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En l’actualitat els Smartphones, tabletes i altres 
dispositius són molt utilitzats. Es pot dir que a totes les 
llars es pot trobar mínim un dispositiu amb connexió a 
Internet. En molts cercles, la domòtica es creu un luxe que 
no es troba a l’abast de tothom. Si bé, és cert que la 
domòtica es pot considerar un luxe ja que aporta confort i 
comoditat en les llars, aquest projecte té per objectiu  
demostrar el contrari i apropar la domòtica a un gran 
nombre de vivendes. Si més no, el treball acadèmic vol ser 
un exemple de la facilitat amb la que una vivenda pot 
obtenir un sistema domòtic adaptat a les necessitats 
pròpies i al nivell de vida d’una família mitja. Per tal 
d’aconseguir-ho es construeix i dissenya un prototip que 
controli i gestioni l’enllumenat mitjançant una plataforma 
de desenvolupament de software i hardware lliure com és 
l’Arduino. La intenció és estudiar fins a quin punt és 
possible acostar la domòtica al ciutadà mig, veure si és 
factible introduir el confort en la majoria de llars. 
L’empresa es materialitza amb l’estudi i aprenentatge del 
funcionament d’aquesta plataforma. Es construeix i dissenya 
un prototip que gestiona l’enllumenat d’una vivenda 
integrant diversos sistemes, inclou el sistema de detecció 
de presència, l’autoregulació de la intensitat en funció de 
la llum natural, la programació o sistema de simulació de 
presència, i el control a distància. 
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II.- MEMÒRIA 

2.1 Antecedents i estat de l’art 

La vida ve marcada pels canvis. Els canvis són evolució i les cases també 

pateixen evolucions: de les torxes i les espelmes, a l’electricitat. Aquesta és la 

que ha permès millorar el confort de les llars, donant pas a electrodomèstics i 

màquines que són capaces de realitzar tasques quotidianes de manera quasi 

automàtica. 

Aquests avanços no haguessin estat possibles sense l’evolució de l’electrònica, 

que mitjançant rutines, algoritmes i programes ha permès regular i automatitzar 

els processos. 

Amb l’evolució arriba la domòtica, un terme que prové de les paraules “domo” i 

“informàtica” , és que s’encarrega de la integració la regulació dels sistemes 

elèctrics i electrònics, permetent que les cases detectin les necessitats i 

responguin actuant per garantir el confort, la seguretat i l’estalvi energètic. 

2.1.1. Domòtica 

L’ús de les tecnologies i de les comunicacions en les vivendes ha generat 

noves aplicacions i tendències basades en la capacitat de processar informació 

i en la integració i comunicació entre equips i instal·lacions.  D’una manera 

general, un sistema domòtic disposarà d’una xarxa de comunicació que permet 

la interconnexió d’una sèrie d’equips domèstics i, basant-se en aquesta, 

realitzar unes determinades accions sobre aquest entorn.  

Els elements de camp (detectors, sensors, captadors, actuadors, etc.) 

transmeten senyals a una unitat central intel·ligent que tractarà i elaborarà la 

informació rebuda. En funció d’aquesta informació i d’una determinada 

programació, la unitat central actua sobre determinats circuits de potència 

relacionats amb els senyals recollits pels elements de camp corresponents. 

Per tant, són els conceptes com automatitzar, control o telecomunicació, que si 

els apliquem a l’àmbit de la vivenda, estem parlant de domòtica. Si ho apliquem 
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a edificis s’anomena immòdica i si comprèn tota una ciutat es pot definir com 

urbòtica.  

Aquest treball es centraria en un ús domèstic, una vivenda. Tot i que amb la 

configuració adequada podria valer per altres immobles. 

Si retrocedim fins als anys setanta, veiem que ja llavors existien solucions 

basades en el protocol X-10 que permetien que els sensors es comuniquessin 

amb els actuadors per mitjà de la xarxa elèctrica. 

Amb el pas dels anys han anat apareixent protocols i sistemes cada vegada 

més complexes i a la vegada robustos, que compten amb unes característiques 

més adequades a cada camp. 

Tanmateix no és l’objecte d’aquest projecte aprofundir en els processos 

d’automatització i els busos de camp, ja que en aquest treball, l’objectiu és l’ús 

d’altres tecnologies com xarxes de dades per implementar un sistema de gestió 

domèstica. 

2.1.2. Domòtica i eficiència energètica 

Fent ús de la domòtica a la llar, es pot gestionar de manera intel·ligent la 

il·luminació, climatització, aigua calenta sanitària, el reg, els electrodomèstics, 

etc. Aprofitant millor els recursos naturals, utilitzant les tarifes horàries de 

menor cost, reduir la factura energètica mentre es guanya en confort i 

seguretat. 

Tot i que no és objecte d’aquest treball, la monitorització de consums 

energètics és una manera de fer conscient al consumidor i ajuda a modificar 

hàbits que poden ajudar a estalviar energèticament. 

Amb la creixent demanda de consum energètic es generen efectes negatius en 

el medi ambient que es reflecteixen en l’àmbit econòmic (el preu de l’energia 

s’incrementa) i en l’àmbit ecològic (el consum energètic es proporcional a 

l’impacte negatiu sobre l’entorn). 

Des de la climatització fins al consum d’aigua, tots els dispositius i serveis 

domèstics es poden gestionar i automatitzar de manera que ajudin a millorar 
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l’eficiència energètica. Això es deu a que la domòtica actua de manera 

intel·ligent ja que permet programar diferents escenaris que s’ajustin a les 

necessitats de cadascú.  

Aquest treball es centra en el control d’il·luminació i és una de les maneres 

d’estalviar electricitat. 

El sistema d’il·luminació que s’ha dissenyat és un sistema eficient ja que pot 

adaptar el nivell d’il·luminació en funció de la variació de llum solar o la 

presència de persones, ajustant-la a les necessitats de cada moment. Per 

exemple, pot detectar la presència de persones en zones de pas, com els 

passadissos de la vivenda o de zones comuns d’una vivenda i només les 

il·lumina quan és necessari. 

També inclou un control automàtic d’encendre i apagar totes les llums de la 

vivenda: permet evitar deixar-se llums encesos al sortir de casa. 

2.1.3. Ús dels smartphones i Internet 

La invasió d’Internet a la vida quotidiana ha determinat molts canvis en diverses 

activitats de la societat. La premsa escrita, per exemple, és un dels serveis més 

populars en la societat que s’ha vist obligat a adaptar-se als canvis que provoca 

Internet. Com ja s’ha comentat abans, la vida és evolució i és canvi. Per tant, 

tota la societat s’ha vist afectada per la incidència de la xarxa. No només la 

premsa escrita, també la televisió, el cinema i moltes altres activitats. 

A dia d’avui, el que existeix és una vida social que té com centre d’activitats els 

dispositius mòbils i la tecnologia Cloud o informàtica en núvol, és a dir, 

emmagatzemar dades i programes en servidors externs al nostre dispositiu 

entre els que existeix una interacció permanent de dades sense importar on 

ens trobem, gairebé. 

L’últim estudi data 2 d’octubre de 2014 de l’Institut Nacional d’Estadística sobre 

Equipament i ús de Tecnologies d’Informació i Comunicació a les llars afirma 

que: “Per primera vegada a nivell nacional, el percentatge d’usuaris d’Internet 

en els últims tres mesos supera als usuaris d’ordinador en aquest període. A 

més, aquesta situació es reprodueix en totes les comunitats autònomes i indica 
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la utilització creixent d’Ús d’ordinador Ús d’Internet [...] Els usuaris freqüents 

d’Internet (aquells que s’han connectat a la Xarxa al menys una vegada per 

setmana en els últims tres mesos) suposen el 93,5% del total d’internautes. 

Aquests usuaris són, aproximadament, 24,5 milions de persones, la qual cosa 

suposa el 71,2% de la població. El segment d’usuaris intensius (els d’ús diari) 

ronda els 20,7 milions de persones, el 60,0% de la població de 16 a 74 anys.”   

Amb questes dades es manifesta la idoneïtat de controlar el sistema des d’un 

dispositiu mòbil mitjançant connexió a Internet.  

2.1.4. La Plataforma Arduino.  

Primer de tot definirem què és Arduino. Es tracta d’una plataforma electrònica 

de hardware lliure basada en una placa amb un microcontrolador. Amb 

Software i hardware flexibles i fàcils d’utilitzar, Arduino ha estat dissenyat per 

adaptar-se a les necessitats de tot tipus de públic, des d’aficionats, fins a 

experts en robòtica o equips electrònics. També consta d’un simple, però 

complert, entorn de desenvolupament, que permet interactuar amb la 

plataforma, d’una manera molt senzilla. 

Tot seguit entrarem en detall sobre els diferents elements que conformen el 

sistema basat en la plataforma Arduino. Començarem amb una breu 

presentació del que és, en sí, la plataforma i n’analitzarem els diferents models 

de plaques disponibles al mercat. Més endavant també analitzarem els 

diferents sensors que han estat d’utilitat pel disseny del sistema. 

A través d’Arduino podem recopilar gran quantitat d’informació de l’entorn 

sense excessiva complexitat. Gràcies als pins d’entrada, permet jugar amb tota 

una gama de sensors (temperatura, lluminositat, pressió, etc.) que ens aporten 

la capacitat de controlar o actuar sobre certs factors de l’entorn que el rodegen, 

com per exemple: el control de llums, accionar motors, activar alarmes... i molts 

altres actuadors. 

Les plataformes Arduino estan basades en els microcontroladors Atmega168, 

Atmega328, Atmega1280, ATmega8 i altres similars, xips senzills i de baix cost 

que permeten el desenvolupament de múltiples dissenys. 
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Com ja hem comentat, es tracta d’una plataforma de hardwarei lliure i els 

esquemes es troben disponibles per descarregar a la web d’Arduino. Degut a 

axó podem adquirir les plaques ja fabricades per la comunitat d’Arduino, o bé 

poden ser fabricades per un mateix, també poden trobar-se versions no oficials 

fabricades per tercers, però amb característiques similars. A la figura 1 podem 

veure una de les seves plaques més venudes a nivell mundial, es tracta del 

model Arduino UNO. 

 

Figura 1. Fotografia de la placa Arduino UNO 

 

Pel que fa al Software, és totalment gratuït, i es troba disponible per 

descarregar a la pàgina web d’Arduinoii . L’entorn de desenvolupament disposa 

d’un propi llenguatge de programació pel microcontrolador de la placa Arduino, 

basat en Processing/Wiring. 

Un dels principals motius pels quals resulta molt interessant la utilització de la 

plataforma Arduino per a determinats projectes, es basa en la seva 

independència respecte a haver de mantenir-se connectat a un PC. Arduino és 

perfectament capaç de treballar en mode “standalone”, tan sols és necessari 

assegurar-nos d’haver carregat prèviament el programa que desitgem que 

mantingui en execució. Tanmateix, tot això no el priva de poder operar 

mantenint en tot moment la connexió amb el PC, sent capaç de comunicar-se 

amb diferents tipus de software, com per exemple: Macromedia Flash, 

Processing, Max/MSP, Pure Data, etc. 
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Una mica d’història iii  

Arduino va ser inventat l’any 2005 pel que llavors era estudiant de l’institut Ivrea 

(Itàlia)iv, en Massimo Banzi. En un principi, Banzi pensava en fer Arduino per 

una necessitat d’aprenentatge per als estudiants de computació i electrònica 

del mateix institut, ja que llavors, l’adquisició d’una placa de microcontroladors 

suposava un alt cost. Inicialment va ser un projecte creat, no només per 

economitzar la creació de projectes escolars dins de l’institut, sinó que a més, 

Banzi tenia la intenció d’ajudar a la seva escola a evitar el tancament per fallida 

amb els guanys que produiria venent les seves plaques dins del campus a un 

preu accessible (1 euro per unitat). 

El primer prototip d’Arduino va ser fabricat a l’Institut Ivrea. Inicialment estava 

basat en una simple placa de circuits elèctrics, on estaven connectats un 

microcontrolador simple juntament amb resistències de voltatge, únicament 

podien connectar-se sensors simples com leds i altres resistències, i és més, 

encara no comptava amb el suport d’algun llenguatge de programació per 

manipular-la. 

Uns anys més tard, es va integrar a l’equip d’Arduino Hernando Barragán, un 

estudiant de la Universitat de Colòmbia que es trobava fent la tesis, després 

d’assabentar-se del projecte, va contribuir al desenvolupament d’un entorn per 

la programació del processador d’aquesta placa: Wiring, en col·laboració amb 

David Mellis, un altre integrant del mateix institut que en Banzi, qui més 

endavant, milloraria l’interfície de software. 

Temps després, es va integrar a l’equip l’estudiant espanyol David Cuartielles, 

expert en circuits i computadors, qui va ajudar a en Banzi a millorar la interfície 

de hardware d’aquesta placa, agregant els microcontroladors necessaris per 

brindar un suport i memòria al llenguatge de programació per manipular 

aquesta plataforma. 

Més endavant, Tom Igoe, un estudiant d’Estats Units que es trobava fent la 

seva tesi va escoltar que s’estava treballant en una plataforma open-source 

basada en una placa de micro controladors pre ensamblada. Després es va 

interessar en el projecte i va visitar les instal·lacions de l’institut Ivrea per 
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esbrinar en què estaven treballant. Després de tornar al seu país,  va rebre un 

e-mail on el mateix Massimo Banzi el va convidar a participar amb el seu equip 

per ajudar a millorar Arduino. Va acceptar la invitació i va ajudar a millorar la 

placa fent-la més potet, agregant ports USB per poder connectar-la a un 

ordinador. A més, Igoe va suggerir la distribució del projecte a nivell mundial. 

Quan van creure que, finalment, la placa estava llesta, van començar la seva 

distribució de manera gratuïta dins de les facultats d’electrònica, computació i 

disseny del mateix institut. Per poder promocionar el projecte Arduino dins el 

campus, van haver de consultar amb un publicista que és endavant formaria 

part del grup Arduino: Gianluca Martino, qui la va distribuir dins de l’institut i la 

va promocionar a alguns coneguts i amics seus. Al veure la seva gran 

acceptació per part dels alumnes i mestres i tenint en compte el consell d’Igoe, 

van pensar en la seva distribució a nivell mundial, per la qual cosa van 

contractar a un amic i soci d’en Banzi, en Natan Sadle, qui es va oferir a produir 

en massa les plaques després d’interessar-se pel projecte. 

En vista dels grans resultats que va tenir Arduino i les grans acceptacions que 

va tenir per part del públic, va començar a distribuir-se a Itàlia, després a 

Espanya, fins col·locar-se en el número 1 d’eines d’aprenentatge per al 

desenvolupament de sistemes autòmats. A més resultant molt econòmica en 

comparació amb altres plaques de microcontroladors. 

2.2 Objecte 

L’objectiu d’aquest treball, tal i com es descriu al títol, és dissenyar un sistema 

que control domòtic que inclogui el control d’il·luminació des d’un dispositiu 

mòbil. Des del primer moment que vaig entrar en contacte amb l’electrònica he 

estat interessada en la branca de la domòtica. Malgrat això, la meva trajectòria 

professional no m’ha permès desenvolupar els coneixements en torn a aquesta 

matèria. És per aquesta raó que he escollit treballar en un projecte que em 

permetés aprendre el funcionament d’un sistema domòtic. Per altra banda, 

també a nivell personal, degut a la meva trajectòria particular en la docència, 

aquest treball té la intenció d’entendre el nivell i la dificultat d’aprenentatge 

d’aquesta plataforma per introduir l’Arduino en l’ensenyament secundari.  
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Avui dia, pràcticament a totes les llars podem trobar mínim un dispositiu mòbil 

tipus smartphone, tableta, etc. Si més no, hi ha connexió a Internet. I atès que 

pot resultar interessant tenir coneixements d’un llenguatge de programació 

web, s’ha escollit confeccionar un servidor web amb llenguatge html per tal 

d’adquirir una introducció als coneixements d’html.  

L’elecció d’un treball teòrico-pràctic ve motivada per l’interès en prendre 

contacte tant amb la programació com el muntatge d’un prototip i comprovar-ne 

el funcionament.  

En concret els objectius que es pretenen assolir amb aquest projecte són: 

Objectiu global: dissenyar un sistema que control domòtic basat en la 

plataforma Arduino que inclogui el control d’il·luminació des d’un dispositiu 

mòbil. 

Objectius particulars:  

1. Configurar un sistema basant en un entorn web capaç de controlar diversos 

punts de llum. 

2. Programar el sistema basat en Arduino. 

3. Ajustar els sensors al sistema digital. 

4. Accionar circuit de potència remotament mitjançant relés. 

5. Regular la intensitat del circuit de potència des del control remot del circuit 

digital. 

6. Implementar i muntar el sistema i comprovar-ne el funcionament. 



Disseny d'un sistema de control domòtic, mitjançant 
la plataforma Arduino, que inclogui el control d'il·luminació 
des d'un dispositiu mòbil 

 

16 

 

2.3 Plec de condicions 

2.3.1. Normativa a seguir procediments i gestió de residus. 

El reglament que regula els sistemes domòtics és el nou Reglament 

Electrotècnic per Baixa Tensió (REBT) aprovat al Reial Decret 842/2002. En 

concret la instrucció ICT-BT-51: instal·lacions de sistemes d’automatització, 

gestió tècnica de l’energia i seguretat per vivendes i edificis. Segons la qual: 

“Tots els receptors, actuadors, sensors i controladors, han de complir, un cop 

instal·lats, els requisits de Seguretat i Compatibilitat Electromagnètica que li 

siguin d’aplicació, de conformitat a allò establert en la legislació nacional que 

desenvolupa la Directiva de Baixa Tensió (73/23/CEE) i la Directiva de 

Compatibilitat Electromagnètica (89/336/CEE).” 

“Tots els receptors, actuadors, sensors i controladors que s’instal·lin en el 

sistema, hauran d’incorporar instruccions o referències a les condicions 

d’instal·lació i ús que hagin de complir-se per garantir la seguretat i 

compatibilitat electromagnètica de la instal·lació, com per exemple, tipus de 

cable a utilitzar, aïllament mínim, apantallaments, filtres i altres informacions 

rellevants per realitzar la instal·lació. En el cas de que no es requereixin 

condicions especials de la instal·lació, aquesta circumstància haurà d’indicar-se 

expressament en les instruccions. 

“Quan el sistema domòtic estigui alimentat per molt baixa tensió o la 

interconnexió entre nodes i dispositius d’entrada estigui realitzada en molt baixa 

tensió, les instal·lacions i interconnexions entre aquests elements seguiran allò 

indicat a la ITC-BT-36. 

“Els dispositius que injecten en la instal·lació de baixa tensió senyals de 3kHz 

fins a 148,5 kHz compliran allò establert a la norma UNE-EN 50065-1 

(Senyalització de baixa freqüència en instal·lacions elèctriques) en allò relatiu a 

compatibilitat electromagnètica. 

“Els emissors dels sistemes que utilitzen senyals de radiofreqüència o senyals 

de telecomunicació, hauran de complir la legislació nacional vigent del “Quadre 

Nacional d’Atribució de Freqüències d’Ordenació de les Telecomunicacions. 
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Altres normes relacionades amb l’enllumenat nou marc jurídic de la il·luminació 

a Espanya i Europa: 

• UNE 12464.1: Norma Europea sobre la il·luminació per interiors 

• RAEE: Real Decret sobre aparells elèctrics i electrònics i la gestió dels 

seus residus  

• RoHS Directiva 2002/95CE: Restriccions a l’ús de determinades 

substàncies perilloses en aparells elèctrics i electrònics 

• Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos 

eléctricos y electrónicos.   

• Directiva 2002/96/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de 

gener de 2003, sobre residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE)  

• Directiva 2003/108/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 8 de 

desembre de 2003, per la que es modifica la Directiva 2002/96/CE, 

sobre residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE)-  

• Directiva 2002/95/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de 

gener de 2003, sobre restriccions en la utilització de determinades 

substàncies perilloses en aparells elèctrics i electrònics.] 

• Directiva 2012/19/UE del Parlament Europeo i del Consell de 4 de juliol 

de 2012 sobre residus d'aparells elèctrics i electrònics (RAEE)  

• Real Decreto 208/2005 sobre aparatos eléctricos y electrónicos. 

Segons aquest últim, els productors i comercialitzadors d’aparells elèctrics i 

electrònics han de responsabilitzar-se de la recollida selectiva i de la gestió dels 

residus que es generen quan els productes que comercialitzen arriben al final 

de la seva vida útil, podent els consumidors entregar els residus electrònics de 

manera gratuïta. 
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2.3.2. Especificacions i requisits del prototip 

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

a) Control des d’un dispositiu mòbil.  

En qualsevol moment s’ha de poder accedir a una aplicació que encengui i 

apagui els llums de diferents sales de la casa per exemple el bany, la cuina, 

dormitoris, etc. Com s’ha comentat abans, només es construirà per un o màxim 

dos punts de llum. L’objectiu  d’aquesta part del sistema és, bàsicament, evitar 

que per oblit de l’usuari quedin el llums encesos durant tot el dia i no els pugui 

tornar a apagar fins tornar a casa. Per tant, la finalitat principal és aconseguir 

un estalvi energètic. 

b) Gestió i regulació de llum automàtica (sala d’estar i/o menjador) Sistema 

d’aprofitament de la llum natural 

S’ha de diferenciar entre el tipus de llum que només s’encén i s’apaga i el que 

s’ha de regular. La sala d’estar consta d’una làmpada amb regulador 

d’intensitat. Es pretén aprofitar al màxim la instal·lació de la vivenda, per la qual 

cosa es fa servir el mateix tipus de regulador que conté la instal·lació de la 

casa.  

