer-ho amb el PIC seleccionat inicialment, 

el PIC16F1613, es veu que no és possible. Els timers interns 

que incorpora són massa poc precisos, produint que a cada 

minut que passa el rellotge s’endarrereixi 4 segons, una 

tolerància massa alta com per a poder ser acceptada. 

 Aquest fet suposa la necessitat d’utilitzar un oscil·lador 

de cristall extern, cosa que el primer PIC seleccionat no 

suporta, i per tant es fa la segona cerca de PIC. Alhora es 

cerca un oscil·lador de cristall de 32.768kHz, una freqüència 
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que permet tenir precisió de segons exactes. Utilitzarem el 

“AB26TRQ”[4]. 

No obstant aquest cristall no té una mida que permeti 

connectar-lo a la placa, és massa petit, de manera que es 

solden les seves potes a unes altres de la mida necessària. 

Una altra característica dels cristalls és que per a 

assegurar l’estabilitat necessita connectar les seves dues 

potes a massa a través de condensadors de 25pF. Com que aquest 

no és un valor comercial, utilitzarem condensadors de 22pF. 

  

Amb el PIC16F18325 i el cristall AB26TRQ es configura el 

TMR1, de 16 bits, per tal que faci aquesta funció. Es configura 

amb la freqüència donada pel cristall (FOSC) i un pre-escalat 

de 1:2, de manera que s’obté una freqüència de 0.25 Hz. 

Donat que el timer només permet dividir la freqüència en 

números exponencials de dos, la freqüència escollida és la 

freqüència mínima a la que pot funcionar de manera que hi hagi 

un nombre enter de cicles per minut, concretament quinze. 

 

La configuració descrita fa que el temps s’actualitzi 

correctament a cada minut. No obstant, es pot comprovar que 

no és del tot exacte: fent una prova experimental es pot veure 

com el rellotge s’endarrereix fins a un segon cada set hores. 

Aquesta precisió vindrà donada per la tolerància que tingui 

el cristall, que és de “-0.035±10% ppm/ºC”[4], que com es pot 

veure depèn de la temperatura ambient. Per tant, si es desitja 

molta precisió l’usuari haurà de tornar a programar l’hora 

periòdicament.  
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2.4. Protocol de comunicació i codis programats 

Aquesta és la part principal del projecte: la implementació 

d’un protocol de comunicació que permet utilitzar el flash 

d’un smartphone com a entrada de dades del PIC. 

Per tal d’aconseguir-ho és necessari utilitzar un 

fotodetector, però no utilitzarem un fotodetector normal. Els 

díodes LED en essència són fotodetectors i ja n’implementarem 

per a fer senyals lluminosos, de manera que utilitzarem 

aquests quan no es fan servir per una altra cosa i així 

reduirem costos[5]. 

Quan un LED actua com a fotodetector, cosa que 

s’aconsegueix connectant a massa l’ànode i a una entrada del 

PIC el càtode, el seu funcionament és el següent: es carrega 

i descarrega el condensador intern del LED quan no detecta 

llum i es manté descarregat quan sí que en detecta. A la 

següent figura es pot veure la velocitat amb què es carrega i 

descarrega ho fa. 

Figura 5: Funcionament d’un LED com a fotodetector 
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Com que quan el LED no detecta llum va carregant i 

descarregant el seu condensador intern, no es pot mesurar 

segons en quin estat està en l’instant en què es llegeix el 

bit. 

Per tant s’implementa d’una altra forma: amb interrupcions. 

Quan es detecta que l’entrada canvia d’estat (és a dir, quan 

no detecta llum) en algun moment del període, es llegeix un 

“1” i quan no canvia d’estat durant el període sencer (és a 

dir, quan detecta llum) llegeix un “0”. 

 

En aquest sistema s’implementen 7 instruccions que es poden 

realitzar mentre el sistema està parat i una mentre aquest 

està actiu. Els codis utilitzats i les seves funcionalitats 

són les següents: 

Quan el sistema està actiu 

0101 → Atura el sistema. 