En una de les sales, i per tal d’estalviar energèticament, el sistema ha de poder 

regular la intensitat de la llum conforme a les condicions de llum en l’espai. La 

regulació es posarà en funcionament quan l’usuari encengui el llum o activi el 

sistema. I es regularà la intensitat segons la llum natural que rebi l’habitació en 

aquell moment. De manera que vagi autoregulant-se tal i com vagi canviant la 

quantitat de llum natural que entri a la sala. Per tal de que tant els dies foscos, 

com les hores de menys il·luminació, la llum estigui encesa al percentatge que 

permeti una il·luminació de qualitat. 

Aquesta part ha de permetre l’activació o desactivació de la regulació 

automàtica, mitjançant un interruptor o comandament. El sistema ha de 

permetre que l'usuari reguli la llum al seu gust independentment de la llum que 

existeixi a l’habitació o bé poder encendre la llum a ple rendiment desactivant la 

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

El prototip ha de tenir un exemple de control de llum amb sensors de presència. 

Els llocs de pas, com és el passadís o l’entrada per poder ficar la clau quan és 

fosc, etc han d’encendre’s automàticament en el moment que es detecti 

l’entrada d’ algú a la zona.  

d) Simulació de presència 

El sistema ha de permetre programar algunes llums per a que s’encenguin i 

s’apaguin amb la finalitat de simular que la casa està ocupada en èpoques que 

els habitants estiguin absents o de vacances. L’objectiu d’aquesta part del 

sistema serà dissuadir els possibles intrusos. 

 

2.4 Mètode d’estudi/pla de treball 

Principalment s’han seguit unes etapes marcades des d’un inici, per tal 

d’organitzar les tasques necessàries per dur a terme cadascun dels objectius 

del projecte: 

• Estudi de la situació actual, investigació i recerca d’informació. En 

aquesta etapa es recopila i s’assimila la informació relativa a l’estat de 

l’art i les tecnologies disponibles.  

• Elecció de la plataforma, hardware i elements principals del sistema. 

S’analitzaran les necessitats del sistema i els requisits per seleccionar la 

solució més adient. 

• Familiarització amb l’entorn de programació Arduino IDE i aprenentatge 

del llenguatge, proves i experimentació amb exemples bàsics. 

• Muntatge de cada part del circuit que ha de formar part del sistema 

complert. Es dissenya cada funcionalitat per separat. 
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• Programació dels diversos blocs diferenciats.  

• Aprenentatge d’HTML i familiarització amb la comunicació Ethernet. 

• Programació del servidor web. 

• Proves dels diferents blocs per separat. 

• Unió de cada subsistema o part del projecte en un de sol. 

A l’annex C es pot consultar la programació temporal del treball. 

 

2.5 Disseny del sistema 

2.5.1. Càlculs justificatius  

a) Resistències de protecció 

Per protegir els leds es fan servir resistències que limitin la intensitat. Per 

calcular-ne el valor: 

Tenint en compte que un LED normal necessita de 5 a 20mA per encendre’s, 

per la qual cosa necessitem uns 15mA per assegurar-nos que s’encén bé. 

La placa Arduino alimenta a 5v. 

La caiguda de tensió del LED seran 2v. 

5v – 2v = 3v per la qual cosa ens queda una caiguda de tensió de 3v en la 

resistència. 

R = �������     
R = 5v − 2v15mA  
R = 200Ω   

La potència que dissipa la resistència serà: 
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� = ���   
� = 5� � 10�� 

� = 0,05� 
Escollirem, per tant, una resistència comú del mercat més propera a 200 

ohms. R de 220Ω d’1/4 w  de potència. 

 

b) Regulador de llum 

La fotoresistència o LDR anirà condicionada amb una resistència d’1KΩ de 

1/4w i un 5% de tolerància. La senyal que entra a l’Arduino és resultat d’un 

divisor de tensió que canviarà amb la il·luminació. 

La connexió del sensor es fa de manera que un dels terminals del sensor va 

connectat a terra i l’altre una entrada analògica de la placa Arduino Ethernet,en 

concret l’A0, a través d’una resistència de “pull-up” es connecta a l’alimentació 

de 5v. 

Amb aquesta manera de connectar-la, com menys tensió rebi l’entrada 

analògica, vol dir que més llum rep el sensor. 

�� = ��� � + ��� � 5� 

�� = ��� 1"# + ��� � 5� 

On: 

 �� = la tensió que rep en el pin analògic de la placa Arduino 

R  = la resistència de pull-down d’1k Ω  

���  = la resistència de la fotoresistència.  

L’entrada analògica fa servir un conversor analògic-digital per realitzar un 

mapatge de tots els valors analògics rebuts, (que poden variar entre 0v i 5v) a 

valors digitals que van del 0 al 1023.  
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Aquesta expressió és la que passa els valors analògics a digitals: 

�$%&%'() = �o/ 5 ∗ 1023 (11) 

S’ha mesurat els valors que retorna quan tapem la fotoresistència totalment i 

quan hi incideix llum directa, s’han obtingut els següents valors: 

Taula 1. Valors calculats de la Resistència 

Estat del sensor �$%&%'() Vo (v) RLDR(Ω) RLDR (kΩ) 

Tapada (foscor) 

 

1007 4,921 62.937,5 62,93 

Llum intens (llanterna aplicació mòbil) 408 1,99 663,4 0,66 

Llum brillant de la bombeta encès 

100% de la potència (100w)  

459 2,24v 813,82 0,81 

Llum del natural indirecta un dia de 

pluja 

843 4,12 4.681,80 4,7    

Llum del sol indirecta un dia solejat 635 3,10v 1.636,59 1,80 

 

Per calcular el valor de la fotoresistència analitzant el divisor de tensió i aïllant 

R-./, obtenim: 

�� = ��� 1"# + ��� � 5� 

�� · 11"# + ��� 2 = ��� ·  5� 

��� = 34·5678�34 ; 

 

 

El valor de la fotoresistència depèn de la il·luminació  amb la següent relació: 
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R = A · L�: 

On: R= resistència en ohms 

 L= la il·luminació en lux 

 A i α = constants que depenen del tipus de material amb el que s’ha 

construït la fotoresistència i el procés de manufactura.  

; = < �680 · 10�?
@A,B

 

 

Aquesta relació es torna lineal si s’utilitza escala logarítmica, tal i com es 

presenta a la imatge: 

 

Figura 2.Dependència entre il·luminació i resistènc ia per una LDR típica 

 

Els materials que intervenen en la construcció són sulfur de cadmi. Els valors 

típics de α per fotoresistències de sulfur de cadmi es comprenen entre 0,7 i 0,9. 

I la longitud d’ona correspon aproximadament a 680 nm. 
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Taula 2. Valors de la resistència en diferents estat s d'il·luminació. 

Estat del sensor RLDR (Ω) lux 

Tapada (foscor) 

 

62.937,5 <10 

Llum intens (llanterna aplicació mòbil) 663,4 115 

Llum brillant de la bombeta encès 

100% de la potència (100w)  

813,82 110 

Llum del natural indirecta un dia de 

pluja 

4.681,80 30 

Llum del sol indirecta un dia solejat 1.636,59 50 

 

A la taula anterior queda reflectit el nivell d’il·luminació en les situacions 

descrites. Existeixen uns nivells d’il·luminació recomanats per cada habitació o 

espai que guarda relació amb les activitat que desenvolupem. Aquests 

paràmetres es denominen “nivell de lluminositat” i la seva unitat de mesura és 

el “lux”. 

A continuació s’indiquen una sèrie de paràmetres orientatius que es bo 

considerar a l’hora de realitzar un projecte d’il·luminació. Aquest no és l’objectiu 

que ens ocupa, no estem dissenyant la il·luminació ni fent un estudi lumínic, 

però no està de més tenir-ho en compte. 

En general podem distingir entre tasques amb requeriments lluminosos mínims, 

normals o exigents. 

En el primer cas estarien les zones de pas (passadissos, vestíbuls, etc) amb 

il·luminacions d’entre 50 i 200 lux. En el segon cas estan les zones de treball i 

altres llocs d’ús freqüent amb il·luminació entre 200 i 1000 lux. En últim lloc els 

llocs on són necessaris nivells molt elevats (més de 1000 lux) ja que es 

realitzen tasques visuals amb graus elevats de detall. 
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En concret, a l’àmbit residencial, els nivells recomanatsv: 

Taula 3. Nivells d'il·luminació segons l’ús 

ESTANÇA USOS NIVELL 

D’IL·LUMINACIÓ 

MÍNIM 

CUINA Ús general 300 

Zona de treball entre 500 i 600 

BANY General 200 

Mirall  

(maquillar, afaitar...) 

entre 300 i 500 

DORMITORI General entre 100 i 200 

Treballs manuals entre 500 i 700 

HABITACIÓ 

INFANTIL 

General entre 200 i 300 

Treballs manuals entre 500 i 700 

SALA D’ESTAR General 100 

Veure Tv Entre 50 i 70 

Llegir 500 

ESCALES General 100 

 

 

c) Calibrat de la fotoresistència 

Al fer servir qualsevol component o sensor analògic com un LDR amb Arduino, 

el valor que es mesura és una tensió que arriba a la placa convertida en un 

valor digital. 

Majoritàriament, les plaques Arduino treballen amb un rang de voltatge d’entre 

0v i 5v, tot i que en alguns casos pot treballar de 0v a 3,3v. En concret la placa 
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Arduino Ethernet que s’utilitza en aquest projecte treballa a 5v. La manera de 

llegir és convertir la tensió que arriba del divisor de tensió, en aquest cas, d’un 

valor analògic a un valor digital entre 0 i 1023. 

Per aconseguir que aquesta conversió sigui el més eficient possible, la qual 

cosa proporcionarà la major precisió, es pot delimitar amb el codi (sketch), els 

valors màxims i mínims de llum amb els que treballarà el sistema. De manera 

que la conversió Tensió/valor digital millorarà. És a dir, fer que entre 0 i 1024 

només hi hagi valors probables de llum i no dedicar part d’aquests valors a 

quantitats de llum amb les que realment el circuit no treballarà.  

S’ha de partir de la premissa que l’entrada mai podrà obtenir els 5v, ja que per 

molt intensa que sigui la llum que incideix a l’LDR, tindrà una resistència de 

més de 100Ω, per tant l’entrada d’Arduino veurà una tensió de: 

� = �� + ���  

Suposem un valor de ���  mínim, 100 Ω: 

� = 51000 + 100 = 0,404�� 

�� = � · � = 4,95� 

Aquest seria en cas d’una font de llum molt intensa i molt a prop de l’LDR. 

Per calcular el valor mínim de tensió, a les fosques, hem de contemplar una 

resistència ���  de 0,5MΩ. Calculant altre cop: 

� = �� + ���  

= 5501.000 = 9,98μ� 

�� = 1000 · 9,98 · 10�G = 9,98�� 

Aquests són els valors màxims i mínims, que queden molt lluny de les 

condicions reals de funcionament. 
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En condicions normals, fent les mesures pertinents, s’han obtingut diferències 

molt grans, que si es tradueix al conversor AD de l’Arduino dona una resolució 

de només 600 punts dels 1024 (de 0 a 1023) possibles. 

L’esquema que s’ha muntat pel calibrat és el següent, s’ha de tenir en compte 

que per fer aquesta operació s’ha connectat la tarja al PC, mitjançant USB. Els 

passos que s’han seguit per tal de calibrar la fotoresistència són: 

 

 

Per llegir els valors s’ha carregat a la placa el següent codi: 

 

int llumPin = 0; // Pin LDR A0.  

int valor; // Variable per emmagatzemar el valor.  

void setup (){ 

Serial. begin (9600); // Inicialitza el port sèrie.  

} 

void loop (){ 

Figura 3. Esquema de connexió calibrar LDR  
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valor = analogRead (lightPin); // Llegim el valor de A0. 

Serial. println (valor); // Valor de entrada de A0.  

delay (1000); 

} 

El que succeeix a l’executar aquest codi, és que en obrir el port sèrie ens escriu 

cada segon quina lectura ha fet. S’han pres les següents lectures: 

Per calibrar l’LDR s’han pres primer els valors que aquesta dona en les 

situacions següents: 

Taula 4. Valors llegits per la LDR 

Tapada (foscor) 1007 

Llum brillant de la bombeta encès 

100% de la potència (100w)  

459* 

 

Les lectures que s’aprofiten per calibrar l’LDR són la màxima foscor i la màxima 

llum que rebrà el sensor. Amb l’objectiu d’afinar la precisió del sistema i apropar 

els valors màxims i mínims que llegirà el sensor en les condicions on ha de 

treballar, es fixen es valors extrems en la següent  funció: 

map ( valor, fromLow, fromHigh, toLow, toHigh)  

on: 

valor : el valor llegit o el que es vol escalar , 

fromLow : el valor mínim 

fromHigh : el límit superior del fons d’escala  

toLow : nou valor mínim 

toHigh : nou valor màxim 

 



Disseny d'un sistema de control domòtic, mitjançant 
la plataforma Arduino, que inclogui el control d'il·luminació 
des d'un dispositiu mòbil 

 

29 

 

Els valors fromLow i fromHigh corresponen als valors mínim i màxim llegits 

respectivament i els valors toLow i toHigh als valors 0 a 100 que és la nova 

escala on ens volem situar. Si volguéssim regular directament un LED, aquests 

últims valors serien 0 i 255 que és l’interval de valors de sortida.  

El que succeeix amb aquesta funció és que es defineix una nova escala pel 

valor llegit, de manera que es proporciona el valor llegit dins dels nous valors 

màxims i mínims obtinguts en la lectura anterior en els possibles valors de 

sortida que pot donar. Més endavant s’explica el funcionament del sistema i 

veiem que el que s’utilitza és un percentatge de llum/foscor llegit. 

No cal dir que aquests valors només serveixen per les condicions específiques 

de la vivenda on ha de treballar el sistema. Per poder calibrar el sensor en unes 

circumstàncies diferents (una altra vivenda, una altra sala...) s’ha de repetir el 

procediment i adaptar-lo a les noves condicions. 

La funció constrain (x, a, b),  on: 

x: dada obtinguda 

a: límit inferior, 

b: límit superior, 

Serveix per assegurar que els valors llegits en l’entrada A0 quedaran dins de 

d’interval fixat. No té per què succeir, però és possible que per circumstàncies 

especials es detectin valors fora de l’escala fixada. Cas en el que la funció 

retornaria: 

� el mateix valor x a l’entrada sempre que es mantingui entre a<x>b  

� el valor mínim a, si x≤a 

� el valor màxim b, si x≥b  

Per tant, les funcions descrites s’utilitzen de la següent manera: 

int llumPin = 0; // Pin LDR A0.  

int valor; // Variable per emmagatzemar el valor. 

int màx=1007; // Variable per emmagatzemar el valor. 
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int min=459; // Variable per emmagatzemar el valor. 

void setup (){ 

Serial. begin (9600); // Inicialitza el port sèrie.  

} 

void loop (){ 

valor = analogRead (lightPin); // Llegim el valor de A0. 

valor =  constrain (valor,  min ,  max );  // Normalitza el valor.  

valor =  map (valor,  min ,  max ,  0,  255);  // Escala  

Serial. println (valor); // Valor de entrada de A0.  

delay (1000); 

} 

d) Sensor de corrent 

Per detectar si la làmpada està encesa o no, fem servir un sensor d’efecte Hall 

ACS712 situat entre el relé i la bombeta. Cada vegada que aquesta s’encengui, 

el sensor detectarà la Intensitat que circula per aquesta part del circuit. 

El senyal que retorna el sensor té un component de corrent continu amb tensió 

de valor Vcc/2 (aproximadament uns 2,5v) més un component altern que és 

directament proporcional al corrent que es vol mesurar, si mirem el full de 

característiques ens diu que la sensibilitat per al model (ACS712ELCTR-5A-T) 

que s’ha escollit és de 0,185 a [V/A]. 

Per mesurar el corrent instantani, i la sensibilitat, com ja hem dit és de 

185mV/A: 

�HIJK = �LMN2I − 1 × 1PQRP%S%)%'(' × T�UHVHKWX − 512Y 

partint de la premissa que el conversor ADC és de 10bits: 
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�HIJK = �LMN1023 × 1PQRP%S%)%'(' × T�UHVHKWX − 512Y 

On: 

�LMN = 5� ; 

PQRP%S%)%'(' = 185��; 

�HIJK = 85[\] × 5,4054 × T�UHVHKWX − 512Y; 

Per saber exactament quin és el consum, s’ha carregat el següent codi, que 

retorna els valors de la intensitat llegida quan encenem i apaguem una 

làmpada. 

int ACSPin = A3; //pin de lectura del sensor de corrent 

float ACSValor_aux = 0; //variable per calcular un valor mig  

float ACSValor = 0; //variable del valor llegit 

float correntValor = 0; //valor de la intensitat calculada 

float Vdigital = 0.0048828125; //resultat de V=5/1023 

void setup (){ 

Serial. begin (9600);  

} 

void loop (){ 

  for ( int i=100; i>0; i--) //es prenen 100 mostres  

 { 

 ACSValor_aux = ( analogRead (ACSPin) -511);  // ∑Xi  

 ACSValor += pow(ACSValor_aux,2);} // () 2 i ^1 2 per treure  

 ACSValor = ( sqrt (ACSValor/ 100)) * Vdigital; //el negatiu 
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correntValor = (ACSValor/185

Serial. println (correntValor);

} 

Valors obtinguts amb la làmpada apagada: 0,11<valor<0,14

Valors sempre per sota de 0,15

Per tant, 

if (correntValor<0,

            

} 

Figura 4 . Imatge dels valors llegits per l'ACS712 quan no hi  ha consum
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correntValor = (ACSValor/185 )*1000; //sensibili tat 185

(correntValor); //treu el valor pel port Sèrie

uts amb la làmpada apagada: 0,11<valor<0,14 

sempre per sota de 0,15. 

(correntValor<0, 2){ 

            state1= "OFF" ; 

. Imatge dels valors llegits per l'ACS712 quan no hi  ha consum

tat 185 mV/A 

//treu el valor pel port Sèrie  

 

. Imatge dels valors llegits per l'ACS712 quan no hi  ha consum  
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Valors obtinguts amb la làmpada encesa:

Valors sempre per damunt de 0,2

Per tant, 

 if (correntValor>

            

            

Figura 5 . Imatge dels valors llegits per l'ACS712 quan hi ha  consum
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Valors obtinguts amb la làmpada encesa: 0,24<valor<0,30 

sempre per damunt de 0,2 

(correntValor> 0,2){ 

            state1= "ON" ; 

            } 

. Imatge dels valors llegits per l'ACS712 quan hi ha  consum

 

. Imatge dels valors llegits per l'ACS712 quan hi ha  consum  
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2.5.2. Llenguatge i estructura d’un programa  

L’estructura bàsica del llenguatge de programació d’Arduino és bastant 

senzilla, i es composa d’un mínim de dues parts. Aquestes dues parts 

són essencials i contenen els blocs amb declaracions, instruccions... 

void setup()  

  {  

    .... 

   }  

void loop()  

  { 

    .... 

  } 

On: setup () és la part que s’encarrega de recollir la configuració i loop() 

és la que conté el programa que s’executarà cíclicament, per això rep el 

nom de loop. Sense aquestes parts, el programa no treballa. 

La part de configuració o setup ha de contenir la declaració de les 

variables. És la primera funció a executar en el programa, s’executa sols 

una vegada, i s’utilitza per configurar o inicialitzar el mode en que 

treballaran les E/S. 

La part de bucle o loop allotja el codi que s’executarà contínuament. 

Molt sovint, com en el cas d’aquest treball, el bucle s’ajuda de funcions 

externes que són declarades fora del bucle loop. 

En els annexes s’inclou una petita guia ràpida d’aquest llenguatge d’alt 

nivell, de fàcil aprenentatge. 
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2.5.3. Presentació i estudi d’alternatives  

2.5.3.1. Plataforma de desenvolupament 

Com ja s’ha vist anteriorment, dins d’Arduino hi ha moltes opcions disponibles 

de les quals, per si mateixes o combinades poden ser la solució d’un gran 

ventall de projectes. 

Amb l’arribada del  concepte d’”open hardware”, detectem l’existència d’una 

gran quantitat d’alternatives que han optat per mudar-se a aquest nou 

concepte. N’hi ha que són degut als propis responsables de la plataforma i n’hi 

ha que mitjançant grans comunitats online que circulen per Internet.  

a) PIC 

Els PIC són microcontroladors desenvolupats per l’empresa Microchip 

Tecnology Inc. Durant molts anys han estat el sosteniment de gran quantitat de 

projectes durant molts anys, degut a la combinació de diversos factors com són 

el preu, la disponibilitat i el creixement de les eines de programació lliures. 

El PIC és un MCU (una unitat complerta de microcontrolador) amb processador 

incorporat, memòria i  I/O (inputs/outputs) 

programables. 

Dins d’aquesta família existeix una gran 

diversitat de microcontrolador que podrien 

utilitzar-se en un nombre considerable de 

projectes. Imatge:  

A continuació es poden observar les diferents 

característiques més rellevants dins la família 

de PICvi: 

Figura 6.Microcontrolador Microchip 
PIC16F877A-I/P (20Mhz) 
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Figura 7. Taula de característiques dels PIC 

 

Es pot apreciar que els últims models de la família PIC inclouen funcions més 

avançades, acostant-se cada vegada més a les característiques que posseeix 

Arduino, com per exemple, la comunicació I2C o SPI, la connectivitat Ethernet, 

etc. 

A les botigues es poden trobar alguns d’aquests microcontroladors per  uns 2€, 

la qual cosa suposa un preu molt baix. Però els PIC poden ser difícils de 

programar per les persones que no estan habituades a llenguatges de baix 

nivell, per això han sorgit solucions com els xips PICAXE. 

El sistema PICAXEvii s un sistema de microcontrolador fàcil de programar que 

utilitza un llenguatge BASIC molt simple. El poder del sistema PICAXE radica 

en la seva senzillesa, no necessita cap 

programador ni cap sistema electrònic 

complex.  

Els microcontroladors PICAXE estan 

disponibles en 6 mides físiques (8, 14, 18, 

20, 28 i 40 pins) i es diferencien dues 

sèries: la sèrie M2 i la X2viii. 
Figura 8. Microcontrolador PICAXE  
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 Els xips de la sèrie M2 són els dispositius estàndard que permeten fins a 1,800 

línies de codi BASIC i protocols d’interfície comú, com l’RS232 (sèrie), 

infrarojos i I2C. També recolzen el processament de tasques en paral·lel. 

La sèrie X2 té una major capacitat de memòria per a programes més llargs i 

més variables (RAM). També té un protocol d’interconnexió una mica més 

avançat. 

Una de les últimes novetat de PICAXE és l’ús de shields com les que s’utilitzen 

a Arduino per la qual cosa es troba disponible una base pels shields com la que 

es mostra a la següent figura: 

 

Figura 9. PICAXE-28X2 Shield Base  

 

b)Parallax (Basic Stamp, Propeller...) 

Parallax és una empresa que es dedica al disseny i fabricació de 

microcontroladors, a continuació s’analitzaran els productes que ha 

desenvolupat. 

BASIC Stamp 
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El BASIC Stamp (BS) és un petit microcontrolador, basat inicialment en PIC, 

que executa programes 

editor que es distribueix de manera gratuïta. El codi del programa 

s’emmagatzema en una memòria EEPROM, que també pot ser utilitzada per a 

l’emmagatzematge de dades

 

El BASIC Stamp 2px compta amb les següents característiques

turbo de velocitat del processador, una EPROM de 16 KB o els 16 pins d’I/O 

més 2 dedicats a serial. 

Propeller 

El model més recent que ha comercialitzat Parallax

Parallax Propeller. 

És un nou concepte de microcontroladors, en realitat són 8 en un mateix xip. 

Treballen a l’uníson amb un mateix rellotge, que cobreix freqüències, des de 

DC fins a més de 80MHz. Això permet fer programes que s’ex

vertadera “multifunció”, no com és costum fer “

d’interrupcions. Això significa que vuit processos independents es poden 

executar simultàniament, monitorejant i responent a sensors i altres entrades.
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El BASIC Stamp (BS) és un petit microcontrolador, basat inicialment en PIC, 

que executa programes en llenguatge PBASIC molt similar a BASIC, amb un 

editor que es distribueix de manera gratuïta. El codi del programa 

s’emmagatzema en una memòria EEPROM, que també pot ser utilitzada per a 

l’emmagatzematge de dadesix. 

 

Figura 10. BASIC Stamp 2px 

El BASIC Stamp 2px compta amb les següents característiques

turbo de velocitat del processador, una EPROM de 16 KB o els 16 pins d’I/O 

 

recent que ha comercialitzat Parallax és el microcontrolador 

És un nou concepte de microcontroladors, en realitat són 8 en un mateix xip. 

Treballen a l’uníson amb un mateix rellotge, que cobreix freqüències, des de 

DC fins a més de 80MHz. Això permet fer programes que s’ex

vertadera “multifunció”, no com és costum fer “multitasca

d’interrupcions. Això significa que vuit processos independents es poden 

executar simultàniament, monitorejant i responent a sensors i altres entrades.

El BASIC Stamp (BS) és un petit microcontrolador, basat inicialment en PIC, 

en llenguatge PBASIC molt similar a BASIC, amb un 

editor que es distribueix de manera gratuïta. El codi del programa 

s’emmagatzema en una memòria EEPROM, que també pot ser utilitzada per a 

El BASIC Stamp 2px compta amb les següents característiques com 33Mhz 

turbo de velocitat del processador, una EPROM de 16 KB o els 16 pins d’I/O 

és el microcontrolador 

És un nou concepte de microcontroladors, en realitat són 8 en un mateix xip. 

Treballen a l’uníson amb un mateix rellotge, que cobreix freqüències, des de 

DC fins a més de 80MHz. Això permet fer programes que s’executin en 

itasca” per mitjà 

d’interrupcions. Això significa que vuit processos independents es poden 

executar simultàniament, monitorejant i responent a sensors i altres entrades. 
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Propeller compta amb dive

Propeller Mini i Propeller ASC. Aquest últim compta amb una disposició molt 

similar a la que té Arduino, però amb un processador de 8 nuclis molt més 

potent que l’Atmega d’Arduino.

Entre les característiques d’aquesta placa, des

shields Arduino, inclou la possibilitat d’utilitzar una microSD, posseeix un 

conversor ADC de 12 bits (quan Arduino té 10bits), 64KB d’EPROM,

comunicació I2C, SPI i la programació es pot realitzar en diversos llenguatges: 

Propeller SPIN, Propeller Assembly, C i C++

Per tant, aquesta placa és una bona solució si es 

de processament en paral·lel, amb les avantatges que

amb shields Arduino i la gran varietat que existeix al mercat.

El seu preu es situa al voltant del 40 euros, un preu molt raonable tenint en 

compte tot el que ofereix aquest 
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Propeller compta amb diversos models, però els més representatius són: 

Propeller Mini i Propeller ASC. Aquest últim compta amb una disposició molt 

similar a la que té Arduino, però amb un processador de 8 nuclis molt més 

potent que l’Atmega d’Arduino. 

 

Figura 11. Propeller ASC+ 

 

rístiques d’aquesta placa, destaca la seva compatibilitat amb 

elds Arduino, inclou la possibilitat d’utilitzar una microSD, posseeix un 

conversor ADC de 12 bits (quan Arduino té 10bits), 64KB d’EPROM,

comunicació I2C, SPI i la programació es pot realitzar en diversos llenguatges: 

Propeller SPIN, Propeller Assembly, C i C++ 

Per tant, aquesta placa és una bona solució si es necessita una gran capacitat 

de processament en paral·lel, amb les avantatges que suposa la compatibilitat 

amb shields Arduino i la gran varietat que existeix al mercat. 

El seu preu es situa al voltant del 40 euros, un preu molt raonable tenint en 

compte tot el que ofereix aquest dispositiu. 

rsos models, però els més representatius són: 

Propeller Mini i Propeller ASC. Aquest últim compta amb una disposició molt 

similar a la que té Arduino, però amb un processador de 8 nuclis molt més 

ca la seva compatibilitat amb 

elds Arduino, inclou la possibilitat d’utilitzar una microSD, posseeix un 

conversor ADC de 12 bits (quan Arduino té 10bits), 64KB d’EPROM, 

comunicació I2C, SPI i la programació es pot realitzar en diversos llenguatges: 

una gran capacitat 

suposa la compatibilitat 

El seu preu es situa al voltant del 40 euros, un preu molt raonable tenint en 
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c)Raspeberry PI 

Raspeberry Pi és SBC (Single-Board Computer) de baix cost desenvolupada en 

el Regne Unit per la Fundació Raspeberry Pi. 

La raó de ser d’aquesta plataforma és aconseguir una eina educativa 

econòmica creada amb l’objectiu d’ensenyar programació als nens. La 

Raspeberry Pi, igual que l’Arduino ha generat que molts projectes es recolzin 

en aquestes targetes, la qual cosa ha provocat l’èxit en el món educatiu. 

 

Figura 12. Raspberry Pi A 

 

 

Figura 13. Raspberry Pi B  
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Es podria dir que té molt en comú amb Arduino, la que també és un 

projecte open hardware i open source, però tenen una gran diferència i 

és que la Raspberry Pi compta amb un microprocessador en lloc d’un 

microcontrolador. Observant les seves característiques es dedueix que 

és una bona alternativa a Arduino, amb un preu molt ajustat: 

- Processador: Bradcom BCM2835 SoC fullHD  

- RAM:512MB SDRAm 400 Mhz 

- Emmagatzematge: microSD 

- Pins GIPO: 40 (26 si és el model B) 

- Consum: 600mA a 5V 

- Preu aproximadament uns 26€ 

 

d) TI LaunchPad 

Texas Instrument posa al mercat diferents targetes, la més estesa és la 

LaunchPad MSP430. 

MSP430 

Es tracta d’una família de processadors de baix consum que ofereixen diferents 

conjunts de perifèrics específics per a diverses aplicacions. El dispositiu compta 

amb una CPU RISC de 16 bits i els registres són de 16 bits.  

Texas Instruments també ha comercialitzat una tarja denominada LaunchPadx 

 

Figura 14.LaunchPad MSP430 
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La principal diferència entre aquesta targeta i Arduino és el cost, podem 

adquirir-la per uns 10€. També es diferencia pel baix consum i el conversor 

ADC de 10/12/16 bits.  

Per altra banda el xip d’aquesta tarja només té 14 pins I/O i 16 KB de memòria 

de programa. Igual que la plataforma Arduino ofereix els Shields, Texas 

Instruments ens ofereix els BoosterPacks. Suporta diferent software per 

realitzar la programació tot i que destaca el software multiplataforma anomenat 

Energia que es defineix com una versió modificada de l’IDE d’Arduino per 

aquesta placa. 

 

Resultat 

Davant l’existència d’una amplia diversitat de microcontroladors que es poden 

utilitzar en el projecte. S’han analitzat les dispositius més rellevants, però hi ha 

moltes més alternatives de les que s’han descrit en aquest document. 

Malgrat tot, s’ha optat per la plataforma Arduino, de la que s’estudiaran les 

diferents opcions amb detall més endavant. 

La raó és la facilitat que ofereix Arduino, juntament amb les capacitats 

d’expansió. Tanmateix Arduino ofereix altres avantatges: 

1) És assequible: les plaques Arduino són més assequibles comparades amb 

altres plataformes de microcontroladors. La versió més cara d’un mòdul pot 

costar menys de 60€. 

2) El software d’Arduino funciona en els sistemes operatius Windows, 

Macintosh i Linux. La majoria dels entorns per a microcontroladors estan 

limitats a Windows. 

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

suficientment flexible per als avançats. 
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4) La possibilitat d’ampliar el software. Ja que es tracta d’un codi obert, es pot 

ampliar mitjançant llibreries. I ofereix la possibilitat d’ incloure directament el 

codi en C. 

5) El hardware també és ampliable i obert. Arduino està basat en els 

microcontroladors ATMEGA168, ATMEGA328 i ATMEGA1280. Els plànols dels 

mòduls es troben publicats sota la llicència Creative Commons, per la qual cosa 

els dissenyadors de circuits amb experiència poden fer la seva pròpia versió del 

mòdul, ampliant-lo o optimitzant-lo.  

Elecció de la placa Arduino 

Des del moment de la seva creació, quan Arduino va néixer com un projecte 

educatiu, les innovacions no han deixat de succeir. A dia d’avui existeix una 

multitud de plaques Arduino, i la majoria d’elles estan disponibles en diferents 

versions, adaptables pràcticament a qualsevol tipus de requisits o necessitats 

per dur a terme un determinat projecte. Els principals models de plaques 

Arduino que podem trobar al mercat a dia d’avui són els següents: 

“Duemilanove”.- Podem dir que és la primera versió de la placa bàsica 

d’Arduino capaç de seleccionar automàticament la Font d’alimentació 

adequada, USB o font externa, eliminant la necessitat d’utilitzar un jumper a 

mode de commutador per la selecció d’una o altra opció, tal i com passava en 

plaques anteriors. Des de l’aparició de l’Arduino UNO, la Duemilanove ha 

quedat en un segon pla, passant a ser un model obsolet. 

 

Figura 15. Arduino Duemilanove  
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Actualment existeix al mercat una gran varietat de models, per tant, primer de 

tot, faré un repàs a cadascuna de les plaques que es poden adquirir i a les 

seves característiques principals. 

 

 a) Arduino UNO 

És el model de referència per la plataforma Arduino i és compatible amb la gran 

majoria dels shields existents, la qual cosa la fa la placa més apropiada per 

iniciar-se en aquesta plataforma. 

Gaudeix de 14 Entrades/Sortides digitals (6 de les quals poden ser utilitzades 

como sortides PWM), 6 entrades analògiques, velocitat de rellotge de 16MHz, 

connexió USB, jack d’alimentació i un botó de reset. 

Aquestes plaques ja contenen tots els elements necessaris per a que el 

microcontrolador  funcioni correctament. Tan sols cal connectar-lo a un PC amb 

un cable USB o alimentar-lo amb l’adaptador AC-DC o una bateria. 

És una bona elecció en els casos que no es tingui molt clar quin serà el 

projecte. És el model base, econòmic i compatible amb tot, tant shields com 

llibreries. 

Però abans de determinar quina serà l’elecció, cal fer una ullada a la resta de 

plaques que ofereix aquesta plataforma. 

 

Figura 16. Arduino UNO Rev 3  
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 b) Leonardo 

Aquesta targeta és molt similar a la targeta Uno, així que també la fa 

compatible amb gairebé tots els Shields. 

Les grans avantatges d’aquesta targeta són que es basa en el processador 

ATmega32u4, el qual té comunicació USB integrada, per la qual cosa no 

requereix convertidor Serial-USB ni cable FTDI per programar-la.  

Té 12 entrades analògiques, i atès que el port de comunicació USB és emulat, 

deixa el port sèrie lliure per la programació. D’aquesta manera ja no succeeixen 

conflictes de programació mentre tenim perifèrics serial connectats a la placa. 

Té un preu un pèl més econòmic que l’Arduino Uno, actualment es pot adquirir 

a la web per 18.00€ sense impostos i 16,00€ la versió sense connectors.  

 

 

Figura 17. Arduino Leonardo amb connectors    Figur a 18. Arduino Leonardo sense connectors 

 

c) Due 

L’Arduino Due està basada en un processador ARM-Cortex de 32 bits. Aquest 

processador ofereix la capacitat de fer operacions de 8 bytes per cada cicle de 

rellotge. A diferència d’altres targetes Arduino, aquesta treballa a 3,3v per la 
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qual cosa s’ha de tenir cura ja que un voltatge de 5v en els pins I/O produiria 

danys a la placa.  

També és compatible amb tots els shields d’Arduino que funcionin a 3,3v. 

El seu preu és una mica més elevat però val la pena ja que compta amb un 

nombre més elevat d’entrades i sortides que les anteriors, la podrem trobar per 

36,00€ sense impostos a la web d’Arduino.  

 

Figura 19. Arduino DUE  

d) Yún 

La característica principal de l’Arduino Yún és la seva capacitat de connectar-

se a Internet. Això es pot aconseguir a través del port que ve integrat a la placa 

o bé mitjançant la Wifi. 

A part de la sortida ethernet i l’entrada micro USB Arduino compta amb un host 

USB, ja que du un processador Atheros AR9331 que permet utilitzar una versió 

especial de Linux anomenada Linino. Aquest USB host pot ser utilitzat per 

connectar memòries flash, càmeres i altres dispositius per interactuar amb el 

processador Atheros. 

En la part inferior l’Arduino Yún compta 

amb un adaptador microSD, que connecta 

físicament amb el processador Atheros, 

però no amb l’AtMega. Però mitjançant una 

llibreria “Bridge” és possible que l’AtMega Figura 20. Connexió amb la llibreria Bridge  
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utilitzi els recursos de la microSD. La qual cosa es pot veure a l’esquema 

següent:  

L’Arduino Yún també compta amb alguns LEDs d’estat que es mostren a la 

figura: 

Aquest model consta de tres botons de reset, un pel microcontrolador, un  altre 

pel microprocessador i un altre per la Wifi. 

No hi ha dubte de que les característiques de 

l’Arduino Yún sobresurten per sobre dels 

models anteriors. A l’hora de fer l’elecció cal 

tenir en compte si es traurà partit del 

microprocessador Atheros i la distribució Linux 

El seu preu és de 52.00€ sense impostos 

 

e) Micro 

Aquesta targeta es podria dir que és la versió en miniatura de l’Arduino 

Leonardo ja que utilitza el mateix xip ATmega32u4, per la qual cosa compta 

amb les mateixes capacitats i permet reduir en gran mesura la mida del circuit 

per les seves diminutes dimensions 48x18mm. La seva forma fa que sigui fàcil 

de col·locar en una protoboard per utilitzar-la.  

Un dels majors avantatges d’aquest xip és que disposa d’un port USB natiu que 

permet entre d’altres coses evitar tenir un conversor sèrie/USB. Això permet 

que el micro aparegui a un ordinador connectat com un ratolí o teclat, a més 

d'un virtual (CDC) de port sèrie / COM.  A la web la podem adquirir per 18.00€ 

sense impostos i en la versió sense connectors 16.00€ 

La placa inclou un connector micro USB, un port ICSP, un botó de reset i 

alguns diodes LED d’estat. Tots els pins d’entrada i sortida són els mateixos 

que el model Leonardo. 

 

Figura 21. Arduino YUN  
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Figura 22. Arduino Micro sense connectors   Figura 23. Arduino Micro 

 

 f) MEGA 

Aquesta targeta compta amb una quantitat molt més gran d’I/O que l’Arduino 

Uno (54 en front als 14 de l’Uno), a més de tenir 14 sortides PWM, 4 ports 

UART, I2C i 16 entrades analògiques. 

També disposa de memòria de major capacitat, la qual cosa permet utilitzar-lo 

per a codis molt extensos o que requereixin una gran quantitat de variables. 

Conté tot allò necessari per utilitzar el microcontrolador, només cal connectar-lo 

a un ordinador amb un cable USB a una font d’alimentació per començar a 

utilitzar-lo. La font d'alimentació es selecciona automàticament. 

L’Arduino Mega 2560 ja va per la Revisió 3, que afegeix pins SDA (línia de 

dades) i SCL (línia de rellotge) al costat del pin AREF a la primera versió. 

També compta amb dos nous pins col·locats a prop del pin RESET. Un d’ells 
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és el IOREF que permet que els Shields s’adaptin al voltatge subministrat des 

de la targeta. L’altre és un que no està connectat reservat per a usos futurs. 

L’altra novetat és que la revisió 3 de l’Arduino Mega 2560 treballa amb tots els 

shields existents i es pot adaptar a nous shields que utilitzin aquests pins 

addicionals. El seu preu a la web d’Arduino és de 35.00€ més els impostos. 

 

 

 

g) Mega ADK 

Aquesta targeta és compatible pin a pin amb l’Arduino Mega, amb la gran 

avantatge que inclou una interfície Host USB, que permet connectar l’Arduino a 

un dispositiu amb SO Android i comunicar-se amb ell per accedir a la 

informació dels seus sensors o rebre’n ordres per controlar motors, LEDs, etc.  

Aquesta targeta també es podria utilitzar per carregar el dispositiu sempre que 

requereixi menys de 750mA i que disposem d’una font amb suficient capacitat 

de corrent.  

La targeta atorga l’oportunitat de treballar amb la plataforma ADK (Accessory 

Development Kit) de Google, la qual permet controlar dispositius externs de 

hardware mitjançant un terminal Android. L’objectiu del projecte és la 

comunicació amb l’Arduino des d’un dispositiu mòbil, que pot ser Android 

perfectament. No obstant, aquesta placa no és la més adient pel tipus de 

projecte que tenim entre mans, ja que el que es pretén és la comunicació amb 

Figura 24. Aarduino  Mega Anterior  Figura 25. Arduino Mega Posterior  
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la placa i poder donar ordres des de la distància. Per la qual cosa seria 

necessari un Shield ethernet, que és el que permet tenir accés al sistema des 

qualsevol lloc. 

  

  

Figura 25. Arduino Mega ADK Anterior  Figura 26. Ar duino Mega ADK Posterior 

 

 h) Ethernet 

Aquesta targeta està basada en el microcontrolador ATmega 328, igual que 

l’Arduino Uno, però compta a més, amb capacitat de connectar-se a una xarxa 

mitjançant el port Ethernet. Es pot aconseguir una placa de les mateixes 

característiques amb l’Arduino UNO si se li afegeix el Shield Ethernet. El preu 

de l’Arduino Ethernet 47,54€ i el de l’Arduino UNO amb el shield 49.90€ (preus 

sense impostos) és molt similar. La principal diferència és la mida: el de 

l’Arduino Ethernet és més reduïda. 

 

Figura 27. Ethernet Shield 
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Figura 28. Arduino UNO +  Ethernet Shield  

L’enfocament original d’aquesta plataforma és per a projectes domòtics, de 

telepresència o qualsevol que precisi d’un control mitjançant una LAN (xarxa 

d’àrea local) 

Permet connectar la placa a un router i utilitzar Internet per enviar remotament 

ordres als actuadors connectats a la placa, o llegir remotament, inclús des de 

l’altra punta del món i amb un simple navegador, l’estat dels sensors 

connectats a Arduino. 

Compta també amb un slot per targetes µSD per la qual cosa pot 

emmagatzemar gran quantitat d’informació i utilitzar-la quan es requereixi. 

Els pins 10-13 són necessaris per la comunicació Ethernet, per la qual cosa cal 

tenir cura de no utilitzar-los amb un altre propòsit, això redueix el nombre de 

pins digitals disponibles a 9, comptant amb 4 sortides PWN. 

Malgrat que l’Arduino Ethernet inclou la interfície Ethernet i els recursos de 

l’ATMega 328, el que no inclou és circuit de conversió USB- Serial i per tant és 

necessari utilitzar conversor com FTDI bàsic per programar-la.  

Es pot adquirir amb el mòdul PoE (Power over Ethernet). És un mòdul opcional 

està dissenyat per alimentar la placa mitjançant el cable Ethernet. En cas de no 

optar per aquest mòdul, la placa es pot alimentar a través d’una font 

d’alimentació, o bé mitjançant l’ús d’un cable USB-Serie. 
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Figura 29. Arduino Ethernet sense PoE      Figura 30. Arduino Ethernet PoE  

 

                         

 

La revisió 3 inclou SDA (línia de dades) i SCL (línia de rellotge) que estan a 

prop de la clau d’AREF i altres dos nous passadors col·locats prop del pin 

RESET, cosa que la fa compatible amb components I2C o TWI. També inclou 

l’IOREF que permet que els Shields s’adaptin al voltatge subministrat des de la 

targeta. Els shields que utilitzen e pin IOREF seran compatibles tant amb la 

placa que utilitzi l’AVR, que opera a 5v com amb l’Arduino Due que opera a 

3.3v.Al costat del pin instrucció IOREF hi ha un pin no està connectat, que es 

reserva per a usos futurs. 