 

Quan el sistema està aturat 

Tots els codis, per tal de donar redundància i evitar que 

llegeixi codis incorrectes, comencen per “0011”, acaben amb 

“0” i són de 8 dígits, de manera que es tenen en compte 3 bits. 

A més, en tots els casos es llegiran els valors dígit a dígit 

començant pel de major pes. 

 

00110010: setTime 

Després del codi de la instrucció, rebrà codificada l’hora 

actual. L’ordre en què ha de rebre les dades és any, mes, dia, 

hora i minut. 

Si l’hora no es troba dins del rang vàlid no farà res. 
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00110100: setTimer (mode normal) 

Després del codi de la instrucció, rebrà codificada la 

informació del temporitzador que es vol programar, en el 

següent ordre: tipus de període, període, moment en què s’ha 

d’activar (en el mateix ordre que al programar l’hora actual) 

i per últim el temporitzador que es vol programar. 

Si en el moment de programar-lo estava en un altre mode, 

desactiva tots els temporitzadors abans de programar-lo i el 

posa en el mode corresponent. 

Quan ja està en aquest mode també permet desactivar un 

temporitzador. Per a fer-ho només cal indicar una data no 

vàlida a l’hora de programar-lo. 

Si intenta programar un temporitzador que no existeix no 

fa res. 

 

00110110: setDaysTimer (mode setmanal) 

Amb aquest codi llegeix, en aquest ordre, el temps durant 

el qual ha d’estar actiu, l’hora i el minut en què s’ha 

d’activar el i quin dia de la setmana s’ha d’activar. 

Si a l’hora de programar-lo estava en un altre mode, 

desactiva tots els temporitzadors abans de programar-lo i el 

posa en el mode corresponent. 

Quan ja està en aquest mode també permet desactivar un 

temporitzador. Per a fer-ho només cal indicar una data no 

vàlida a l’hora de programar-lo. 

Si intenta programar un temporitzador que no existeix no 

fa res. 
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00111000: setSeasonsTimer (mode per temporades) 

Amb aquest codi llegeix tota la informació que llegeix en 

el mode normal, en el mateix ordre, seguit del mes d’inici de 

la temporada i per últim el dia d’inici. 

Si ja estava en el mode per temporades permet modificar una 

temporada, eliminar-la o crear-ne una de nova. Per eliminar-

la només cal indicar una hora no vàlida a l’hora de programar-

lo. 

Si a l’hora de programar-lo estava en un altre mode, 

desactiva tots els temporitzadors abans de programar-lo i el 

posa en el mode corresponent. 

 

00111010: getData 

Utilitza el led groc com a output i dóna la codificació 

(per dígits) del que està programat al PIC (“1010” de 

sincronització, hora, mode i temporitzadors del 0 al 6. Si un 

temporitzador no està actiu mostrarà el codi “1111” i passarà 

al següent). 

 

00111100: activateTimer 

Llegeix els 3 dígits del temps (en minuts) que ha d’estar 

actiu i activa el temporitzador. 

 

00111110: noActivateTimer 

Fa que la propera vegada que s’hauria d’activar el 

temporitzador no ho faci i que només actualitzi la propera 

activació. Si ja s’havia donat la instrucció la desactiva. 
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Com es pot apreciar, el temps durant el què ha d’estar 

actiu el sistema consta de tres dígits però els guarda en una 

sola variable, el que demostra que també es podria fer així 

amb la resta d’unitats. 

Això complica aquesta funció de llegir, però en aquest cas 

es fa així perquè es necessitarà el seu valor en una sola 

variable per tal que el sistema estigui actiu el temps indicat. 

 

D’altra banda, s’ha de controlar la velocitat de lectura. 

Per a això utilitzarem un altre timer del PIC, en aquest cas 

el TMR0. Aquest és el timer amb més possibilitats de 

configuració, sent un timer de 16 bits que es pot configurar 

com un de 8 bits, cosa que farem. 

El configurarem amb freqüència d’entrada FOSC/4, amb un 

pre-escalat de 1:8 i un post-escalat de 1:1, de manera que la 

seva freqüència de sortida és de 
768

4·8·28 = 4 Hz. 