Finalment, aquesta ha estat la placa escollida per desenvolupar el projecte. En 

el moment de l’adquisició a la plana web d’Arduino, es trobava en una oferta 

que combinava la placa Arduino Ethernet en la seva versió without PoE amb la 

tarja Mini USB Adapter. Per tant queda resolta la necessitat del conversor USB-

Serie. 

 

Figura 31.USB serial light Adapter  
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Aquesta placa es pot connectar un PC del port USB directament a la placa 

Arduino Mini, Arduino Ethernet o altres, la qual cosa permet la comunicació 

amb l’ordinador mitjançant els pins TX(per a la transmissió de dades)  i RX (per 

a la recepció de dades des de l'ordinador).  

 

 

 

 

i) Esplora 

L’Arduino Esplora està basat en el Leonardo i es diferencia de les altres 

plaques en que compta amb un nombre de sensors integrats llestos per ser 

utilitzats. 

El disseny del tauler Esplora recorda el d’un comandament per jocs amb un 

joystick analògic de l'esquerra i quatre polsadors a la dreta. 

Té una taula de llum i so, i diverses sortides dels 

sensors d'entrada, incloent una palanca de 

comandament, un         control lliscant, un sensor de 

temperatura, un acceleròmetre, un micròfon, i un 

sensor de llum.  

 

 

També té el potencial d'ampliar les seves capacitats amb dos connectors 

d'entrada i sortida TINKERKIT, i una presa per a una pantalla LCD TFT a color. 

És un dispositiu ideat per a aquelles persones que vulguin programar un 

Arduino sense necessitat d’aprendre electrònica prèviament. 

Figura 32. Arduino Esplora  
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Igual que la placa Leonardo, l’Esplora utilitza un microcontrolador AVR 

Atmega32U4 amb 16 MHz oscil·lador de vidre i una connexió micro USB capaç 

d'actuar com un dispositiu client USB, com un ratolí o un teclat. El preu de 

l’Arduino Esplora a la plana web d’Arduino puja uns 39.90€. 

 

j) Robot 

Aquest innovador model és la primera placa oficial Arduino sobre rodes. El 

robot consta de dos processadors, un per cadascuna de les dues plaques. Té 

una placa dedicada al control de motors, i l’altra és la encarregada de 

processar les dades rebudes per part dels sensor i dir com ha d’actuar en tot 

moment.  

El model Robot té molts dels seus pins ja assignats als sensors i actuadors 

d’abord, i la seva programació és molt similar al procés requerit per l’Arduino 

Leonardo. Queda clar que es tracta d’una placa destinada a la robòtica. El 

preu: 164€ més impostos. 

Tenim dues opcions a l’hora d’adquirir aquesta placa, la opció que inclou Font 

d’alimentació costa 169€ més impostos i sense font d’alimentació el preu és de 

164€ més impostos.                                                                    

k) Mini 

Mini és una placa Arduino molt petita (30x18mm). Dissenyada especialment per 

aquelles aplicacions en les que l’espai és primordial. Permet la connexió amb 

un ordinador a través de l’adaptador Mini USB. El seu preu a la plana web és 

de 14€ més impostos, o 12€ la versió sense terminals. 

Figura 33. Arduino Robot  



Disseny d'un sistema de control domòtic, mitjançant 
la plataforma Arduino, que inclogui el control d'il·luminació 
des d'un dispositiu mòbil 

 

55 

 

La versió 05 té un nou format que permet a tots els components estar a la part 

superior de la placa, conservant la mateixa configuració de pins que l’anterior 

versió. 

          

Figura 34. Arduino Mini 05    Figura 35. Arduino Mi ni 05 sense terminals  

  

l) Lilypad 

La targeta Lilypad està dissenyada per ser utilitzada a la roba, per crear e-

tèxtils. Té pins especials per cosir sensors i actuadors utilitzant un fil conductiu. 

Per sota és completament plana per poder adaptar-la fàcilment a qualsevol 

peça de roba, està fet per ser cosit. LilyPad és una dispositiu electrònic tèxtil 

que es pot rentar, desenvolupat per leah Buechley en cooperació amb 

SparkFun.  

El Lilypad Arduino és un cercle, d’aproximadament 50 mm de diàmetre, el 

circuit integrat és de 0,8mm de gruix. 

El preu pot variar dels 15.90€ als 24,95€ segons la versió 
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Figura 36. Lilypad Arduino    Figura 37. Arduino Li lypad   
 Figura 38. Arduino Lilypad Simple   
 USB      Snap 

          
   

m) Fio 

La Fio té connexions per a una bateria 

de polímer de liti i inclou un circuit de 

càrrega a través d'USB. Al revers de la placa té disponible un 

sòcol per mòduls XBee. 

Està dissenyada  per aplicacions sense fils. L'usuari pot pujar els 

seus esquetxos amb un cable FTDI o una placa 

addicional adaptadora. Si s’utilitza un adaptador d’USB a XBee modificat, 

l'usuari pot pujar esquetxos sense fils. La targeta ve sense connectors pre-

muntats, permetent l'ús de diversos tipus de connectors o la soldadura directa 

dels cables. La trobem per 19.90€ sense impostos.   

 

2.5.3.2. Aplicació  

Pel que fa a l’aplicació mòbil des de la qual s’ha d’accedir al sistema, les 

opcions no són molt diverses. S’estudien tres possibilitats: aplicacions natives, 

web o híbrides. 

Les aplicacions natives són aquelles que les trobem íntegrament programades 

en l’entorn de desenvolupament específic per a cada sistema operatiu. 

Les aplicacions web són les que s’han desenvolupat completament en HTML5. 

I finalment, les híbrides són aplicacions desenvolupades en part amb l’entorn 

de desenvolupament natiu i en part en el llenguatge WEB (HTML 5). 

Cadascuna d’elles té els seus aspectes positius i els negatius, que són els 

factors influents a l’hora d’escollir amb quina desenvoluparem l’aplicació. 

      Figura 39. Arduino FIO  
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a) Aplicacions natives 

Donat un dispositiu, el més idoni sembla desenvolupar una aplicació nativa 

pensada totalment per al mateix sabent les seves possibilitats i explotant-les de 

la millor manera per aconseguir l’objectiu desitjat. 

Primerament s’ha de destacar que les aplicacions natives permeten l’exploració 

al màxim de les prestacions del dispositiu i tenir un control absolut sobre 

aquest. 

Un avantatge a favor de les aplicacions natives són les notificacions. Permeten 

una interacció més directa amb l’usuari informant de novetats, qualsevol 

informació rellevant, etc. Solament es podrà tenir aquest control desenvolupant 

una aplicació de manera nativa. 

 

b) Aplicacions web/HTML5 

El llenguatge bàsic de la web ha anat evolucionant durant més de 20 anys, 

oferint en l’actualitat una infinitat de possibilitats. Es poden crear pàgines web i 

aplicacions dotades d’una gran velocitat, rendiment i experiència d’usuari 

podent expandir-se a través de la web d’una manera molt més senzilla que les 

aplicacions d’escriptori sense que sigui necessari instal·lar-les en els 

dispositius. 

Un punt interessant de l’HTML5 és que presenta un seguit de funcions que 

permeten la possibilitat d’aplicacions web sense connexió. Existeixen 

tecnologies web offline (sense connexió) que poden millorar el rendiment d’una 

aplicació emmagatzemant dades a la memòria cache o per conservar dades en 

diferents sessions de l’usuari al tornar a carregar i restablir pàgines. 

El factor més rellevant de fer servir aplicacions web HTML5 és que són 

multiplataformes. Probablement sigui necessari algun ajust per al correcte 

funcionament en tots els dispositius però no implicarà un desenvolupament per 

cada plataforma. 
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A part de part de programar l’aplicació una sola vegada, la tecnologia és més 

senzilla que la necessària per desenvolupar aplicacions natives, podent utilitzar 

llenguatges com HTML5, JavaScript o CSS. Per la qual cosa es troba molt més 

estès i és més senzill trobar programadors per a aquest tipus de tecnologies 

que per a les concretes de cada SO mòbil. 

Altrament, no tot son avantatges, també té inconvenients: 

D’entrada pot ser complicat aconseguir un sol disseny que s’adapti 

perfectament a tots els dispositius. 

Malgrat els grans progressos d’HTML5, al no estar fent un desenvolupament 

natiu amb les SDKs i els APIs disponibles per cada plataforma, estem 

inevitablement perdent una part important de la funcionalitat del dispositiu i en 

aparença, cosa que fa complicat que la interfície estigui tant lligada al telèfon 

com en casos natius. 

La comoditat de no estar controlat pels canals de distribució de cada SO mòbil 

es converteix en un inconvenient en cas de que ens interessi la distribució al 

mercat de l’aplicació. 

 

c) Híbrides 

En moltes ocasions és d’utilitat la implementació de solucions híbrides que 

consisteixin en aplicacions natives en les quals determinades seccions mostrin 

contingut web carregat des d’un servidor o des de dins de la pròpia aplicació. 

Això permetria, beneficiar-se de les comoditats de facilitat d’implementació i 

d’actuació de les aplicacions web, però sense perdre capacitat de distribució en 

el mercat i mantenint, alhora la potència de les aplicacions natives. 

Encara que Apple té un control estricte sobre totes les aplicacions que es 

proven de pujar a l’App Store, de manera que tota aplicació que contingui un 

excés de contingut web no passaria el filtre. 

Resultat 
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En finalitzar la comparativa feta de les tres opcions plantejades, l’opció que 

s’escull és l’aplicació web. Les raons són diverses: 

El cost que suposa el desenvolupament natiu sempre serà més costós, per la 

qual cosa, ha de valer la pena.  

Escollir una aplicació web HTML5 suposa estalviar molta feina ja que per 

desenvolupar una app diferent per cada plataforma mòbil comporta un ampli 

coneixement dels diferents llenguatges per cada sistema operatiu. Si s’escau, 

l’actualització es pot fer directament sense necessitat d’esperar a l’aprovació de 

les botigues corresponents.   

Malgrat els inconvenients plantejats i les mancances que presenta una 

aplicació web davant d’una nativa, les tasques per les quals es dissenya 

l’aplicació poden respondre perfectament a un servidor web allotjat a la 

memòria de la tarja de desenvolupament.  

Pel que fa al fet de no poder aconseguir una app amb millor aparença o el 

problema de distribució de l’app, no suposa un inconvenient en aquest projecte, 

ja que per assolir els objectius plantejats en un inici es poden cobrir amb una 

aplicació relativament senzilla. 

El factor de la comunicació bidireccional en temps real, la qual dona una 

infinitat de possibilitats en la interacció amb l’usuari i en l’agilitat, en general de 

les aplicacions web és una raó més. 

En acabat, es fa prevaldre l’accés des de qualsevol dispositiu sense necessitat 

de prèvia instal·lació. La intenció és muntar un servidor Web que proporcioni el 

codi per poder-lo veure en el navegador d’un dispositiu qualsevol i així poder 

interactuar amb ell. 

 

2.5.4. Presentació i validació d’alternativa final 

Finalment l’alternativa definitiva està composta per la placa Arduino Ethernet 

amb tots els corresponents components que es detallen més endavant i una 

aplicació web. L’arquitectura del sistema servidor client on l’Arduino Ethernet 
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funcionarà com servidor i des de l’aplicació el client es connectarà al servidor 

per fer les peticions que el microcontrolador executarà. 

 

2.6 Implementació/prototipat 

2.6.1. Esquemes del prototip 

1) Esquema general 

Tot seguit s’exposa l’esquema realitzat, on podem observar tots els punts 

controlats connectats a la xarxa. El circuit de potència de cada punt de llum o 

presa de corrent, queda visiblement diferenciat de la resta del sistema pels 

relés. 
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Figura 40. Esquema final  
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El muntatge del prototip s’ha realitzat substituint algunes làmpades per LEDs 

que simularan les fonts de llum. En cadascun dels mòduls del sistema es 

mostra l’esquema corresponent al muntatge que s’ha implementat físicament. 

Aquest esquema és el conjunt de tots els esquemes que seguiran. Per tal 

d’explicar. 

 

2) Esquema mòdul PIR 

Es presenten els dos esquemes de connexió: per una banda es presenta la 

part que controla una bombeta i per l’altra es presenta el control d’un LED, que 

és el que s’ha procedit a muntar per fer les proves. 

 

 
Figura 41. Esquema  mòdul PIR amb connexió làmpada  
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Aquesta és la part de l’esquema de muntatge del control de presència que 

s’instal·larà en els passadissos, entrada i llocs de pas. El sensor piroelèctric 

donarà senyal a l’entrada digital 2 de l’Arduino quan detecti presència en el seu 

radi d’actuació. L'Arduino donarà l'ordre d'encendre la llum del passadís, que 

estarà connectada al pin digital 3. El llum romandrà encès durant 30 segons, 

passat aquest temps, si no es detecta moviment la llum s’apagarà. 

 

L’esquema que s’ha muntat al prototip és el següent:  

 

 

 

 

Aquí es veu que s’ha substituït la llum per un LED. També existeix una altra 

petita adaptació, que és el temps que es manté encès el LED. En el prototip 

que s'ha muntat es manté encès 4 segons. 

 

Figura 42. Esquema mòdul PIR amb connexió LED  
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3) Esquema del mòdul Sistema de Regulació en funció de la llum natural 

 

 

L’esquema anterior correspon a part del control i gestió de la quantitat de llum 

que hi haurà a la sala. 

Es pot distingir l'entrada d'informació que és el sensor de lluminositat que es 

comunica amb l’Arduino pel pin analògic 0. Com ja s’ha explicat anteriorment, 

el sensor de lluminositat és una resistència que variarà el seu valor en funció 

de la llum que rebi. Per tant, el senyal que llegirà el microcontrolador serà 

analògica, ja que rep la tensió de sortida del divisor de tensió que formen R2 i 

el sensor. El valor d’aquesta tensió variarà de manera que quanta més llum rebi 

el sensor, menor serà la tensió que llegirà A0. I quanta menys llum rebi, major 

serà Vo, o el valor d’A0 que és el mateix. 

Figura 43. Esquema mòdul Regulador d'intensitat  
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L’interruptor S2 activa i desactiva el funcionament manual o automàtic del 

sistema. En el moment que s’activi l’interruptor S2, entrarà en funcionament el 

sistema automàticament, que quedarà indicat per un LED. En funció del senyal 

que rebi la placa Arduino pel pin A0, es regularà la intensitat de llum.  

El regulador que té instal·lada la làmpada funciona amb un polsador (S1), per 

tant simularà l’accionament del polsador per dur a terme la regulació durant els 

milisegons que necessaris fins arribar a aconseguir la lluminositat desitjada.  

Si l’interruptor S2 es troba en la posició Manual, és a dir amb el LED verd 

encès, vol dir que l’usuari pot, mitjançant el polsador S1 regular la quantitat de 

llum al gust.  

 

4) Esquema del Sistema de Temporització 

 

 

 

 

Figura 44. Esquema de  Sistema de Temporització amb connexió làmpada  
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Aquest és l’esquema que es realitzarà a la instal·lació real. I a continuació es 

presenta la variació de l’esquema on s’ha substituït la connexió a un endoll per 

un led.  

 

 

 

Per tant, el mòdul RTC és el que s’encarregarà de donar l’hora a 

l’Arduino, i el pin digital 5 és el que s’encarrega d’activar o desactivar el 

funcionament de l’endoll, en aquest cas el led, segons l’hora que s’hagi 

programat.  

A continuació es pot veure l’esquemaxi del mòdul:  

Figura 45. Esquema Temporització connexió LED  
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Figura 46. Esquema RTC  

 

5) Esquema ethernet 

Aquí es mostra la part del sistema que es pot controlar des d’un dispositiu amb 

connexió a Internet. L’objectiu és poder-ho fer des de qualsevol punt. 

Mitjançant  un smartphone, tablet o PC que tingui connexió a Internet es podrà 

accedir al servidor que controla dos punts de llum a banda de les hores del 

sistema de temporització de l’endoll.  

El funcionament és el següent: 

 Els dos mòduls ACS712 s’encarreguen de detectar la circulació d’intensitat en 

cadascun dels punts de llum. La qual cosa quedarà reflectida a l’aplicació 

mòbil, aconseguint així, poder saber en tot moment quin és l’estat de cada punt 

de llum i, si es desitja, poder canviar-lo. 

Per aconseguir detectar l’estat de les fonts de llum es fa servir el mòdul 

ACS712 del quan es veu l’esquema intern a continuació: 
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Figura 47. Esquema intern ACS712  

 

 

 

2.6.2. Codi font 

1) Funcions del control PIR 

//declaració de variables PIR  

int  ledPinPIR = 3; // led controlat per sensor PIR  

int  sensorPinPIR=2; // sensor PIR  

int  valPIR = 0;     //lectura del sensor PIR  

 

Ja s’ha vist que els pins corresponents al sistema de detecció de presència són 

el Pin digital 3, que està configurat com sortida i serà el que doni llum al LED 

que simula el llum d’un passadís . I per altra banda, el pin digital 2 que tot 

seguit, al bloc setup ()  es configura com entrada per llegir el valor del sensor. 
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void  setup () 

{ 

…/… 

  pinMode (ledPinPIR, OUTPUT);  

  pinMode (sensorPinPIR, INPUT);   

…/… 

    } 

void  loop () 

{ 

…/… 

 

 

  valPIR = digitalRead (sensorPinPIR); //llegim sensor   

  digitalWrite (ledPinPIR, valPIR); //segons sensor encenem 

llum o no  

…/… 

} 

 

El funcionament d’aquest sistema no és complex, simplement cal donar la 

instrucció de que, si el sensor retorna un HIGH, posi un HIGH i si llegeix un 

LOW, el posi al pin 3.  

2) Funcions del control LDR 

La programació per gestionar la llum de la sala d’estar s'ajuda de la funció 

següent: 
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void  llumLDR ( int  pin, int  ms, int  estad) 

{ 

    digitalWrite (pin, HIGH); 

    delay (ms); 

    digitalWrite (7, LOW); 

    estat = estad; 

    delay  (20); 

 

    } 

 

Bàsicament del que s'encarrega aquesta funció és de mantenir el regulador 

funcionant durant el temps que sigui necessari per arribar a la quantitat de llum 

confortable a la vista (veure taula de lux segons l’ús de la sala). El que seria 

equivalent a mantenir un polsador accionat i deixar-lo anar quan tinguem la 

intensitat desitjada. La funció llumLDR utilitza com argument la variable ms que 

és la que determina el temps que es mantindrà en funcionament el regulador. 

En cada cas, s’introdueixen els milisegons que corresponguin a la taula 

anterior.  

 

A continuació s’explica l’estructura del sketch per al sistema de regulació 

d’intensitat. 

 

void  loop () 

{ 

…/… 
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  valor1 = analogRead (LDRPin); // Leemos el valor de A0.  

  valor1 = constrain (valor1, min , max); //Normalitzem valor  

  valorRele1 = map(valor1, min , max, 0,100); //percentatge 

de potència LED 

…/… 

 

Les funcions map i constrain  s’expliquen detalladament al punt 2.5.1. c) on 

es parla del calibrat de la fotoresistència. 

En primer lloc es llegeix el valor del sensor de lluminositat i a partir d'aquí, 

segons la necessitat, entrem en un bucle o en un altre. Hi ha diferents opcions 

que es descriuen en la següent taula. Per determinar els percentatges de 

demanda de llum s’ha fixat un llindar on el 100% de llum són aproximadament 

70lux. El que es pretén és mantenir un confort lumínic d’entre 50 i 70lux que és 

el que està establert per a l’ús d’una sala d’estar (veureTaula 3) . 

Taula 5. Resum d'estats 

Estat de la 

bombeta 

Quantitat de 

demanda de 

llum 

acció 

anterior 

nivell  nivell 

anterior 

Milisegons  

ON  100% lect>75% -- 3 1 100 

ON  100% lect>75% Pujat 3 2 1200 

ON  100% lect>75% Baixat 3 2 900 

OFF  0% lect<50% -- 1 2 ò 3 100 

REGULAT  

65% 

50%<lect>75% -- 2 1 1300 

REGULAT 

65% 

50%<lect>75% -- 2 3 900 
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Per exemple si llegim que demana menys del 50% i no està apagada, és a dir, 

si hi ha més del 50% de llum i la llum està encesa, apagar el llum. 

  if  (valorRele1 <= 50 && estat !=1) //si demana menys del 

50% i està la bombeta encesa, apàga-la  

    { 

    llumLDR(7,100,1); 

    } 

Aquesta acció es durà a terme cada vegada que es cridi a la funció. El 

programa està estructurat de la següent manera: tal i com marca la taula 5, hi 

ha 5 casos possibles, per tant depenent del cas en el que estem, entrarà en un 

bucle del tipus “if” o en un altre. Dins de cadascun dels possibles casos es 

cridarà a la funció void  llumLDR la qual s’encarregarà de regular la intensitat 

segons els paràmetres que correspongui a cada cas. 

Un dels requisits és que la regulació es pugui dur a terme manualment, per tant 

cal que un interruptor o un comandament activi o desactivi el sistema. Per 

activar la regulació en mode “manual” cal accionar l’interruptor S2 de l’esquema 

figura 43.  

Tant els bucles que criden a la funció de regulació, com les funcions de lectura 

del sensor de llum, aniran dins del següent bucle, també de tipus “if” que 

controlarà en tot moment si la regulació ha de ser automàtica o manual. En 

conseqüència, només si es compleix la condició d’aquest bucle, s’executaran 

les funcions que conté. Les instruccions són les següents: 

 AutoManual= digitalRead  (interruptorManual); 

   if  (AutoManual== HIGH) 

  { 

    digitalWrite  (PinLedAutoManual, HIGH); 
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  } 

  else { 

      digitalWrite  (PinLedAutoManual, LOW); 

 

La variable “AutoManual” s’encarrega d’emmagatzemar el valor llegit de 

l’interruptor S2, que es troba connectat al pin 4 de l’Arduino (veure l’esquema 

43)  

Si l’interruptor marca estat Manual, està tancat i per tant, el pin es posa en 

“HIGH”, activarà el LED de color Verd que senyala que el sistema es troba en 

mode Manual.  