Experimentalment es pot comprovar que és la màxima 

freqüència amb la que el sistema llegeix correctament els bits. 

 

Per tal d’aprofitar els LED del sistema limitem poder 

llegir les diferents instruccions mentre el sistema no està 

actiu. Aprofitarem el LED verd mentre està aturat el sistema 

i el groc mentre està actiu. 

 

Un aspecte important a l’hora de programar aquesta part és 

fer-ho sense que afecti a l’actualització de l’hora actual. 

Per aquest motiu l’entrada de dades es realitza per passos, 

evitant que cap d’ells duri més de quatre segons, que és el 

temps d’un cicle en l’actualització de l’hora. 
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A més, també podria provocar errors si una instrucció dura 

més d’un minut, donat que mentre fa una instrucció no comprova 

si s’ha d’activar el sistema. Podria passar que mentre fa una 

instrucció actualitzi el minut dues vegades, llavors es 

saltaria una comprovació d’activació. Amb la configuració 

utilitzada això es compleix en totes els accions de llegir, 

però amb l’operació “getData” pot trigar més, en funció de la 

quantitat de timers programats i del mode. 

Per aquest motiu utilitzarem un tercer timer per a aquesta 

funció, el TMR2, el qual només activarem durant aquesta 

instrucció. És un timer de 8 bits que sempre té com a entrada 

FOSC/4 i on hi posarem un pre-escalat de 1:1 i un post-escalat 

de 1:3, que experimentalment es pot comprovar que és la 

velocitat màxima que podem implementar de manera que funcioni 

a la velocitat indicada. 

Amb aquesta velocitat, però, encara hi ha un cas concret 

on la instrucció duraria més d’un minut: quan els 

temporitzadors estan tots programats i en mode “per temporades, 

duraria 65 segons. 

Per tal d’evitar aquest problema, farem que en aquest cas 

concret guardi la hora del moment en què aquesta s’actualitza 

i que quan acabi la instrucció comprovi tant aquesta hora com 

l’hora del sistema en aquell moment 

 

  



 

 28 

2.5. Demostració funcionament 

Per tal de demostrar que el sistema funciona es fa una 

aplicació Android[6] que, amb unes dades ja definides, dóna les 

diferents instruccions possibles. Aquesta aplicació serveix 

per a demostrar que el sistema funciona, caldrà fer un nou 

projecte per a desenvolupar una aplicació mòbil que permeti a 

l’usuari indicar les dades a través d’una interfície gràfica. 

A l’hora de fer aquesta aplicació de demostració la part 

més important és fer una funció on indicant-li una seqüència 

de bits encengui o apagui el flash amb la velocitat 

corresponent. Com ja s’ha dit abans, “0”=encendre i “1”=apagar. 

Amb la configuració explicada a l’apartat anterior el temps 

de bit és de 250 ms. No obstant, experimentalment es comprova 

que indicant aquest temps de bit no funciona correctament. 

L’aplicació encén o apaga el flash i llavors fa un sleep(250), 

on sleep() és una funció d’Android. 

L’error es dóna perquè les pròpies instruccions d’encendre 

i apagar el flash triguen un temps que no és nul, i aquest 

temps el va acumulant. Això es soluciona definint el temps de 

bit a l’aplicació Android igual a 249 ms.  

A més, com que pels “1” només cal que detecti es carregui 

el condensador del LED en qualsevol moment del període, farem 

que la duració d’un sol “1” sigui inferior. Concretament els 

temps programats són els següents: 

Temps de bit: 249 ms 

Temps pre-ràfaga de “1”: 70 ms 

Temps post-ràfaga de “1”: 130 ms 

Aquests temps volen dir que si hi ha un bit “1” entre dos 

bits “0” aquest durarà només 49 ms , el “0” anterior durarà 

319 ms i el posterior 349 ms. 
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Amb aquesta configuració es comprova i es demostra que  el 

sistema funciona, i també es fa patent la necessitat de 

sincronitzar el PIC amb l’smartphone. Si no es comença a 

introduir el codi en el moment que comença a llegir no el rep 

correctament i s’ha de tornar a introduir, tot i que sense 

major incidència degut a que la redundància evita que es 

detecti un codi erroni. 

 

Una altra limitació del sistema és la sensibilitat de 

lectura dels LED com a fotodíodes. Amb el sistema a l’aire 

lliure detecta un “0” com si ja detectés el llum del flash. 

Per tal d’evitar-ho el que fem és posar la placa dins de la 

seva pròpia caixa i tapar-la amb el plàstic antiestàtic on es 

guarda la placa, el qual evita que detecti la llum natural i 

fa que detecti correctament la llum del flash.   
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3. Alternatives al sistema 

En aquest projecte s’ha desenvolupat un sistema de 

comunicacions basat en la llum. 

Aquests tipus de sistema, anomenats VLC, presenten molt 

bones característiques, sobre tot en espais interiors. 

L’exemple principal seria el Li-Fi, una versió de Wi-Fi 

ràpida i barata que utilitza un LED blanc d’alta lluminositat 

com a emissor, i com a receptor un fotodíode de silici amb 

bona resposta a la longitud d’ona visible. Aquest sistema 

també té l’avantatge que per a l’ull humà el LED està sempre 

encès, ja que la velocitat a la que parpelleja és imperceptible, 

aprofitant així per a donar visió a l’habitació. 

Es poden trobar més exemples[7], però el sistema implementat 

en aquest projecte es diferencia d’ells en què aquí ens 

centrarem en fer un sistema que funcioni i sigui el més barat 

i senzill possible, mentre que en els sistemes alternatius 

necessiten un receptor amb molt bones característiques i per 

tant no compliria el requisit del preu.  
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4. Resultats 

Amb tots els paràmetres programats tal i com s’ha indicat 

el resultat obtingut és el següent: 

Figura 6: Foto del circuit 

 

On el circuit correspon al d’aquest esquema: 

Figura 7: Esquema del circuit 
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Aquest realitza les funcions que ja s’han descrit en el 

document: implementa un sistema que guarda el temps real amb 

precisió de l’ordre dels minuts però amb una petita tolerància 

en quant a l’exactitud, concretament de “-0.035±10% ppm/ºC”[4]. 

Sobre aquest sistema s’implementen set temporitzadors que 

poden actuar segons tres modes diferents, “Normal”, “Setmanal” 

i “Per temporades”. 

També s’implementa un protocol de comunicació que reconeix 

codis de la llum del flash d’un smartphone i permet programar 

les diferents dades, fer que mostri les dades programades a 

través del LED groc, activar el temporitzador durant el temps 

indicat en l’instant en què es dóna l’ordre i per últim fer 

que aquest no s’activi la propera vegada que hauria de fer-ho 

segons els temporitzadors. 

No obstant el sistema resultant necessita una 

sincronització entre l’aplicació mòbil i el PIC per tal que 

s’iniciï la transmissió dels codis en el moment indicat 

reconegui el codi sense errors. 
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5. Pressupost 

Com ja s’ha indicat, el requisit del sistema és que aquest 

tingui un cost total inferior a 1€. No obstant, aquest requisit 

es té en compte de cara a que es pugui desenvolupar el sistema 

en sèrie en un futur i no per al desenvolupament del prototip, 

pel qual el cost total és el següent: 

Taula 4: Costos del prototip 

Components Cost Cost (amb IVA) 

PIC16F1613 0.94 € 1.14 € 

PIC16F18325 0.95 € 1.15 € 

Oscil·lador AB26TRQ 0.38 € 0.46 € 

Condensadors de 22pF (x2) 0.05 € 0.06 € 

LED verd 0.04 € 0.05 € 

LED groc 0.05 € 0.06 € 

LED vermell 0.04 € 0.05 € 

 

A més també hi ha els dos components hardware que 

s’utilitzen, la placa de desenvolupament “PICDEM™ Lab II” i 

el programador “PICkit™ 3” a més d’un ordinador portàtil. 

Podem suposar que els tres components s’amortitzen en tres 

anys i el projecte ha tingut una durada de cinc mesos 

descomptant la pausa que hi va haver al principi del projecte. 