Si pel contrari, l’interruptor està obert i el pin 4 es posa en “LOW”, el LED verd 

s’apagarà i, tot seguit, s’executaran les línies de codi del mode de regulació 

automàtic. 

 

3) Funcions del control temps 

Per accionar l’endoll connectat al pin5, es fan servir les llibreries 

 <Ethernet.h>,< Wire .h> i "RTClib.h" . Serveixen per la comunicació 

LAN, la comunicació I2C i pel funcionament i posada en hora del Real Time 

Clock.  

Abans de començar amb aquesta part del codi, parlarem de l’RTC i la seva 

inicialització, en el codi trobarem les següents instruccions: 

RTC_DS1307 RTC;  // Crea l’objecte RTC  

void  setup () 

{ 

…/… 

  RTC . begin (); // Inicia la comunicació amb RTC  
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  RTC. adjust ( DateTime(__DATE__, __TIME__)); // Estableix 

data i hora 

…/… 

} 

void  loop () 

{ 

…/… 

DateTime now = RTC. now(); // Obtenim data i hora de l'RTC  

…/… 

} 

 

 

 Primer es crea l’objecte RTC de la classe RTC_DS1307 (creada a la llibreria 

"RTClib.h" ) per poder-li preguntar les hores, la qual cosa es fa al bloc loop. 

Al bloc setup  s’inicia la comunicació amb el rellotge i es posa en hora. 

A continuació es descriuen les línies del sketch que controlen aquesta part del 

prototip. 

Per començar, es declaren les variables un cop incloses les llibreries a que 

s’utilitzaran. 

…/… 

//declaracio variables programació llums (RTC)  

int  hh; 

int  mm; 

int  hoff; 
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int  moff; 

//valors llegits de l'aplicació web  

int  hi;  

int  mi; 

int  hfi; 

int  mfi; 

//variables per desar les hores de programació  

int  hhon=20; 

int  mmon=30; 

int  hhoff=23; 

int  mmoff=30; 

…/… 

Es defineixen 3 blocs diferents de 4 variables de temps cadascun. Són de tipus 

enter ja que les hores són nombres. Són 4 cada vegada ja que les dues 

primeres de cada bloc correspondran a les hores i minuts d’inici i les dues 

últimes corresponen a les hores i minuts finals de l’horari escollit. 

void  loop () 

{ 

…/… 

   if (hhon!=0 && mmon!=0 && hhoff != 0 && mmoff != 0 ){ 

 hh = hhon; 

 mm = mmon; 

 hoff=hhoff; 

 moff=mmoff;} 
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 if ( now. hour () == hh && now. minute ()== mm) 

 {  

 digitalWrite (5, LOW); 

 delay (20); 

  } 

  if ( now. hour ()== hoff && now. minute ()== moff) 

 { 

  digitalWrite (5, HIGH); 

  delay (20); 

 }       

L’objectiu és comparar els valors llegits del rellotge amb els valors llegits de 

l’aplicació, en cas que coincideixin es canvien els valors desats per accionar o 

no, el pin5. Una observació respecte a les funcions que posen un HIGH o un 

LOW al pin 5. Estan al revés perquè el LED s’ha connectat de manera que 

s’encén amb un LOW i l’endoll s’ha connectat en els pins del normalment 

tancat del relé. Per tant, quan estan en repòs, el relé funciona. L’objectiu d’això 

és poder utilitzar l’endoll en cas de fallida del sistema. Ja bé per trencar-se 

l’Arduino, o altres problemes. Ja que l’endoll disposa d’un interruptor que, 

manualment, el pot activar o desactivar en cas de no funcionar el sistema. 

Per defecte, si l’usuari no canvia les hores de programació, venen definides: 

Hora d’encesa: 20:30h  

Hora d’apagat: 23:30h 

L’aplicació permet canviar les hores introduint-les en els següents quadres de 

text: 
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Tot i que l’aplicació esta descrita més endavant,

com enviar dades al servidor. E

get que envia les dades mitjançant la URL:

 

 

 

Per llegir quines són les hores introduïdes per l’usuari es fan servir les següents 

línies: 

 

   hi = readString1.

   mi = readString1.

   hfi = readString1.

   mfi = readString1.

  

   hhon = readString1.

   mmon = readString1.
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Figura 48. Imatge de l'aplicació  

’aplicació esta descrita més endavant, es fa una breu explicació de 

com enviar dades al servidor. El mètode per enviar dades utilitzat és el mètode 

get que envia les dades mitjançant la URL: 

Figura 49. URL aplicació  

Per llegir quines són les hores introduïdes per l’usuari es fan servir les següents 

readString1. indexOf ( "hi" );  

readString1. indexOf ( "mi" ); 

readString1. indexOf ( "hfi" ); 

readString1. indexOf ( "mfi" ); 

readString1. substring (hi+3,hi+5). toInt

readString1. substring (mi+3,mi+5). toInt

 

es fa una breu explicació de 

l mètode per enviar dades utilitzat és el mètode 

 

Per llegir quines són les hores introduïdes per l’usuari es fan servir les següents 

toInt (); 

toInt (); 
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   hhoff = readString1. substring (hfi+4,hfi+6). toInt (); 

   mmoff = readString1. substring (mfi+4,mfi+6). toInt (); 

 

El que es fa en primer lloc és obtenir la posició dels caràcters hi en la petició 

del client. Cada vegada que es premi el botó “enviar”, el servidor web rebrà una 

sèrie de caràcters que desa en una cadena anomenada readString1. Amb la 

funció indexOf  el que s’aconsegueix és saber quina és la posició de la paraula 

que busquem.  

Una vegada se sap on se situa el valor de les hores, només cal emmagatzemar 

aquest valor en la variable que farem servir per programar. Però de tota la 

cadena de caràcters només es vol emmagatzemar el valor de les hores o 

minuts. Per aconseguir-ho ens ajudem de la funció 

Substring (mfi+4,mfi+6). 

Per exemple, si la cadena de caràcters que rebem és la de la figura 49, el que 

llegeix és: 

 

               /?hi=hh&mi=mm&hfi=hoff&mfi=moff 

 

A correspondria al valor retornat per la funció:  

 

mfi = readString1. indexOf ( "mfi" ); 

 

A la variable mfi se li dona la posició A, en aquest cas: 24 

 

B és el caràcter que correspondrà a la posició mfi+4 

   A           B         C 
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C és el caràcter que correspon a la posició

L’exemple anterior és el que llegeix en cas de prémer el botó enviar sense 

omplir els quadres. Però si s’hagués omplert, per exemple amb els valors:

 

En prémer el botó “Enviar”

             /?hi=17&mi=20&hfi=19&mfi=15

 

El que retornaria readString1.

Comptant que les variables són de tipus enter (

llegim són de tipus caràcter, hem de convertir

Ara bé, en el primer cas, els valors obtinguts 

moff . La funció toInt

evitar que en cas de prémer el botó enviar sense haver omplert prèviament els 

quadres el programa interpreti les hores 00:00 i 00:00. Ja que suposaria la 

desprogramació de l’endoll. Amb l’objectiu d’evitar aquesta situació es crea la 

següent instrucció: 

if (hhon!=0 && mmon!=0 && hhoff != 0 && mmoff != 0 )

{ 

 hh = hhon; 

 mm = mmon; 
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C és el caràcter que correspon a la posició mfi+6 

L’exemple anterior és el que llegeix en cas de prémer el botó enviar sense 

omplir els quadres. Però si s’hagués omplert, per exemple amb els valors:

Figura 50. Imatge de l’aplicació 

En prémer el botó “Enviar”: 

/?hi=17&mi=20&hfi=19&mfi=15

readString1.substring(mfi+4,mfi+6) és 15. 

Comptant que les variables són de tipus enter (int ) i que el fragment que 

llegim són de tipus caràcter, hem de convertir-ho utilitzant toInt

Ara bé, en el primer cas, els valors obtinguts serien hh, mm, hoff, 

toInt () en aquest cas, retornarà un 0. Per aquesta raó, cal 

evitar que en cas de prémer el botó enviar sense haver omplert prèviament els 

interpreti les hores 00:00 i 00:00. Ja que suposaria la 

desprogramació de l’endoll. Amb l’objectiu d’evitar aquesta situació es crea la 

(hhon!=0 && mmon!=0 && hhoff != 0 && mmoff != 0 )

 A            B        

L’exemple anterior és el que llegeix en cas de prémer el botó enviar sense 

omplir els quadres. Però si s’hagués omplert, per exemple amb els valors: 

 

/?hi=17&mi=20&hfi=19&mfi=15 

) i que el fragment que 

toInt ().  

hh, mm, hoff, 

en aquest cas, retornarà un 0. Per aquesta raó, cal 

evitar que en cas de prémer el botó enviar sense haver omplert prèviament els 

interpreti les hores 00:00 i 00:00. Ja que suposaria la 

desprogramació de l’endoll. Amb l’objectiu d’evitar aquesta situació es crea la 

(hhon!=0 && mmon!=0 && hhoff != 0 && mmoff != 0 )  

        C 
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 hoff=hhoff; 

 moff=mmoff; 

} 

Sempre que tots els valors no siguin zero, emmagatzemarà els valors llegits. 

Només quan tots els valors llegits siguin igual a 0, el micro ignorarà aquestes 

instruccions. 

Existeix la possibilitat d’error a l’hora d’introduir els dígits per part de l’usuari, 

posem per exemple que introdueix una hora impossible com les 28:67. 

Aquestes dades compleixen el requisit de no ser totes 0. Per evitar que 

aquestes hores siguin emmagatzemades, ja que mai seria l’hora indicada i el 

sistema no funcionaria mai, s’inclou el següent condicionant al bucle anterior: 

if (hhon<=23 && mmon<=59 && hhoff<=23 && mmoff<=59) 

 { 

…/… 

Més endavant, en el moment d’enviar el codi html de l’aplicació web, s’utilitzen 

les funcions:  

          cliente. print ( "Hora programada d'inici:" ); 

          cliente. print (hh); 

          cliente. print ( ":" ); 

          cliente. print (mm); 

          cliente. print ( "  ;  " ); 

          cliente. print ( "Hora programada de fi:" ); 

          cliente. print (hoff);   

          cliente. print ( ":" ); 

          cliente. print (moff); 
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Del que s’encarreguen aquestes línies de codi és de mostrar a l’usuari quines 

són les hores programades. Si no s’ha 

establertes per defecte i si s’ha programat, com en l’exemple anterior, 

apareixerà:  

 

 

4)control per Internet  

Per poder fer servir les prestacions que ens ofereix Arduino Ethernet s’ha 

d’inicialitzar la comunicació per 

desenvolupament a la xarxa Ethernet es fa el següent:

#include < Ethernet.h>

 

Primer de tot és imprescindible 

la declaració de variables:

//Declaració de les

byte  mac[]={0x90,0xA2,0xdA,0x0F,0xa0,0x8C}; 

IPAddress ip(192,168,1,125); 

EthernetServer servidor(80);

 

//Declaració de variables

int  PIN_LED1=8; // LED blau
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Del que s’encarreguen aquestes línies de codi és de mostrar a l’usuari quines 

són les hores programades. Si no s’ha programat, les hores 

establertes per defecte i si s’ha programat, com en l’exemple anterior, 

Per poder fer servir les prestacions que ens ofereix Arduino Ethernet s’ha 

d’inicialitzar la comunicació per Internet. Per connectar la tarja de 

desenvolupament a la xarxa Ethernet es fa el següent: 

.h>  

Primer de tot és imprescindible fer ús de la llibreria corresponent. Després, en 

la declaració de variables: 

les  direccions MAC e IP i del Port

mac[]={0x90,0xA2,0xdA,0x0F,0xa0,0x8C}; //MAC

ip(192,168,1,125); //IP  

servidor(80);  

variables  pel control de llums via

// LED blau  

Figura 51. Imatge de l'aplicació  

Del que s’encarreguen aquestes línies de codi és de mostrar a l’usuari quines 

programat, les hores seran les 

establertes per defecte i si s’ha programat, com en l’exemple anterior, 

Per poder fer servir les prestacions que ens ofereix Arduino Ethernet s’ha 

. Per connectar la tarja de 

fer ús de la llibreria corresponent. Després, en 

Port  80  

//MAC  

via  web  
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String  estatLED1= "LOW"; 

String  readString1; 

int  PIN_LED2=9; // LED verd  

String  estatLED2= "LOW"; 

String  state1= "OFF" ; // estat del llum controlat  

String  state1anterior= "OFF" ; 

String  state2= "OFF" ; // estat del led  

int  ACSPin1=A1; 

int  ACSPin2=A3; 

 

.../... 

 

La configuració de l’identificador MAC de l’adaptador de xarxa que conté la 

targeta Arduino: 

byte  mac[]={0x90,0xA2,0xdA,0x0F,0xa0,0x8C}; 

 

Aquest identificador ha de ser únic, es troba a la part posterior de la targeta 

Arduino Ethernet. Es tracta d’un array tipus “byte” de sis elements escrits en 

format hexadecimal, per la qual cosa normalment es declara inicialment  més 

endavant s’assigna dins el bloc void  setup () 
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Figura 

 

L’adreça IP que l’Arduino ha de posseir com a servidor. S’ha escollit la IP: 

IPAddress ip(192,168,1,125);

 

Qualsevol IP és un array de tipus “byte” de quatre elements, escrits en format 

decimal, per la qual cosa normalment es declara i s’inicialitza 

com s’ha fet. Igual que la mac, s’assigna en 

és l’adreça a la qual s’ha d’accedir per interactuar i controlar les llums. La qual 

cosa es pot observar en les figures on apareix la URL del navegador.
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Figura 52. Etiqueta amb MAC de la placa Ethernet  

L’adreça IP que l’Arduino ha de posseir com a servidor. S’ha escollit la IP: 

ip(192,168,1,125);  

Qualsevol IP és un array de tipus “byte” de quatre elements, escrits en format 

decimal, per la qual cosa normalment es declara i s’inicialitza prèviament

com s’ha fet. Igual que la mac, s’assigna en el bloc void  setup

qual s’ha d’accedir per interactuar i controlar les llums. La qual 

cosa es pot observar en les figures on apareix la URL del navegador.

Figura 53. URL de l'aplicació  

 

L’adreça IP que l’Arduino ha de posseir com a servidor. S’ha escollit la IP:  

Qualsevol IP és un array de tipus “byte” de quatre elements, escrits en format 

prèviament, tal i 

setup (). Aquesta 

qual s’ha d’accedir per interactuar i controlar les llums. La qual 

cosa es pot observar en les figures on apareix la URL del navegador. 
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La configuració inicial dels paràmetres de xarxa és imprescindible per poder 

començar a utilitzar una xarxa TCP/IP, la primera cosa que s’ha de fer és 

assignar certs valors de configuració com la MAC i la IP, que s’han definit més 

amunt. Per tal de configurar-ho, s’utilitza la funció Ethernet. begin () que es 

pot escriure de diverses maneres.  

 

La primera opció seria Ethernet. begin (mac) solsament especificant la mac, 

la qual cosa comporta que la placa sol·liciti via DHCP una IP a algun servidor 

dins de la nostra LAN. La funció Ethernet. begin (mac) retorna un “1” o un 

“0”. Per aquesta assignació es necessitaria, per un costat un servidor i per altra 

banda molta memòria disponible. Per tant s’ha descartat. 

 

Una segona opció, i justament la que s’escull en aquest cas és 

Ethernet. begin (mac, ip) que el que requereix és una ip fixa, la qual 

cosa pot ser un handicap en les vivendes normals, però es soluciona amb el 

procediment comentat en el punt 2.6.6. 

void  setup () 

{ 

.../... 

//Inicialitzem comunicació ethernet  

  Ethernet. begin (mac, ip);  

  servidor. begin (); 

.../... 

 

} 



Disseny d'un sistema de control domòtic, mitjançant 
la plataforma Arduino, que inclogui el control d'il·luminació 
des d'un dispositiu mòbil 

 

85 

 

void  loop () 

{ 

   

  EthernetClient cliente= servidor. available (); 

 .../... 

 

En començar la comunicació, la funció servidor . available () , el que retorna 

és un objecte de tipus EthernetClient (que s’ha declarat prèviament en la 

mateixa línia i anomenat cliente ) quan servidor  detecta una entrada de 

dades, retorna 0 i per tant no s’arriba a crear cap objecte.  

Una vegada creat el client, la connexió que aquest presenta podrà ser 

manipulada mitjançat una sèrie d’instruccions que solsament afectaran a 

aquesta connexió. Això permet enviar i rebre dades comunicant exclusivament 

amb cliente.  

 

I per finalitzar la connexió:   

 

cliente. stop (); //Tanco connexió amb el client  

          readString1= "" ; 

        } 

 

Per altra banda, les funcions que serveixen per controlar les dues llums des de 

l’aplicació web es comprenen en dues parts, la primera es tracta de posar un 

HIGH o un LOW al pin corresponent segons si volem que s’encengui o s’apagui 

el llum. Atès que el prototip compta amb els interruptors de la instal·lació, el 

que s’ha de fer és que el botó es comporti com un interruptor. Això vol dir, que 
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si el llum està encès, l’ha d’apagar i si està apaga l’ha d’encendre. Apagar-lo, 

no necessàriament voldrà dir posar un LOW al pin, ja que dependrà de la 

combinació que hagi existit entre els dos interruptors. El que es fa, és detectar 

si el pin té un HIGH o un LOW i posar-n’hi el contrari. Per tant, independentment 

de la posició en la que es trobi, el botó el posarà al contrari. 

 if (readString1. substring (LED1,LED1+6)== "LED1=T" ) 

          { 

            if (estatLED1== "LOW"){ 

            digitalWrite (PIN_LED1, HIGH); 

            estatLED1= "HIGH" ; 

           } else  if  (estatLED1== "HIGH" ){ 

             digitalWrite  (PIN_LED1, LOW); 

             estatLED1= "LOW"; 

           } 

           } 

          if  (readString1. substring (LED2,LED2+5)== "LED=T" ) 

          { 

               if (estatLED2== "LOW"){ 

            digitalWrite (PIN_LED2, HIGH); 

            estatLED2= "HIGH" ; 

           } else  if  (estatLED2== "HIGH" ){ 

             digitalWrite  (PIN_LED2, LOW); 

             estatLED2= "LOW"; 

           } 
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          } 

 

Seguidament es calcula la Intensitat que circula pel conductor que alimenta la 

làmpada.  

     state1 = estat_del_llum (ACSPin1); 

     state2 = estat_del_llum (ACSPin2); 

 

Les variables state1  i state2  són les que emmagatzemaran la informació 

sobre l’estat de la làmpada, mostrant un “ON”  o un “OFF” en pantalla segons 

el que retorni la funció estat_del_llum() basada en l’sketch que ja s’ha 

descrit en l’apartat. Per tant no cal tornar a explicar com funciona. Retornarà un 

String que ens dirà si el consum indica que la làmpada està encesa o el 

contrari. 

      

String  estat_del_llum ( int  pin) 

{ 

float  ACSValor_aux = 0; 

float  ACSValor = 0; 

float  correntValor = 0; 

float  Vdigital = 0.0048828125; 

   

  for ( int  i=1000; i>0; i--) 

 { 

  ACSValor_aux = ( analogRead (pin) -511); // lectura del   

  sensor de corrent i ajustar la sortida a (1023/2)  quan  
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  I=0  

  ACSValor += pow(ACSValor_aux,2); // sumar els quadrats de 

  les lectures  

 } 

  ACSValor = ( sqrt (ACSValor/ 1000)) * Vdigital; // desfà el  

  quadrat, calcula la mitja i ajusta al valor dels volts  

  correntValor = (ACSValor/185)*1000; // calcular la  

  intensitat segons la sensibilitat (185 mV/A )  

    if (correntValor<0.2) 

          { 

            return  "OFF" ; 

            } 

    if (correntValor>0.2) 

      { 

           return  "ON" ; 

           } 

         

  } 
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5) Aplicació 

L’aplicació està desenvolupada en HTML. A diferència del llenguatge que 

utilitzem per programar el microcontrolador integrat a la targeta de 

desenvolupament Arduino Ethernet, el llenguatge HTML és un llenguatge de 

marques, no d’alt nivell. No es compila ni s’executa, tan sols es llegeix i 

s’interpreta per un navegador webxii. És un llenguatge que ha anat evolucionant  

fins que a 2008 apareix l’HTML5. 

S’ha desenvolupat una aplicació molt senzilla. La finalitat no és la complexitat 

sinó la funcionalitat. Aquesta aplicació s’ha creat amb la finalitat de gestionar i 

controlar diferents punts de llum a distància. Ja es parla de la idoneïtat d’una 

aplicació web per a la finalitat d’aquest projecte, per tant es procedeix a explicar 

totes les parts. 

Primer de tot, comentar l’estructura d’un document HTML. Es divideix en dues 

parts: la capçalera head i el cos body. El cos conté tot el que l’usuari veu a la 

pantalla i la capçalera el que no es veu.  

Les tres etiquetes principals són <html>, <head> i <body>.  

La primera indica l’inici i el final (</html>) d’un document HTML. Dins de les 

etiquetes es troba tot el contingut del codi, la capçalera i el cos. 

Visualment, l’estructuraxiii d’un document HTML és la següent: 

 

 

Figura 54. Document HTML 
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També cal fer referència al concepte servidor web, que és en el que es 

converteix l’Arduino en aquesta part del projecte. Es tracta d’un computador 

que transmet dades via Internet. Al crear el servidor web es converteix a 

l’Arduino en un dispositiu que atén peticions d’un altre dispositiu (client) a 

través d’una direcció IP fixada. Dit d’una altra manera, en el moment que 

l’usuari accedeix a la IP d’Arduino mitjançant un navegador, s’està sol·licitant 

una informació que, l’Arduino, com a servidor, proporcionarà la informació 

sol·licitada en forma de pàgina web. Funciona de la següent manera: 

 

Figura 55. Comunicació Client Servidor (Font:https://developer.mozilla.org) 

 

La imatge anterior descriu com un client des d’un navegador web accedeix a un 

servidor web enviant una petició HTTP que, el servidor rep. La resposta és 

l’enviament d’informació a través del protocol HTTP al client en format HTML. 