Per tant el cost corresponent a la seva amortització és el 

següent: 

Taula 5: Amortització de les eines hardware  

Eina Cost Cost (amb IVA) Cost amortització 

Portàtil 1200 € 1452 € 201.67 € 

PICDEM™ Lab II 99.04 € 119.84 € 20.13 € 

PICkit™ 3 40.24 € 48.69 € 8.18 € 
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Si aquest projecte hagués sigut desenvolupat per una 

empresa hi ha un altre cost que s’ha d’afegir: les hores 

dedicades. 

El projecte hauria estat desenvolupat per un enginyer 

junior, el seu del qual seria de 10 €/h. 

En total s’han dedicat unes 353 hores, corresponents a una 

mitja de 5 hores setmanals del 15 de febrer al 26 d’abril i 

unes 20 hores setmanals del 21 de juny a l’1 d’octubre, pel 

que el cost seria de 3530 €. 

Per tant, el cost total del projecte seria de 3762.95 €. 

 

Pel que fa a la viabilitat del sistema, el cost que tindria 

seria el de comprar els components en grans quantitats i al 

fer-se des d’una empresa es tindran en compte els costos sense 

IVA, amb el següent resultat: 

Taula 6: Cost sistema 

Components Cost 

PIC16F18325 0.69 € 

Oscil·lador AB26TRQ 0,172 € 

Condensadors de 22pF (x2) 0.03 € 

LED verd 0.02 € 

LED groc 0.03 € 

LED vermell 0.02 € 

  TOTAL 0.96 € 
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6. Conclusions i desenvolupament futur  

En conclusió podem dir que en el projecte s’implementen 

totes les funcionalitats requerides i es compleix el requisit 

de que el cost de desenvolupar el sistema sigui inferior a 1€ 

per unitat. 

Es pot afirmar que el sistema implementat és una molt bona 

opció degut al seu baix cost, però cal desenvolupar una 

aplicació mòbil en un altre projecte. Aquesta ha de tenir els 

següents requisits: 

 Ha de tenir una interfície gràfica on l’usuari pugui 

indicar totes les dades desitjades. 

 S’ha de sincronitzar amb el PIC a través de la càmera 

utilitzant el LED vermell del sistema. 

 Ha de poder configurar el PIC amb  el flash  

 Ha de llegir i interpretar les dades programades en el 

PIC, a través de la càmera, quan les doni pel led groc. 

 

A l’hora de fer aquesta aplicació, per la versió Android 

ens trobarem amb què l’API de la càmera ha canviat en les 

últimes versions. És a dir, no només caldrà una versió per 

cada sistema operatiu sinó que pels Android caldrà una versió 

per models nous i una altra pels antics. 

 

Una vegada estigui feta aquesta aplicació, amb totes les 

seves versions, es pot millorar el sistema fent-ne diferents 

versions que s’adaptin als diferents casos d’ús. Per exemple, 

incorporar un sensor d’humitat pel cas d’un sistema de reg.  
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Annex 1: Primera comparativa de PIC 
Model 

Preu 

unitari 

Preu 100+ 

unitats 

Memòria 

programable 
Velocitat oscil·lador 

Tempo-

ritzador 
RAM 

Quantitat d'entrades 

i sortides 

PIC10F200 0,481 € 0,33 € 384 B 4 MHz 1x 8bit 16 B 3 I/O + 1 I 

PIC10F202 0,528 € 0,358 € 768 B 4 MHz 1x 8bit 24 B 3 I/O + 1 I 

PIC10F204 0,528 € 0,358 € 384 B 4 MHz 1x 8bit 16 B 3 I/O + 1 I 

PIC10F206 0,566 € 0,396 € 768 B 4 MHz 1x 8bit 24 B 3 I/O + 1 I 

PIC10F220 0,528 € 0,358 € 384 B 4 / 8 MHz  1x 8bit 16 B 
3 I/O + 1 I + 

2 I analògiques 

PIC10F222 0,566 € 0,396 € 768 B 4 / 8 MHz 1x 8bit 23 B 
3 I/O + 1 I + 

2 I analògiques 

PIC16F54 0,547 € 0,434 € 512 B 

LP - 32 kHz 

XT - 100/200/455 kHz o 1/2/4 MHz 

HS - 4/8/20 MHz 

RC 

1x 8bit 25 B 11 I/O + 1 I 

PIC10F320 0,566 € 0,396 € 448 B 
HFINTOSC - 16/8/4/2/1/0.5/0.25 MHz 

LFINTOSC - 31 kHz 
2x 8bit 64 B 3 I/O + 1 I 

PIC10F322 0,613 € 0,424 € 896 B 
HFINTOSC - 16/8/4/2/1/0.5/0.25 MHz 

LFINTOSC - 31 kHz 
2x 8bit 64 B 3 I/O + 1 I 

PIC12F1571 0,622 € 0,429 € 1,75 kB 

ECL (0 MHz fins 0.5 MHz) 

ECM (0.5 MHz fins 4 MHz) 

ECH (4 MHz fins 32 MHz) 

INTOSC (31 kHz fins 32 MHz) 

2x 8bit 

4x 16bit 
128 B 5 I/O + 1 I 

PIC12F1572 0,679 € 0,472 € 3,5 kB 

ECL (0 MHz fins 0.5 MHz) 

ECM (0.5 MHz fins 4 MHz) 

ECH (4 MHz fins 32 MHz) 

INTOSC (31 kHz fins 32 MHz) 

2x 8bit 

1x 16bit 

3x 16bit 

256 B 5 I/O + 1 I 

PIC12F1501 0,679 € 0,478 € 1,75 kB 

ECL (0 MHz fins 0.5 MHz) 

ECM (0.5 MHz fins 4 MHz) 

ECH (4 MHz fins 20 MHz) 

INTOSC (31 kHz fins 16 MHz) 

2x 8bit 

1x 16bit 
64 B 5 I/O + 1 I 

PIC12F508 0,641 € 0,441 € 768 B 

INTRC: 4 MHz 

EXTRC 

XT 

LP 

1x 8bit 25 B 5 I/O + 1 I 

PIC12F509 0,707 € 0,481 € 1,5 kB 

INTRC: 4 MHz 

EXTRC 

XT 

LP 

1x 8bit 41 B 5 I/O + 1 I 

PIC16F527 0,726 € 0,49 € 1,5 kB 

INTOSC: 4/8 MHz 

EXTRC 

LP 

XT 

HS 

EC 

1x 8bit 68 B 17 I/O + 1 I 

PIC16F57 0,736 € 0,585 € 3 kB 

RC 

XT 

HS 

LP 

1x 8bit 72 B 19 I/O + 1 I 

PIC16F505 0,754 € 0,515 € 1 kB 

INTRC 

EXTRC 

XT 

HS 

LP 

EC 

1x 8bit 72 B 5 I/O + 1 I 

PIC12F510 0,764 € 0,528 € 1,5 kB 

INTOSC: 4/8 MHz 

EXTRC 

XT: 8 MHz 

LP 

1x 8bit 38 B 5 I/O + 1 I 

PIC12F519 0,764 € 0,528 € 1,5 kB 

INTRC: 4/8 MHz 

EXTRC 

XT 

LP 

1x 8bit 41 B 5 I/O + 1 I 

PIC16F506 0,811 € 0,556 € 1,5 kB 

INTOSC: 4/8 MHz 

EXTRC 

XT 

LP 

HS (20 MHz) 

EC 

1x 8bit 72 B 5 I/O + 1 I 
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PIC12F609 0,811 € 0,556 € 1,75 kB 

EC 

LP – 32 kHz 

XT (32 kHz fins 20 MHz) 

HS (32 kHz fins 20 MHz) 

RC (OSC2/CLKOUT amb sortida FOSC/4) 

RCIO (OSC2/CLKOUT com a I/O) 

INTOSC (FOSC/4 a OSC2 i I/O a OSC1/CLKIN) 

INTOSCIO (I/O a OSC1/CLKIN i OSC2/CLKOUT) 