Atès que la comunicació va en dues direccions caldrà diferenciar les etiquetes 

del client i les del servidor. 

Vist des del punt de vista del client, l’objectiu és enviar dades que el servidor ha 

d’emmagatzemar i, posteriorment el sistema ha d’interpretar i actuar. 

Existeixen dues maneres d’enviar dades: el mètode get i el post. La diferencia 

entre els dos mètodes radica en la manera d’enviar les dades a la pàgina quan 

es polsa un botó, per exemple “Enviar”. El mètode GET envia les dades fent us 

de la URL, mentre que el mètode POST ho fa de manera que no podem 

veure’ls. 

Anteriorment s’ha vist un exemple de l’enviament de dades de l’aplicació que 

s’ha creat. No cal dir, doncs que el mètode utilitzat per l’enviament de dades en 
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el cas que ens ocupa és el GET.

en el moment de polsar el botó que ha de funcionar com interruptor d’una de 

les llums: 

 

El símbol ? indica on comencen els paràmetres que es reben des del formulari 

que ha enviat les dades de la pàgina.

Després del símbol ? apareixen les dades. Si el formulari envia diversos 

camps, per exemple nom, cognoms, adreça

parelles separades pel símbol &.

Afegir que en cas d’enviar les dades utilitzant el mètode POST, tot i que les 

dades també seran enviades, no les 

recuperar els valors dels camps en el cas d’un enviament amb el mètode 

necessitaríem altres eines, com per exemple el llenguatge PHP.

A continuació es descriu el codi de l’aplicació, per explicar com funciona el 

mecanisme d’enviament de peticions des del na

botons, alguns d’ells dins d’un formulari HTML. D’aquesta manera, en prémer 

un botó s’envia una petició determinada, si es prem un altre, s’envia una altra 

petició. 

cliente. println ( "<input type=submit value=ON/OFF 

style=width:100px;height:50px 

onClick=location.href='./?LED1=T

 

Així és com es defineixen els botons que utilitzem per, en aquest cas, encendre 

i apagar un dels llums. S’hi afegeixen una sèrie de paràmetres:

type=submit 
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el cas que ens ocupa és el GET. Veient un exemple de transmissió de dades, 

en el moment de polsar el botó que ha de funcionar com interruptor d’una de 

Figura 56. URL de l'aplicació  

El símbol ? indica on comencen els paràmetres que es reben des del formulari 

que ha enviat les dades de la pàgina. 

Després del símbol ? apareixen les dades. Si el formulari envia diversos 

xemple nom, cognoms, adreça... Les dades apareixerien en 

parelles separades pel símbol &. 

Afegir que en cas d’enviar les dades utilitzant el mètode POST, tot i que les 

dades també seran enviades, no les podríem veure a la URL. Per poder 

ar els valors dels camps en el cas d’un enviament amb el mètode 

altres eines, com per exemple el llenguatge PHP.  

A continuació es descriu el codi de l’aplicació, per explicar com funciona el 

mecanisme d’enviament de peticions des del navegador a la placa es fan servir 

botons, alguns d’ells dins d’un formulari HTML. D’aquesta manera, en prémer 

un botó s’envia una petició determinada, si es prem un altre, s’envia una altra 

"<input type=submit value=ON/OFF 

style=width:100px;height:50px 

onClick=location.href='./?LED1=T \'>" ); 

és com es defineixen els botons que utilitzem per, en aquest cas, encendre 

i apagar un dels llums. S’hi afegeixen una sèrie de paràmetres:  

Veient un exemple de transmissió de dades, 

en el moment de polsar el botó que ha de funcionar com interruptor d’una de 

 

El símbol ? indica on comencen els paràmetres que es reben des del formulari 

Després del símbol ? apareixen les dades. Si el formulari envia diversos 

... Les dades apareixerien en 

Afegir que en cas d’enviar les dades utilitzant el mètode POST, tot i que les 

veure a la URL. Per poder 

ar els valors dels camps en el cas d’un enviament amb el mètode POST 

 

A continuació es descriu el codi de l’aplicació, per explicar com funciona el 

vegador a la placa es fan servir 

botons, alguns d’ells dins d’un formulari HTML. D’aquesta manera, en prémer 

un botó s’envia una petició determinada, si es prem un altre, s’envia una altra 

"<input type=submit value=ON/OFF 

és com es defineixen els botons que utilitzem per, en aquest cas, encendre 
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Serveix per indicar que la f

a una web per a que aquesta la processi

value=ON/OFF 

Serveix per indicar el valor, és a dir el text que apareix dins el botó.

style=width:100px;height:50px

Es poden especificar les mides.

onClick=location.href='./?LED1=T

El que succeirà al clicar, en aquest cas s’utilitza l’objecte location, que mostra la 

URL de la pàgina HTML que es mostra a la finestra del navegador. En aquest 

cas mostra la propietat href. Amb la qual cosa permet obteni

direcció de la pàgina que es mostra a la finestra del navegador.

Cada vegada que cliquem un botó, mitjançant la URL enviem una sèrie de 

caràcters que el servidor rep i interpreta tal i com s’explica anterior

Veiem què s’envia en 

l’aplicació: 
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Serveix per indicar que la funció d’aquest botó és enviar una dada

a una web per a que aquesta la processi. 

Serveix per indicar el valor, és a dir el text que apareix dins el botó.

style=width:100px;height:50px  

Es poden especificar les mides. 

onClick=location.href='./?LED1=T \' 

El que succeirà al clicar, en aquest cas s’utilitza l’objecte location, que mostra la 

URL de la pàgina HTML que es mostra a la finestra del navegador. En aquest 

cas mostra la propietat href. Amb la qual cosa permet obteni

direcció de la pàgina que es mostra a la finestra del navegador. 

Cada vegada que cliquem un botó, mitjançant la URL enviem una sèrie de 

caràcters que el servidor rep i interpreta tal i com s’explica anterior

Veiem què s’envia en cadascun dels botons i dels casos 

 

Figura 57. Imatge de l'aplicació  

unció d’aquest botó és enviar una dada determinada 

Serveix per indicar el valor, és a dir el text que apareix dins el botó. 

El que succeirà al clicar, en aquest cas s’utilitza l’objecte location, que mostra la 

URL de la pàgina HTML que es mostra a la finestra del navegador. En aquest 

cas mostra la propietat href. Amb la qual cosa permet obtenir o establir la 

Cada vegada que cliquem un botó, mitjançant la URL enviem una sèrie de 

caràcters que el servidor rep i interpreta tal i com s’explica anteriorment.  

 i l’aspecte de 
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Havent clicat el primer dels botons, s’ha encès la llum corresponent i la barra 

del navegador marca “192.168.1.125/?LED1=T”

En canvi si haguéssim clicat el segon botó d’ON/OFF, el navegador tindrà el 

següent aspecte: 

 

En aquest cas la URL és “192.168.1.125/?LED=T”.

Un botó important és l’actualitzar. Que es fa servir per completar la finalitat de 

l’aplicació de donar informació. El que es pretén amb la web no és només 

donar ordres, sinó també llegir l’estat de les diferents llums i les hores de 

programació.  

El prototip conté dos interruptors c

interruptors que podrem trobar en una vivenda. Molt sovint, si no sempre, els 

llums es poden controlar des d’interruptors commutats i situats en diferents 

llocs de les habitacions. 

Per aquesta raó, és possible que l’estat de les llums que 

el real. Ja que si només s’actualitza en clicar un botó, quan posteriorment 

canviï l’estat de la llum degut a un dels interruptors manuals, la web no tindrà la 

informació actualitzada tret que tornem a obrir l’aplicació o que refresquem la 

pàgina. Per aquesta raó i per actualitzar també la informació de les hores de 
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Havent clicat el primer dels botons, s’ha encès la llum corresponent i la barra 

del navegador marca “192.168.1.125/?LED1=T”. 

si haguéssim clicat el segon botó d’ON/OFF, el navegador tindrà el 

 

Figura 58. Imatge de l'aplicació  

En aquest cas la URL és “192.168.1.125/?LED=T”. 

Un botó important és l’actualitzar. Que es fa servir per completar la finalitat de 

l’aplicació de donar informació. El que es pretén amb la web no és només 

donar ordres, sinó també llegir l’estat de les diferents llums i les hores de 

tip conté dos interruptors commutats amb el relé que simulen els 

interruptors que podrem trobar en una vivenda. Molt sovint, si no sempre, els 

llums es poden controlar des d’interruptors commutats i situats en diferents 

 

ta raó, és possible que l’estat de les llums que reflexió 

el real. Ja que si només s’actualitza en clicar un botó, quan posteriorment 

canviï l’estat de la llum degut a un dels interruptors manuals, la web no tindrà la 

a tret que tornem a obrir l’aplicació o que refresquem la 

pàgina. Per aquesta raó i per actualitzar també la informació de les hores de 

Havent clicat el primer dels botons, s’ha encès la llum corresponent i la barra 

si haguéssim clicat el segon botó d’ON/OFF, el navegador tindrà el 

Un botó important és l’actualitzar. Que es fa servir per completar la finalitat de 

l’aplicació de donar informació. El que es pretén amb la web no és només 

donar ordres, sinó també llegir l’estat de les diferents llums i les hores de 

ommutats amb el relé que simulen els 

interruptors que podrem trobar en una vivenda. Molt sovint, si no sempre, els 

llums es poden controlar des d’interruptors commutats i situats en diferents 

 la web no sigui 

el real. Ja que si només s’actualitza en clicar un botó, quan posteriorment 

canviï l’estat de la llum degut a un dels interruptors manuals, la web no tindrà la 

a tret que tornem a obrir l’aplicació o que refresquem la 

pàgina. Per aquesta raó i per actualitzar també la informació de les hores de 
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programació  del sistema de simulació de presència, s’ha inclòs un botó 

anomenat actualitzar.  

 

Per explicar el funcionament, es posa per exemple el cas en que s’hagi encès 

una de les llums, com seria el cas anterior, i posteriorment s’ha apagat per mitjà 

d’un interruptor manualment. L’aspecte de la web no canviarà i 

no ser que es premi el botó anterior. Amb la qual cosa la web tindria el següent 

aspecte: 

Si s’observa la barra, el que envia el botó actualitzar és “192.168.1.125/index”. 

No fa cap funció però refresca la pàgina mostrant la nova informació.
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programació  del sistema de simulació de presència, s’ha inclòs un botó 

 

Figura 59. Botó "Actualitzar"  

Per explicar el funcionament, es posa per exemple el cas en que s’hagi encès 

una de les llums, com seria el cas anterior, i posteriorment s’ha apagat per mitjà 

n interruptor manualment. L’aspecte de la web no canviarà i 

no ser que es premi el botó anterior. Amb la qual cosa la web tindria el següent 

Figura 60. Imatge de l'aplicació  

Si s’observa la barra, el que envia el botó actualitzar és “192.168.1.125/index”. 

p funció però refresca la pàgina mostrant la nova informació.

programació  del sistema de simulació de presència, s’ha inclòs un botó 

Per explicar el funcionament, es posa per exemple el cas en que s’hagi encès 

una de les llums, com seria el cas anterior, i posteriorment s’ha apagat per mitjà 

n interruptor manualment. L’aspecte de la web no canviarà i seguirà igual a 

no ser que es premi el botó anterior. Amb la qual cosa la web tindria el següent 

 

Si s’observa la barra, el que envia el botó actualitzar és “192.168.1.125/index”. 

p funció però refresca la pàgina mostrant la nova informació. 
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2.6.3. Llibreries i comunicacions 

 

2.6.3.1. Llibreria Wire xiv  

Aquesta llibreria permet la comunicació mitjançant el protocol I2C, ja es 

comenta en parlar del mòdul RTC que aquesta comunicació s’estableix per 

mitjà dels pins SDA i SCL. La llibreria ve inclosa a l’IDE d’Arduino. 

Les principals funcions d’aquesta llibreria són les següents: 

Wire.begin()   

Paràmetres: adreça (opcional) 

Aquesta funció inicialitza la llibreria i connecta l’Arduino al bus. Es pot 

especificar la direcció per connectar l’Arduino com esclau. En aquest projecte 

s’ha configurat l’Arduino com mestre, per tant no s’ha especificat la direcció. 

Retrona: no retorna res 

 

Wire.requestFrom(direcció, quantitat)  

Sol·licita bytes des d’altres dispositius. Els bytes poden ser rebuts per les 

funcions available() que indica si hi ha dades disponibles per ser llegides i 

Recive() que realitza la lectura de les dades. 

 

Paràmetres: 

Adreça/direcció (la direcció de 7 bits del dispositiu al que es demanen els 

bytes) 

   Quantitat (el nombre de bytes a demanar) 

Retrona: no retorna res 
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Wire.beginTransmission(dirección) 

Comença una transmissió a un dispositiu I2C esclau amb la direcció que 

s’especifiqui al paràmetre “direcció”. Posteriorment, prepara els bytes a 

transmetre amb la funció send() i els tramet mitjançant la funció 

endTransmission() 

Paràmetres: l’adreça del dispositiu al que es fa la petició 

Retrona: no retorna res 

 

Wire.endTransmission().  

Finalitza una transmissió a un esclau que ja ha començat, el q fa és transmetre 

els bytes que han estat preparats per la funció send().  

Retrona Aquesta funció tampoc retorna res. 

 

Wire.Send(valor), Wire.Send(string) o Wire.Send(dad a, quantitat). 

 Envia dades des d’un esclau com resposta a una petició d’un mestre, o 

prepara els bytes per transmetre a un esclau  

Paràmetres: 

 Valor (el byte que es vol enviar) 

 String (la cadena de tipus char que es vol enviar 

 Dada (és un vector de dades) 

 Quantitat (és el nombre de bytes que es desitja transmetre) 
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 Wire.available().   

Retorna el nombre de bytes disponibles per recuperar amb recive(). La fa servir 

un mestre després de requestFrom() o per un esclau dins de la funció a 

executar per onReceive(),que serà el que es faci al rebre dades. 

Retrona el nombre de bytes disponibles per llegir. 

 

Wire.receive()  

Recupera un byte que ha estat transmès des d’un dispositiu esclau a un mestre 

després de requestFrom() o que hagi estat transmès des d’un mestre a un 

esclau.  

Retrona el byte rebut. 

 

Wire.onReceive(handler) 

Registra una funció que es farà servir quan un dispositiu esclau rebi una 

transmissió des d’un mestre.  

Paràmetre el paràmetre handler correspon a la funció que es faci servir en el 

moment que l’esclau rebi dades. Aquesta funció hauria d’agafar un nombre 

enter que és el nombre de bytes rebuts des del mestre i no retornar res. 

Retrona Aquesta funció no retorna res 

 

Wire.onRequest(handler) 

Registra una funció que serà feta servir pel dispositiu esclau quan un mestre 

sol·liciti dades. 
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Paràmetre el paràmetre handler és la funció que ha de ser cridada. 

Retrona no retorna res. 

2.6.3.2. Comunicació I 2C 

El bus I2C és un tipus de bus sèrie que permet la interconnexió de dispositius 

mitjançant dues línies únicament, una de dades (SDA serial Data) i el rellotge 

(SCL, serial Clock).  

 

 

 

 

 

        SDA I SCL 

 

      

A4 (SDA), A5 (SCL) 

 

 

Els pins A4 i A5 de la placa Arduino Ethernet estan preparats per poder 

connectar, s’ha muntat d’aquesta manera al nostre prototip.                                      

La principal avantatge d’aquest bus és l’estalvi de cablejat i connexions en 

comparació amb la connexió paral·lel. A un mateix bus hi podem connectar 

més d’un dispositiu. Per identificar-los ho fa a través d’una direcció única (0x68 

en el cas del RTC DS1307 que és el dispositiu que connectarem a aquest bus) 

i actuaran al bus com a Master o Slave. El mestre és el dispositiu que inicia la 

transferència al bus i el que genera el senyal de rellotge SCL. L’esclau és el 

Figura 61. Connexions Arduino Ethernet Rellotge  
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dispositiu direccionat que rebrà l’ordre del mestre i respondrà en conseqüència. 

En aquest cas, la placa ArduinoEthernet actua com mestre mentre el rellotge 

DS1307 actua com esclau. 

La seqüència de transmissió en un bus I2C és la següent: 

1. El mestre comença a transmetre enviant un bit d’START (condició de 

START), seguit de la direcció de 7 bits de l’esclau amb el que es vol comunicar 

i seguit, finalment d’un únic bit R/W que representa si vol escriure (0) i llegir (1) 

de l’esclau. 

2. L’esclau envia un bit d’ACK per indicar al mestre que existeix un dispositiu 

connectat al bus amb direcció sol·licitada. El bit ACK est troba present al final 

de cada byte que enviem i permet assegurar-nos que el byte ha arribat al seu 

destí. La manera de confirmar la recepció és la següent: el que envia deixa el 

bit a 1 i si algú el rep el canvia a 0. 

3. El mestre comença a transmetre informació a l’esclau o a rebre informació 

d’ell, depenent del mode R/W indicat al pas 1. L’esclau funcionarà en el mode 

complementari. És a dir, mode re recepció o mode de transmissió 

respectivament. En el cas que el mestre sigui transmissor, aquest enviarà byte 

a byte mentre que l’esclau respondrà amb un bit ACK.  En el cas que el mestre 

sigui receptor, l’esclau enviarà byte a byte mentre que el mestre respon amb un 

ACK. 

4. El mestre acaba la connexió amb un bit d’STOP (condició d’STOP) o tornarà 

a enviar un altre bit d’START per realitzar una nova transferència. 

A la següent figura es mostra la seqüènciaxv de bits/bytes enviats a través del 

bus I2C quan el mestre es troba en mode de transmissió i l’esclau en mode de 

recepció. 
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La propera imatge, per contra mostra la seqüència de bits/bytes enviats a 

través del bus I2C quan el mestre està rebent i l’esclau transmet. 

 

 

LLIBRERIA SPI xvi 

Permet comunicar mitjançant el protocol SPI la placa Arduino (que actua 

sempre com mestre) amb dispositius externs (que actuarien com “esclaus”). La 

comunicació s’estableix mitjançant els 4 pins següents: 

SCLK o SCK: senyal de rellotge 

MISO (Master Input Slave Output): senyal d’entrada al dispositiu, per on es 

reben les dades que envia un altre integrat 

MOSI (Master Output Salve Input): és la transmissió de dades de l’Arduino a un 

altre integrat. 

SS o CS: Chip Select o Slave Select, habilita l’integrat cap al que s’envien les 

dades. Aquest senyal és opcional i en alguns casos no s’utilitza. 

Figura 62. Comunicació I 2C 

Figura 63. Comunicació I2C  
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Figura 64. Comunicació SPI  

La llibreria SPIxvii proporciona les funcions que permeten actuar sobre els 

perifèrics SPI tal i com es mostra a continuació: 

SPI.Begin();  

Inicialitza el bus SPI i posa els pins MOSI i SCK en baixa i el SS en alta 

Retrona no retorna res. 

 

SPI.end(); 

Desactiva el bus SPI 

Retrona no retorna res. 

Transfer () 

En cridar aquesta funció, el pin que s’hagi especificat com selector d’esclau 

s’activa i desactiva a l’inici i fi de la transferència. 

Retorna: el byte que transfereix al bus. 
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Altres funcions, que pertanyen a aquesta llibreria però que no s’utilitzen 

actualment són: 

SPI.setBitOrder(order) 

SPI.setClockDivider(divider) 

SPI.setDataMode(mode) 

 

 

 

 

2.6.3.3 Llibreria Ethernet xviii  

Aquesta llibreria permet connectar l’Arduino Ethernet a una xarxa Ethernet 

(TCP/IP). Permet configurar la placa per a que actuï com a servidor (és a dir, 

que de manera permanent escolta i accepta peticions d’altres dispositius de la 

xarxa que sol·licitin algun tipus de servei o dada oferts per ella). També permet 

que es configuri com client, seria el cas en que la placa fos la que sol·licités 

puntualment aquells serveis o dades a un altre dispositiu de la xarxa. 

Aquesta llibreria suporta fins a un total de quatre connexions concurrents. 

Les principals funcions les podem dividir en tres blocs, el primer seria la 

configuració inicial dels paràmetres de xarxa, tot i que alguns ja s’han comentat 

amb anterioritat. 

Ethernet.begin()  

Aquesta funció assigna valors als paràmetres que s’incloguin en la funció. 

S’encarrega d’inicialitzar la comunicació de la placa Arduino amb una xarxa. Es 

poden assignar de diverses maneres, assignant un, diversos, tots o cap dels 

paràmetres que serveixen d’identificatius per la comunicació entre els diferents 

dispositius d’una mateixa xarxa. 

Paràmetres 

Mac: la identificació màscara de xarxa única per a cada targeta o dispositiu 

Arduino, normalment ve impresa en una enganxina o etiqueta a la banda 

posterior de la placa. 
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Ip: representa la direcció que és la que ofereix connectivitat a la xarxa, ja que 

és l’identificatiu de la targeta de xarxa de qualsevol dispositiu. 

Servidor DNS: fa possible que els usuaris utilitzin noms descriptius en lloc de 

direccions ip per identificar i connectar amb els diferents equips presents a la 

xarxa. 

Porta d’enllaç o getaway: comunica més d’una xarxa entre si. Un exemple seria 

el router d’una vivenda que comunica la xarxa local amb la xarxa Internet, entre 

altres funcions. 

Retorna: segons la configuració escollida aquesta funció pot retornar enters 

amb valor “1” o “0”. Normalment no retorna cap valor. 

 

Ethernet.localIP() 

Si s’escull no assignar cap valor a la funció anterior, cal fer ús d’aquesta funció, 

en cas de comptar amb una IP dinàmica, per saber exactament quina és la ip 

que ha obtingut la placa. 

Paràmetres: no en té. 

Retorna: l’adreça Ip 

Ethernet.maintain() 

Permet la renovació de la concessió d’una IP dinàmica. Pot assignar una ip 

nova o la mateixa. 

Paràmetres: no en té 

Retorna: retorna un byte que serà 0 si no passa res, 1 si hi ha error en la 

concessió d’una nova ip, 2 si es concedeix la nova ip, 3 si hi ha error en la 

renovació de la mateixa ip, 4 si s’ha renovat amb èxit. 

Server.begin() 

L’Arduino escolta les peticions rebudes 
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Paràmetres: no en té. 

Retorna: no retorna res 

Server.print(dada); Server.println(dada) 

Envia la dada especificada a tots els clients connectats 

Paràmetres: dada a enviar pot ser de tipus: int, char o string. 

Retorna: pot retornar el nombre de bytes enviats 

Server.write(); 

Envia la dada especificada com paràmetre a tots els clients connectats 

Paràmetres: dada a enviar pot ser de tipus: char byte 

Retorna: no retorna res 

Server.available(); 

Requereix que s’hagi declarat prèviament un objecte tipus EthernetClient, 

permet iniciar una comunicació servidor-client durant una connexió. 

Paràmetres: no en té. 

Retorna: un objecte creat de tipus EthernetClient quan el Server detecta una 

entrada de dades. Retrona 0 si no rep cap entrada 

client.stop() 

Finalitza la connexió establerta mitjançant la funció anterior 

Paràmetres: no en té. 

Retorna: no retorna res 

client.read() 

Llegeix el proper byte rebut des del servidor al client que es troba connectat. 

Paràmetres: no en té. 
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Retorna: el següent byte o retorna -1 en cas de no haver més bytes disponibles 

per llegir. 

Client.print (); client.println(); 

Funciona exactament igual que Server.print() però només per a les 

connexions amb el client. 

Paràmetres: dada a enviar pot ser de tipus: int, char o string. 

Retorna: pot retornar el nombre de bytes enviats 

Client.write() 

Funciona exactament igual que Server.write() però només per a les 

connexions amb el client. 

Paràmetres: dada a enviar pot ser de tipus: char byte. 

Retorna: no retorna res. 

 

2.6.3.4. Llibreria RTC.lib  

Aquesta llibreria s’encarrega de facilitar el funcionament del mòdul RTC. 

Existeixen diverses llibreries creades. S’ha escollit la d’adafruit, es pot 

descarregar i consultar a url=https://github.com/adafruit/RTClib 

Algunes de les funcions que es fan servir d’aquesta llibreria ja s’han explicat 

anteriorment. Per tant, no es tornaran a explicar, tot i que cal remarcar que és 

necessari l’ús de la llibreria wire.h per la comunicació I2C. 

 

2.6.3.5. Comunicació sèrie 

Per comunicar l’Arduino amb altres sistemes i poder 

enviar o rebre dades es fa servir la comunicació sèrie, la 

més comú actualment. Per poder-ho fer cal fer ús de les 

eines que conté el conjunt de funcions serial.  

Figura 65. Connector sèrie  
USB 
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Existeixen moltes possibilitats en les que es requereix l’ús del port sèrie. Per 

tant, és un component fonamental en aquest projecte. 

 

Un port sèrie envia la informació mitjançant una seqüència de bits. Per la qual 

cosa es necessiten al menys dos connectors per realitzar la comunicació de 

dades, RX (recepció) i TX (transmissió). Tanmateix, poden existir altres 

conductors de referència de tensió, sincronisme de rellotge, etc. 

 

Pel contrari, un port paral·lel envia la informació mitjançant múltiples canals 

simultàniament. Per la qual cosa necessita un nombre superior de conductors 

de comunicació, que varien en funció del tipus de port.  

 

 

Figura 66. Port sèrie i port paral·lel ( http://www.luisllamas.es/2014 ) 

 

Històricament tots dos tipus de ports han conviscut en els ordinadors, fent-se 

servir els ports paral·lels en aquelles aplicacions que requerien la transmissió 

de majors volums de dades. Però, a mida que els processadors es van fer més 

ràpids, els ports sèrie van anar guanyant el terreny als ports paral·lels en la 

majoria d’aplicacions. 

 

Un ordinador convencional disposa de diversos ports sèrie. Els més coneguts 

són el popular USB (Universal Serial Port) i el RS-232, que antigament s’hi 

connectaven els ratolins. Tot i això, existeix una gran varietat de ports sèrie que 

podem trobar. 
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En ocasions es poden trobar referències als ports sèrie com UART. La UART 

(universally asynchronous receiver/transmitter) és una unitat que incorporen 

certs processadors, encarregada de realitzat la conversió de dades a una 

seqüència de bits i transmetre’ls o rebre’ls a gran velocitat. 

 

Si questes unitats operen a nivell TTL (transistor-transistor logic), vol dir que la 

comunicació es realitza mitjançant variacions en el senyal entre 0V i Vcc. Per 

altra banda, els sistemes de transmissió fan servir variacions de voltatge de –

Vcc a +Vcc ( per exemple, els ports RS-232 típicament varien entre -13V a 

13V) 

 

Per tant s’ha de tenir cura de comprovar que les tensions són  compatibles. 

 

Arduino i el port sèrie  

 

Pràcticament totes les plaques Arduino disposen al menys d’una unitat UART. 

Les plaques Arduino UNO i Mini Pro disposen d’una unitat UART que operen a 

nivell TTL 0v/ 5v, per la qual cosa són directament compatibles amb la 

connexió USB. Per altra banda, tant l’Arduino Mega com l’Arduino Due 

disposen de 4 unitats UART TTL 0V/5V. 

 

Els ports sèrie es troben físicament units a alguns pins de la placa Arduino. És 

per això que mentre utilitzem els ports de sèrie no podem utilitzar com entrades 

o sortides digitals els pins associats amb el port sèrie en ús. 

 

Depenent del model d’Arduino els pins connectats al port sèrie són diferents. 

Per exemple: en l’Arduino UNO i Mini Pro els pins utilitzats són 0(RX) i 1 (TX); 

en el cas de l’Arduino Mega i el Due, els pins amb funcions per rebre (RX) i 

transmetre (TX) dades pels 4 ports sèrie dels que disposen estan repartits de la 

següent manera: Serial: 0 (RX) and 1 (TX); Serial 1: 19 (RX) and 18 (TX); Serial 

2: 17 (RX) and 16 (TX); Serial 3: 15 (RX) and 14 (TX). 

Molts models de plaques Arduino disposen d’un connector USB o Micro USB 

connectat a un dels ports sèrie, la qual cosa simplifica el procés de connexió 
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amb un ordinador. Tanmateix, algunes plaques, com per exemple la Mini Pro, 

prescindeixen d’aquest connector per la qual cosa s’han de fer servir els pins 

corresponents.  

 

Val a dir que no cal abusar de l’ús del port sèrie si realment no és necessari 

comunicar amb l’ordinador. Les llibreries utilitzades per a l’ús de port sèrie 

ocupen una mida considerable i és recomanable que s’utilitzin si realment les 

necessitem. Suposa inhabilitar de manera innecessària els pins digitals 

associats. 

 

 Aquesta funció tant sols necessitem cridar-la una vegada, per tant la posaríem 

en el bloc void setup(). La velocitat de transmissió en la comunicació sèrie 

resulta un paràmetre molt important degut a que tots els dispositius que s’hagin 

de comunicar, necessiten tenir la mateixa velocitat per poder-se entendre. 

Utilitzem la velocitat standard 9600. 

 

 

Principals funcions de la llibreria SERIAL 

 

Les principals funcions associades a la comunicació sèrie són les següents: 

 

SERIAL.BEGIN()  és la que obre el port sèrie en el programa. 

 

Serial.begin(velocitat)  

 

Velocitat: velocitat de transmissió en bauds  

 

Aquesta funció tant sols necessitem cridar-la una vegada, per tant la posaríem 

en el bloc void setup(). La velocitat de transmissió en la comunicació sèrie 

resulta un paràmetre molt important degut a que tots els dispositius que s’hagin 

de comunicar, necessiten tenir la mateixa velocitat per poder-se entendre. Es 

pot configurar fins a un màxim de 115200 bauds, tot i això, si la comunicació 

per port sèrie ha de ser amb un ordinador cal escollir entre: 300, 1200, 2400, 
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4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600 o 115200. Utilitzem la 

velocitat standard 9600. 

 

SERIAL.END() 

 

Serial.end()  

 

La funció, com el seu nom indica, desactiva la comunicació sèrie. Així permet 

que els pins TX i RX puguin ser utilitzats com pins d’entrada i sortida digitals. 

En cas de voler tornar a reprendre la comunicació sèrie, s’hauria de cridar 

novament la Serial.begin() 

 

SERIAL.AVAILABLE() 

 

Serial.available() 

 Retorna: int (de 0 a 1023). 

 

Retorna un enter que és el nombre de bytes(caràcters) disponibles per a ser 

llegits pel port sèrie. Es refereix a dades ja rebudes i disponibles al buffer de 

recepció del port, la capacitat del qual és de 128bytes. En el cas de l’Arduino 

Mega, al haver més d’un port sèrie, existeixen també les funcions 

Serial1.available(); Serial2.available(); Serial3.available() 

 

SERIAL.READ() 

 

Serial.read() 

 Retorna: int  
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La funció Serial.read() llegeix les dades que entren al port sèrie. Retorna un 

enter que és el primer byte disponible rebut per port sèrie, o -1 en cas de que 

no hi hagi dades dsiponibles. Igual que en el cas anterior, per la placa Arduino 

Mega existeixen les variants Serial1.read(); Serial2.read() i Serial3.read(). 

 

SERIAL.FLUSH() 

 

Serial.flush() 

 

Amb aquesta funció buidem el buffer de l’entrada de dades sèrie. Això vol dir 

que si es crida a la funció Serial.read() o Serial.available(), aquestes sols 

retornaran les dades rebudes després d’haver-se fet aquesta crida. No 

requereix paràmetres ni retorna res. Igualment, Mega té Serial1.flush(); 

Serial2.flush() i Serial3.flush() a més de la principal. 

 

SERIAL.PRINT() 

 

Serial.print(valor, format) 

 

Aquesta funció imprimeix les dades al port sèrie com text ASCII. El paràmetre 

valor és el valor que es desitja imprimir. Això es pot realitzar de diferents 

maneres: 

 

Els nombres impresos mitjançant un joc de caràcters ASCII per cada dígit  

Els valors de tipus float impresos en forma de dígits ASCII amb dos decimals 

per defecte, és a dir, si executem Serial.print(1.23456) s’imprimirà 1.23 

Els valors de tipus byte s’envien com un únic caràcter 

Els caràcters i les cadenes s’envien tal qual. 

 

El segon paràmetre format és opcional i permet especificar el format que es 

desitja utilitzar. Així, aquest paràmetre pot prendre el valor BYTE, BIN (valors 

binaris, en base 2), DEC (valors decimals, en base 10), HEX (valors 
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hexadecimals, en base 16). Si el que s’està imprimint són nombres amb coma 

flotant, aquest paràmetre especificarà el nombre de decimals a utilitzar. 

 

SERIAL.PRINTLN() 

 

Serial.println(valor, format) 

 

La funció és exactament igual que l’anterior tret que imprimeix les dades al port 

sèrie com text ASCII i seguidament un retorn de carro i un avanç de línia. 

 

SERIAL.WRITE() 

 

Serial.write(valor, format) 

 

Serial.write(valor) Enviarà només un byte 

 Serial.write(str) Enviarà una cadena com una sèrie de bytes 

Serial.write(buf, len) enviarà un array com una sèrie de bytes. La mida 

de l’array quedarà indicat en el segon paràmetre len. 

 

La targeta Arduino ethernet pot establir comunicació sèrie (rebre i enviar valors 

codificats en ASCII) amb un dispositiu extern, a través d’una connexió per 

cable/port USB. 

 

Igual que per descarregar els programes, tant sols és necessari indicar el port 

de comunicacions que estiguem utilitzant i la velocitat de transferència en 

bauds. També s’ha de tenir en compte les limitacions de la transmissió en la 

comunicació sèrie. Que sols es realitza a través de valors amb una longitud de 

8-bits (1 Byte). 

 

Dins la interfície d’Arduino, disposem de l’opció “Monitorització de Port Sèrie”, 

que possibilita la visualització de dades procedents de la targeta. 
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2.6.4. Explicació detallada del prototip i el seu funciona ment

L’objectiu d’aquest prototip és, com ja s’ha comentat, el control 

d’enllumenat d’una vivenda mitjançant una aplicació 

de 5 punts de llums diferents, cadascun 

a) Encesa i apagada des d’un dispositiu mòbil. 

 

En obrir l’aplicació, l’usuari es troba amb una pantalla que conté diverses 

opcions per al control. La primera d’elles són els botons que es mostren a 

continuació, mitjançant els quals s

Els botons “ON/OFF” responen a les funcions d’encendre i apagar

qualsevol interruptor. Un funcionament senzill que es pot utilitzar de manera 

molt intuïtiva. 

Tot i que és més probable que tinguem més a ma el mòbil/tablet o altres 

dispositius amb accés a 

a ma el mòbil, per tant cal conservar la manera d’encendre els llums habitual 
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Explicació detallada del prototip i el seu funciona ment  

L’objectiu d’aquest prototip és, com ja s’ha comentat, el control 

d’enllumenat d’una vivenda mitjançant una aplicació web. El prototip es compon 

de 5 punts de llums diferents, cadascun controlat d’una manera. 

Encesa i apagada des d’un dispositiu mòbil.  

obrir l’aplicació, l’usuari es troba amb una pantalla que conté diverses 

opcions per al control. La primera d’elles són els botons que es mostren a 

continuació, mitjançant els quals s’encén el llum i s’apaga.  

 

Figura 67. Imatge de l'aplicació 

 

OFF” responen a les funcions d’encendre i apagar

. Un funcionament senzill que es pot utilitzar de manera 

Tot i que és més probable que tinguem més a ma el mòbil/tablet o altres 

dispositius amb accés a Internet, hem de tenir en compte que no sempre tenim 

a ma el mòbil, per tant cal conservar la manera d’encendre els llums habitual 

 

L’objectiu d’aquest prototip és, com ja s’ha comentat, el control i gestió 

. El prototip es compon 

 

obrir l’aplicació, l’usuari es troba amb una pantalla que conté diverses 

opcions per al control. La primera d’elles són els botons que es mostren a 

OFF” responen a les funcions d’encendre i apagar igual que 

. Un funcionament senzill que es pot utilitzar de manera 

Tot i que és més probable que tinguem més a ma el mòbil/tablet o altres 

, hem de tenir en compte que no sempre tenim 

a ma el mòbil, per tant cal conservar la manera d’encendre els llums habitual 
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per no fer desaparèixer el co

substituir-lo. És per això que també s’inclou un botó d’actualització.

Sota de cada botó es dona la informació de quin és l’estat de cadascun dels 

llums. Tal i com s’ha comentat amb anterioritat i en altres a

d’actualització permet fer la consulta. 

Tot i que no és la finalitat del sistema, aquesta informació ens pot servir per 

detectar un llum fos. La informació de l’estat de la llum ve donada pel consum 

indicat pels sensors de corrent. En cas

no canviés a ON, significaria que no hi ha consum. Això pot significar que no hi 

ha càrrega ja sigui per una bombeta fosa, mal posada o que directament no n’hi 

hagi. 

 

b) Sistema de simulador de presència

 

La següent part de l’aplicació és l’activació o desactivació d’un altre punt, però 

en aquest cas no ha de ser necessàriament un punt de llum. En aquest cas 

podem accionar qualsevol electrodomèstic que estigui endollat al punt que 

controlem.  Podria ser una làmpada, un 

màquina que hi vulguem endollar. En aquesta part, el que fem és programar 

l’hora a la que volem que s’activi o desactivi el relé que controla l’endoll.  

 

  

Aquesta part de l’aplicació, depenent del que hi tinguem endollat tindrà 

diferents funcions. Pot servir per programar un o més aparells de calefacció 

elèctrica per a que s’encenguin en un horari determinat.  
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per no fer desaparèixer el confort. Es tracta de facilitar el control, no de 

És per això que també s’inclou un botó d’actualització.

Sota de cada botó es dona la informació de quin és l’estat de cadascun dels 

llums. Tal i com s’ha comentat amb anterioritat i en altres apartats, el botó 

d’actualització permet fer la consulta.  

Tot i que no és la finalitat del sistema, aquesta informació ens pot servir per 

detectar un llum fos. La informació de l’estat de la llum ve donada pel consum 

indicat pels sensors de corrent. En cas que l’estat fos OFF i al prémer el botó 

no canviés a ON, significaria que no hi ha consum. Això pot significar que no hi 

ha càrrega ja sigui per una bombeta fosa, mal posada o que directament no n’hi 

Sistema de simulador de presència 

de l’aplicació és l’activació o desactivació d’un altre punt, però 

en aquest cas no ha de ser necessàriament un punt de llum. En aquest cas 

podem accionar qualsevol electrodomèstic que estigui endollat al punt que 

controlem.  Podria ser una làmpada, un radiador elèctric o qualsevol altra 

vulguem endollar. En aquesta part, el que fem és programar 

l’hora a la que volem que s’activi o desactivi el relé que controla l’endoll.  

Figura 68. Imatge de l'aplicació  

Aquesta part de l’aplicació, depenent del que hi tinguem endollat tindrà 

diferents funcions. Pot servir per programar un o més aparells de calefacció 

ctrica per a que s’encenguin en un horari determinat.   

nfort. Es tracta de facilitar el control, no de 

És per això que també s’inclou un botó d’actualització. 

Sota de cada botó es dona la informació de quin és l’estat de cadascun dels 

partats, el botó 

Tot i que no és la finalitat del sistema, aquesta informació ens pot servir per 

detectar un llum fos. La informació de l’estat de la llum ve donada pel consum 

que l’estat fos OFF i al prémer el botó 

no canviés a ON, significaria que no hi ha consum. Això pot significar que no hi 

ha càrrega ja sigui per una bombeta fosa, mal posada o que directament no n’hi 

de l’aplicació és l’activació o desactivació d’un altre punt, però 

en aquest cas no ha de ser necessàriament un punt de llum. En aquest cas 

podem accionar qualsevol electrodomèstic que estigui endollat al punt que 

radiador elèctric o qualsevol altra 

vulguem endollar. En aquesta part, el que fem és programar 

l’hora a la que volem que s’activi o desactivi el relé que controla l’endoll.   

 

Aquesta part de l’aplicació, depenent del que hi tinguem endollat tindrà 

diferents funcions. Pot servir per programar un o més aparells de calefacció 
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Per exemple si l’usuari té un horari previst d’arribada a la vivenda pot 

programar l’endoll per activar el calefactor o radiador una estona abans de 

l’hora prevista.  

 

Si l’usuari no hi endolla res, no suposarà cap consum elèctric i si hi endolla una 

petita llum, en èpoques de vacances en que la vivenda romangui tancada, pot 

servir com un sistema simulador de presència que espanti als possibles lladres, 

simulant que la vivenda està ocupada. 

 

L’aplicació web permet que en qualsevol moment es pugui fixar l’hora d’inici i 

l’hora de final d’activació del relé. Això dona la llibertat de canviar l’horari en si 

l’usuari preveu que durant la jornada canvia l’hora d’arribada, podent ajustar la 

programació.   

 

Aquesta llibertat no sols suposa avantatges en el confort, també aporta un 

benefici en l’estalvi energètic al poder retardar l’hora d’engegada dels radiadors 

(si és el cas) en dies puntuals en que l’usuari preveu que entrarà més tard a la 

vivenda. 

Posem el cas que es programessin les hores del sistema del simulador de 

presència. Per defecte les hores són activar diàriament a les 20:30h i es 

desactivarà a les 23:30h. Però a l’introduir les noves hores i enviar-les, 

l’aplicació no mostra encara la nova programació, ja que en el cicle del  void  

loop()  en que es carrega la pàgina,encara no s’han emmagatzemat les 

noves hores. Això pot generar incertesa a l’usuari. Per donar a l’usuari un 

mecanisme que li permeti saber si ha desat o no el nou horari, s’ha afegit 

aquest comandament d’actualització de la pàgina. 

Inicialment el prototip només s’havia de construir amb el LED, però s’ha trobat 

més adient afegir l’opció de muntar-ho amb endoll. Per la qual cosa s’ha escollit 

un allargador de dues bases tipus el que es mostra a la figura següent. 
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Figura 69. Regleta d'endolls 

Aquest tipus d’allargadors permeten l’activació o desactivació de l’endoll 

mitjançant un interruptor. Per la qual cosa, tot i tenir l’opció de programar els 

endolls, hom pot escollir desactivar totalment el funcionament del sistema de 

temporització en el moment que desitgi fent ús de l’interruptor vermell. 

La placa Arduino Ethernet no està dotada de rellotge a temps real, com el que 

podríem trobar en un PC, ja que no existeix una alimentació permanent 

mitjançant algun dispositiu com pot ser la pila de botó que existeix als PC. 

Tanmateix, és possible afegir un rellotge extern mitjançant la inclusió d’un 

dispositiu extern, com el DS1307 o obtenint l’hora a través d’un servidor d’hora 

a la xarxa. 

Aquí el mòdul protagonista és RTC,( Real Time Clock DS1307) , del qual es 

parlarà més endavant. 

c) Llum automàtic amb detector de presència 

 

Fora de les possibilitats que ofereix el control des de l’aplicació web, el prototip 

ofereix la detecció de presència. Mitjançant un PIR es controlen espais que 

necessàriament han d’il·luminar-se quan s’ocupen. Aquelles parts de la vivenda 

que no gaudeixen d’il·luminació natural, acostumen a ser llocs de pas com els 

passadissos o les entrades en pisos que l’escala queda a l’interior de l’edifici. 