1x 8bit 

1x 16bit 
64 B 5 I/O + 1 I 

PIC16F1503 0,839 € 0,585 € 2 kB 

ECL (0 MHz fins 0.5 MHz) 

ECM (0.5 MHz fins 4 MHz) 

ECH (4 MHz fins 20 MHz) 

INTOSC (31 kHz fins 16 MHz) 

2x 8bit 

1x 16bit 
128 B 11 I/O + 1 I 

PIC16F526 0,849 € 0,589 € 1,5 kB 

INTRC: 4/8 MHz 

EXTRC 

XT (200 kHz, 1 MHz o 4MHz) 

HS (20 MHz) 

LP (32 kHz) 

EC 

1x 8bit 67 B 11 I/O + 1 I 

PIC12F615 0,849 € 0,589 € 1,75 kB 

EC (OSC2/CLKOUT com a I/O) 

LP (32 kHz) 

XT (32 kHz fins 20 MHz) 

HS (32 kHz fins 20 MHz) 

RC (FOSC/4 a OSC2/CLKOUT) 

RCIO (OSC2/CLKOUT com a I/O) 

INTOSC (FOSC/4 a OSC2 i I/O a OSC1/CLKIN) 

INTOSCIO (I/O a OSC1/CLKIN i OSC2/CLKOUT) 

2x 8bit 

1x 16bit 
64 B 5 I/O + 1 I 

PIC12F1612 0,877 € 0,604 € 3,5 kB 

ECL (fins 0.5 MHz) 

ECM (0.5 MHz fins 4 MHz) 

ECH (4 MHz fins 32 MHz) 

INTOSC (31 kHz fins 32 MHz) 

1x 8bit 

1x 16bit 
256 B 5 I/O + 1 I 

PIC12F617 0,924 € 0,637 € 3,5 kB 

EC (I/O a OSC2/CLKOUT) 

LP – 32 kHz 

XT (32 kHz fins 20 MHz) 

HS (32 kHz fins 20 MHz) 

RC (FOSC/4 a OSC2/CLKOUT) 

RCIO (I/O a OSC2/CLKOUT) 

INTOSC (FOSC/4 a OSC2 i I/O a OSC1/CLKIN) 

INTOSCIO (I/O a OSC1/CLKIN i OSC2/CLKOUT) 

2x 8bit 

1x 16bit 
128 B 5 I/O + 1 I 

PIC12F752 0,924 € 0,637 € 1,75 kB 

HFINTOSC - 8/4/1 MHz 

LFINTOSC - 31 kHz  

EC 

3x 8bit 

1x 16bit 
64 B 5 I/O + 1 I 

PIC16F610 0,924 € 0,637 € 1,75 kB 

EC – External clock with I/O on OSC2/CLKOUT. 

LP – 32 kHz 

XT (32 kHz fins 20 MHz) 

HS (32 kHz fins 20 MHz) 

RC (FOSC/4 a OSC2/CLKOUT) 

RCIO (I/O a OSC2/CLKOUT) 

INTOSC (FOSC/4 a OSC2 i I/O a OSC1/CLKIN) 

(4 MHz fins 8 MHz) 

INTOSCIO (I/O a OSC1/CLKIN i OSC2/CLKOUT) 

1x 8bit 

1x 16bit 
64 B 11 I/O + 1 I 

PIC16F570 0,943 € 0,651 € 3 kB 

INTOSC (4 o 8 MHz) 

EXTRC 

LP (32 kHz) 

XT (200 kHz, 1 MHz o 4 MHz) 

HS (20 MHz) 

EC 

1x 8bit 64 B 23 I/O + 1 I 

PIC16F1613 0,943 € 0,651 € 3,5 kB 

ECL (fins 0.5 MHz) 

ECM (0.5 MHz fins 4 MHz) 

ECH (4 MHz fins 32 MHz) 

INTOSC (31 kHz fins 32 MHz) 

4x 8bit 

1x 16bit 
256 B 11 I/O + 1 I 

PIC12F629 0,952 € 0,785 € 1,75 kB 

EC (I/O a OSC2/CLKOUT) 

LP – 32 kHz 

XT (32 kHz fins 20 MHz) 

HS (32 kHz fins 20 MHz) 

RC (FOSC/4 a OSC2/CLKOUT) 

RCIO (I/O a OSC2/CLKOUT) 

INTOSC (FOSC/4 a OSC2 i I/O a OSC1/CLKIN) 

INTOSCIO (I/O a OSC1/CLKIN i OSC2/CLKOUT) 

1x 8bit 

1x 16bit 
64 B 5 I/O + 1 I 

PIC16F753 0,99 € 0,679 € 3,5 kB 

HFINTOSC - 8/4/1 MHz 

LFINTOSC - 31 kHz  

EC 

3x 8bit 

1x 16bit 
128 B 11 I/O + 1 I 
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Annex 2: Càlcul del dia de la setmana  

El dia de la setmana corresponent a una data es pot calcular 

aplicant un algoritme matemàtic. El seu codi és el següent: 

Figura 8: Algoritme de càlcul del dia de la setmana 

 

Com es pot veure aquest utilitza uns valors obtinguts 

matemàticament que corresponen al dia de la setmana en què 

comença el segle i el mes (valor que varia en els mesos de 

gener i febrer en els anys de traspàs. Són els següents: 

Taula 7: Dia de la setmana inicial de mesos i segles 

 Dia de la setmana inicial 

M
e

s
 

Gener 0 (6 en any de traspàs) 

Febrer 3 (2 en any de traspàs) 

Març 3 

Abril 6 

Maig 1 

Juny 4 

Juliol 6 

Agost 2 

Setembre 5 

Octubre 0 

Novembre 3 

Desembre 5 

S
e

g
le

 0 (mòdul 4) 6 

1 (mòdul 4) 4 

2 (mòdul 4) 2 

3 (mòdul 4) 0 

Aquests valors sumats amb els del dia i l’any, sumant-ne 

un cada 4 anys pels anys de traspàs, donen un valor al qual 

si li apliques mòdul 7 és el dia de la setmana corresponent, 

començant per 0=diumenge. 



 

 41 

Annex 3: Funcions d’actualització del temps 

Per tal d’actualitzar l’hora actual i la d’activació dels 

temporitzadors s’utilitzen diverses funcions, una per cada 

unitat de temps. 

Si a l’hora d’actualitzar una unitat de temps aquesta anés 

a sobrepassar el seu rang llavors resta el valor màxim i 

actualitza la unitat de temps immediatament superior. 

Aquí podem veure quines són les funcions utilitzades: 

Figura 9: Actualització de minuts 

 

Figura 10: Actualització d’hores 
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Figura 11: Actualització de dies 

 

Figura 12: Actualització de mesos 

  

 



 

 43 

Figura 13: Actualització d’anys 

 

Juntament amb aquestes funcions s’implementa una altra que 

selecciona quina actualització ha de fer. Aquesta serà la que 

utilitzaran els temporitzadors. 

Figura 14: Actualització del temps 
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Annex 4: Codi programat al PIC 

Tot el codi programat es pot trobar en el fitxer d’annexes 

adjunt al projecte. 

Timer_PIC16F18325 

  

Timer_PIC16F18325.X.zip
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Glossari 

PIC – Microcontrolador de connexió perifèric  

(Peripheral Interface Controller) 

LED – Díode emissor de llum. (Light-Emitting Diode) 

ppm – Parts Per Milió 

Modes oscil·lador: 

INTOSC – Oscil·lador intern 

ECL – Rellotge extern de baixa potència 

ECM – Rellotge extern de mitjana potència 

ECH – Rellotge extern d’alta potència 

LP – Cristall de baixa potència estalviador d’energia 

XT – Cristall/Ressonador 

HS – Cristall/Ressonador d’alta velocitat 

RC – Resistor/Capacitor 

INTRC – Resistor/Capacitor intern 

EXTRC – Resistor/Capacitor extern  

EC – Oscil·lador extern d’alta velocitat 

SOSC – Oscil·lador secundari 

I/O – Entrada/Sortida (Input/Output) 

I – Només entrada (Input only) 

VLC – Comunicacions per llum visible 

(Visible Light Communications) 

 

 