Hi ha casos en que inclús el quarto de bany o el servei no tenen il·luminació 

natural.  Si es té en compte que l’usuari ha d’accionar obligatòriament un 

dispositiu (polsador, interruptor...) per veure-hi cada vegada que entra o passa 
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per un d’aquests espais, el fet que s’estalviï aquest accionament afegirà confort 

a la vivenda.  I, com ja s’ha comentat, suposarà un estalvi energètic el fet de 

que s’apagui automàticament el llum en falta de presència, ja que descarta 

qualsevol descuit per part de l’usuari.  

 

d) Regulador de llum automàtic en funció de la llum natural 

El que es pretén aconseguir amb aquesta part del prototip és mantenir la 

quantitat de llum adequada per a una de les estances de la vivenda dedicada a 

sala d’estar, veure la TV, etc.  

Aquesta part funciona de manera automàtica, tal i com vagi disminuint la 

quantitat de llum natural que entri per les finestres i obertures de les que 

disposi l’habitació a il·luminar, el sensor ho detectarà i, en funció de la quantitat 

de llum que manqui, la llum anirà encenent-se gradualment i pujant la intensitat 

per mantenir la quantitat de llum necessària per al confort visual. Aquest control 

permetrà una il·luminació adequada conforme a les condicions de llum i espai i 

per tant un estalvi energètic, que és el principal objectiu d’aquest mòdul del 

sistema. 

El control d’intensitat es posarà en marxa en el moment que s’activi 

l’interruptor. Paral·lelament l’usuari pot escollir que la bombeta funcioni a ple 

rendiment i regular la llum manualment, desactivant el control automàtic. 

La regulació es fa en tres trams 1, 2 i 3, el tram 1 la bombeta està apagada, 

estat 2 la bombeta funciona entre el 50% i el 75% i estat 3 la bombeta funciona 

a ple rendiment. 

L'estat 1 s'activa (és a dir s'apaga la bombeta) quan la llum que rep el sensor 

es troba entre el 100% i el 50% de llum, o el que és el mateix detecta menys 

del 50% de foscor.  
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Taula 6. Resum d'estats 

estat de la 

bombeta 

Quantitat de 

demanda de 

llum 

acció 

anterior 

nivell  nivell 

anterior 

Milisegons 

ON  100% lect>75% -- 3 1 100 

ON  100% lect>75% Pujat 3 2 1200 

ON  100% lect>75% Baixat 3 2 900 

OFF  0% lect<50% -- 1 2 ò 3 100 

REGULAT  65% 50%<lect>75% -- 2 1 1300 

REGULAT 65% 50%<lect>75% -- 2 3 900 

 

El regulador s’activa durant 100 ms, ho interpreta com prémer en el polsador 

una vegada per un humà. Un temps inferior no seria detectat, un humà trigaria 

en fer tot el moviment de prémer i deixar anar. Per la qual cosa es deixa un 

marge de 100ms que asseguri aquest comportament. Així que, 

independentment del nivell en el que es trobi, quan la lectura del sensor sigui 

inferior al 50% de foscor el sistema tallarà l’alimentació de la làmpada i la 

bombeta s’apagarà, ja que vol dir que rep més del 50% d’il·luminació. Aquest 

és nivell de llum suficient per obtenir un confort lumínic. 

Això vol dir, tant si es trobava en l’estat (2): 

 

Figura 70. Diagrama regulador de llum estat 2  
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Com si es trobava en l’estat (3): 

 

Figura 71. Diagrama regulador de llum estat 3  

 

El tram 2 s'activa quan el sensor rep entre el 50% i el 75% de foscor o, el que 

seria el mateix, rep entre un 25% i un 50% de la llum tenint en compte el llindar 

fixat en un 100%.  

 

Taula 7. Resum d'estats 

estat de la 

bombeta 

Quantitat de 

demanda de 

llum 

acció 

anterior 

nivell  nivell 

anterior 

Milisegons  

REGULAT  

65% 

50%<lect>75% -- 2 1 1300 

REGULAT 

65% 

50%<lect>75% -- 2 3 900 

 

Hi ha dues opcions. Que depenen del nivell anterior. Si la llum estava apagada 

(1), es manté el regulador funcionant fins assolir la potència desitjada. Això 

comporta que, de tot el recorregut ha de fer entre 2/4  i 3/4 del total.  
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El que seria: 

 

 

Figura 72. Diagrama regulador de llum estat 2  

 

L’altra possibilitat és que vingui d’estar la bombeta treballant al 100%. En 

aquest cas s’hauria de desfer el camí recorregut des del 100% fins al 65% de la 

potència. 

 

Figura 73. Diagrama regulador de llum estat 2  

 

Finalment si rep més del 50% de llum la bombeta s'apaga. S'ha escollit aquesta 

manera de funcionar degut a la decisió de conservar el regulador que incorpora 

la làmpada. S'explica el funcionament d'aquest regulador en l'apartat següent, 

per aquesta raó cal tenir en compte quina ha estat l’última acció que s'ha fet. El 

regulador, guarda la memòria de la última acció que s’ha fet, és a dir, si en el 

moment de disparar el regulador, l’angle de fase estava augmentant  o 

disminuint. Si l’angle augmentava, és a dir, la potència disminuïa “baixat”, en la 

regulació següent, farà l’acció contrària i la potència augmentarà.  
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Taula 8. Resum d'estats 

estat de la 

bombeta 

Quantitat de 

demanda de 

llum 

acció 

anterior 

nivell  nivell 

anterior 

Milisegons  

ON  100% lect>75% -- 3 1 100 

ON  100% lect>75% Pujat 3 2 1200 

ON  100% lect>75% Baixat 3 2 900 

 

El mateix procediment per apagar la bombeta (1) es fa servir per encendre la 

bombeta al 100%  (3) quan l’estat anterior és apagat(1). Per encendre la 

bombeta directament a la màxima potència sense regulació, el que demana el 

sistema és polsar una vegada. O el que seria el mateix, repetir les funcions 

explicades en el primer punt del procés. 

 

Figura 74. Diagrama regulació estat 3 

Altrament, quan l’estat anterior sigui 2, caldrà saber si abans el regulador havia 

“pujat” o augmentat la intensitat, la qual cosa implica que ara el recorregut que 

ha de fer per tornar a pujar és disminuir fins arribar al mínim i tornar a fer el 

recorregut de pujada acabant al final del recorregut de regulació. 
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Figura 75. Diagrama regulador de llum estat 3 

 

Si, pel contrari, la regulació havia estat de baixada o de disminució de la 

potència, el que ara farà el regulador és pujar directament. Així que només ha 

d’actuar durant els milisegons que restin per fer el cicle complert de regulació. 

 

Figura 76. Diagrama regulador de llum estat 3 

 

Aquest és el principi de funcionament d’aquesta part del codi. Tres nivells de 

llum 1, 2 i 3 en funció del percentatge de llum detectat pel sensor. Es compta 

que un cicle complert de regulació dura 2segons, quedant repartit en 1 segon 

de “pujar” o d’augmentar la potència i un altre segon de “baixar” o disminuir la 

potència. 
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A continuació es mostra el funcionament l’algorisme per aquesta part del 

sistema.

 

Figura 77. Diagrama de fluxe procés de regulació  
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2.6.5. Selecció de materials i components 

2.6.5.1. Mòdul RTC xix  

 

Figura 78. RTC (Real Time Clock) 

  

Els pins SDA i SCL es fan servir amb la llibreria Wire, serveixen per enviar 

dades. El DS1307 es un rellotge de temps real, de molt baix consum codificat 

en BCD (binary-coded decimal). Transmet les dades a través del bus I2C, un 

bus bidireccional. Proporciona segons, minuts, hores, dies, la data, el més i 

l’any. És capaç d’ajustar els finals de mes de menys de 31 dies, incloent 

correcció dels anys de traspàs. Podem escollir el format 24h o 12h amb 

indicador AM/PM.  

 

2.6.5.2. Sensor de llum LDR 

Un LDR (Light Dependent Resistor) és una resistència que varia el valor en 

funció de la llum que rep, quanta més llum rep, menys és el seu valor. 

El funcionament d’un LDR es deu a que està fabricat amb un semiconductor 

d’alta resistència com pot ser el sulfur de cadmi. Si la llum que incideix al 

dispositiu és d’alta freqüència, els fotons són absorbits per l’elasticitat del 

semiconductor donant als electrons la suficient energia per saltar la banda de 

conducció. L’electró lliure que resulta (i el seu espai associat) condueix 

electricitat, de tal manera que disminueix la resistència. 
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Les cèl·lules de sulfur de cadmi es basen en la capacitat del cadmi de variar la 

seva resistència segons la quantitat de llum que incideix a la cèl·lula. Quanta 

més llum incideix, més baixa la resistència. Les cèl·lules, són també capaces 

de reaccionar a una amplia gamma de freqüències, incloent infrarojos (IR), llum 

visible, i ultraviolada (UV). 

 

Figura 79. LDR (Light Dependent Resistor) 

 

El rang de resistència que pot donar un LDR des de la foscor total fins el 100% 

de llum, varia d’un model a un altre. En general oscil·la entre uns 50 ohms a 

1000 ohms quan esta completament il·luminat i de 50KΩ a  l’ordre de MΩ quan 

esta completament a les fosques. 

Una de les coses a tenir en compte és el temps que triga en variar la 

resistència quan canvia la llum que rep. Hi ha models amb diferents temps de 

resposta. A més no varia d’igual manera de llum a foscor, que de foscor a llum. 

El cas que ens ocupa no necessita excessiva precisió, per tant no s’ha 

aprofundit en saber la variació d’ohms per cada LUX. 

 

2.6.5.3. Sensor de presència PIR 

Un sensor PIR (Pyroelectric passive InfraRed sensor) es un tipus de sensor 

basat en la piroelectricitat, que és la capacitat que tenen alguns materials per 

produir tensió quan experimenten un canvi de temperatura. Cal remarcar que si 

la temperatura es manté constant, és a dir que no detecten canvi, el voltatge va 

disminuint. 
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Els sensors PIR, es componen de dos sensors piroelèctrics d’infrarojos, un 

element positiu i un element negatiu, de manera que queden dues zones 

cobertes per cadascun dels elements.  En estat normal, tots dos sensors 

detecten la mateixa quantitat de radiació. En entrar un cos que emeti calor, el 

detecta primer un dels sensors, això provoca que existeixi una diferencial entre 

els dos sensors. Quan el cos calent abandoni l’àrea de sensibilitat, el segon 

sensor és el que detecta el cos i genera que el canvi diferencial. Si el cos entra 

primer en la zona positiva es produeix una càrrega positiva i si entra en la 

negativa, es produeix una càrrega negativa. 

 

 

Figura 80. Comportament PIR  

 

En definitiva el que detectaxx el sensor no és la 

radiació infraroja en si, sinó el canvi que es 

produeix dins del camp. El sensor que s’utilitza en 

aquest prototip és el mòdul HC-SR501. 

Figura 81. Sensor PIR  
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Aquests sensors inclouen un circuit que processa la sortida dels sensors 

d’infrarojos i la processen de manera que el resultat es tradueix en un senyal 

digital de 3,3v que ens indicarà si existeix presència d’un cos calent 

(normalment humà o animal). El model HC-SR501 conté 3 pins de connexió, 

dels quals un és l’alimentació a 5v, GND i la 

senyal OUTPUT de 3,3v. Conté dues 

resistències(Ch1 i RL2) variables per tal de 

calibrar-lo. La resistència Ch1 estableix el 

temps que es mantindrà activa la sortida del 

sensor, que com a mínim serà 3s. La RL2 

ens permet establir la distància de detecció 

que pot variar entre 3 i 7 metres. En l’annex A 

es pot consultar el datasheet, les 

característiques bàsiques són: 

• Tensió d’alimentació: 4.5-20V  

• Senyal de sortida (high) 3.3 V (Low) 0V  

• Dimensions 32 x 24 mm  

• màxim 110 ° angle del sensor 

• Màxima distance 7 m  

 

2.6.5.4. Regulador d’intensitat 

S’ha escollit un regulador de la marca ElectroDH, model 11.558. Permet una 

càrrega màxima per làmpades incandescents de 230v:500W i mínim 40W. 

El regulador funciona de la manera següent: un primer clic activa la regulació 

d’intensitat i un segon clic l’atura. Si s’activa el regulador quan la làmpada es 

troba apagada, la intensitat començarà a augmentar gradualment, fins arribar al 

màxim i tornarà a baixar fins arribar al mínim. Així contínuament fins que es 

premi el botó novament. És llavors quan el regulador mantindrà la intensitat 

permanentment en el punt on estava quan hem clicat la segona vegada. Si hem 

regulat anteriorment la intensitat, al prémer de nou, regularà en sentit contrari. 

És a dir, si en primera instància aturem el regulador quan estava baixant la 

Figura 82. Sensor PIR posterior  
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intensitat, la següent vegada que cliquem, la intensitat començarà a augmentar. 

I a l’inrevés, si s’ha aturat la regulació mentre la intensitat augmentava, al tornar 

a seleccionar la opció de regulació, la intensitat començarà a disminuir. 

 

Figura 83. Regulador d'intensitat 

 

2.6.5.5. Mòdul ACS712 Sensor Hall 

Aquest mòdul integra el sensor del fabricant Allegro Microsystems ACS712 5A 

per crear un sensor d’intensitat de fins a 5 Ampers tant en corrent continu com 

en corrent altern, basat en l’efecte Hall, el qual, mitjançant un camp magnètic 

que flueix en direcció vertical al sensor, i davant de la circulació de corrent, crea 

una tensió de sortida. 

El circuit integrat ACS712 permet ser connectat de manera senzilla al sistema 

per tal de mesurar el corrent continu o altern que corre pel fil conductor on 

s’hagi instal·lat. El principal avantatge de l’ús d’aquest tipus de sensors és que 

no té influència en el camí de la intensitat. Això es deu a que no hi ha 

necessitat de col·locar cap element 

resistiu perquè la mesura és magnètica. 

A la figura següent es pot apreciar per 

una banda els terminals als quals es 

connecta el conductor del que se’n vol 

mesurar la intensitat. A l’extrem contrari 

es troben tres pins: alimentació (VCC), 

senyal (OUT) i terra (GND), són els pins 

Figura 84.Sensor de corrent (ACS712)  
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que van connectats a la placa Arduino.  

Existeixen tres versions per al sensor ACS712, per 5A, 20A i 30A. En aquest 

sistema s’empra el model de 5A.  

La sortida ACS712 ofereix un senyal de tensió analògica que varia linealment 

amb la intensitat detectada. És perfectament compatible amb la placa Arduino i 

s’alimenta a 5vDC. 

El mètode de funcionament d’aquest sensor és el següent: la intensitat que 

circula a través del circuit integrat generarà un camp magnètic que el sensor 

transforma en una tensió proporcional que indica el corrent que circula pel 

conductor que s’està analitzant. Veure les imatges on s’explica gràficament el 

funcionamentxxi. 

 

 

 

 

Figura 85. Funcionament Sensor de corrent (ACS712) 
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Analitzem les principals característiques: 

-Sensibilitat de sortida: 185mV/A (per al model 5A que s’utilitza en aquest 

projecte) 

-Tensió d’alimentació: 5V 

-Resistència Interna: 1,2Ω 

-Sortida de tensió proporcional al corrent AC o DC 

-Dimensions 31x31 mm. 

 

2.6.6. Ajustos necessaris 

Cal fer un petit ajust poder accedir al sistema des de fora de la xarxa local, des 

d’un mòbil, una tauleta, o qualsevol dispositiu que tingui accés a Internet i no es 

trobi connectat a la mateixa xarxa de la vivenda. 

El que cal fer és obrir un pot. Concretament el port 80 al router de la vivenda. 

D’aquesta manera es pot dur a terme la comunicació de la IP externa de la 

xarxa (WAN) amb la IP interna de la xara local LAN i la direcció IP d’Arduino.  

El que cal fer és accedir al router i configurar-lo. Normalment la direcció per 

accedir és 102.168.1.1 o bé 102.168.0.1, una vegada dins cal entrar a 

configuracions avançades i buscar l’opció d’obrir ports.  

El port intern que s’ha d’obrir és el port 80 ja que és el port dels servidors web. 

 

2.7 Validació del prototip. Realimentació  

En aquest document, es fa la prova del prototip i un informe de les correccions 

a realitzar.  3 tipus: 

 - error de programació: (debug) que es procedeix a la correcció 

immediata 
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 - error de disseny: al provar el prototip, es detecta que manca 

funcionalitat, depenent de la complexitat i del grau d’incidència en el procés de 

canvi es pot: a) tornar al primer pas de la metodologia i començar de nou o b) 

realitzar el corresponent anàlisi, correcció i validació del disseny però incloent 

una nova funcionalitat en el Prototip II. 

Quan es tracta d’errors de disseny, qualsevol de les accions dutes a terme 

porta aparellada una modificació dels temps acordats per al desenvolupament. 

 -funcionalitat faltant: en aquest cas s’ha d’indicar els motius pels quals 

no s’inclou aquesta funcionalitat en el prototip i s’ha d’incolure en el Prototip II. 

 

 

Figura 86. Proves del mòdul RTC 
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Figura 87. Proves del mòdul RTC 

 

Es fa una primera prova del funcionament del prototip per saber si respon a les 

necessitats per les quals s'ha dissenyat i en resulta el següent informe: 

El prototip funciona correctament, però es detecta que, en el sistema de 

temporització, cal afegir la possibilitat de canviar aquesta hora sense haver de 

tenir grans coneixements de programació. La idea inicial és que sigui funcional i 

fàcil d'utilitzar i d'aquesta manera no ho és. Inicialment s'havia dissenyat amb 

unes hores fixes, l'usuari no podia escollir les hores a les que s'encén i 

s'apaguen els llums. Tenint en compte que durant les diferents èpoques de 

l'any, les hores solars canvien, no poder variar les hores d'encesa i apagada de 

l'endoll era un error. En el prototip I la única manera de poder canviar les hores 

d'encesa i/o apagada de les llums, seria canviant el codi (sketch) i tornant a 

carregar-lo a la placa. Això requereix uns coneixements mínims i resulta poc 

pràctic i gens funcional. Tot i que pot ser relativament fàcil d'aprendre per 

l'usuari, no és gens recomanable, ja que, accedint al codi es corre el risc de 

modificar altres funcionalitats i acabar per deixar tot el sistema sense 

funcionament. Una situació totalment contrària al que es vol aconseguir. Per 

altra banda, tenir en compte que per poder carregar novament el codi a la 
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placa, cal que aquesta es comuniqui mitjançant el port sèrie a un PC, la qual 

cosa requereix un ordinador situat en un lloc pròxim al microcontrolador, o bé 

un portàtil per aproximar-se al sistema, cable FTDI o similar, etc. Una sèrie de 

requisits que farien que el sistema fos totalment contrari al seu objectiu, que és 

el confort.  

El prototip final compta amb la possibilitat de canviar les hores tant d’inci de 

funcionament com de final. També dona la informació de quines són les hores 

que té programat per si l’usuari les vol o no canviar. Tot i així, el programa té la 

programació per defecte de 20:30 a 23:00. 

 

2.8 Estudi de sostenibilitat 

L’objectiu d’aquest estudi és el d’introduir al present projecte un apartat en el 

que es tingui en compte el Medi Ambient i al interacció de les instal·lacions que, 

puguin ser conseqüència de l’aplicació d’aquest prototip. 

S’estableix l’adopció de criteris de sostenibilitat amb la incorporació de 

tecnologies d’estalvi energètic i de desenvolupament ecològic en el disseny de 

les instal·lacions. 

L’objectiu útil de l’eficiència energètica és reduir el consum d’energia primària i, 

en conseqüència les emissions de CO2 a l’atmosfera degut a l’activitat 

constructiva i sobretot a l’ús i l’explotació dels edificis. 

 

DEMANDA ENERGÈTICA I CONSUM ENERGÈTIC  

Diem demanda energètica d’un sistema a l’energia que necessita per realitzar 

la seva funció. En un edifici, la demanda energètica serà l’energia necessària 

per a que l’edifici funcioni amb els estàndards de confort (lumínic i tèrmic) 

adequats i complint amb tots els requeriments bàsics de la seva funció. 

Aquesta energia és subministrada per un sistema que té un rendiment 

determinat, per tant, l’energia que es subministra al sistema no ha de coincidir 
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amb l’energia consumida. Exceptuant les bombes de calor, les calderes de 

condensació... es consumeix més energia que la que estrictament requereix el 

sistema per tal de subministrar la demanda. L’energia consumida per l’equip 

que satisfà la demanda és el que s’anomena consum.  Per tant, el consum atén 

a la relació entre la demanda i el rendiment del sistema subministrador 

d’energia. 

Consum=Demanda/Rendiment 

L’objectiu final de l’eficiència energètica és reduir el consum d’energia en els 

edificis, per la qual cosa es pot: 

a)reduir la demanda 

b)augmentar el rendiment dels sistemes i 

c) actuar simultàniament sobre la demanda i els sistemes 

En general, la demanda en els edificis és, bàsicament de tres tipus: 

1) Tèrmica, per satisfer els requeriments d’ACS, calefacció i refrigeració 

2) Lluminosa, per als requeriments de confort lumínic 

3) Elèctrica, per a les aplicacions 

En aquest projecte s’ha tractat principalment el punt 2 i en l’aspecte del sistema 

de simulació de presència, al tractar-se d’un endoll programable, es tracta 

també el punt 3. 

La demanda energètica d’un edifici varia clarament depenent de diversos 

factors que, bàsicament es poden classificar en:  

- La ubicació: influeix en les condicions climàtiques i influeix en les 

demandes de calefacció i refrigeració. 

- La funció: l’ús condiciona la demanda. Un edifici d’oficines té 

necessitats  molt diferents en qualitat i quantitat d’energia que una 

vivenda, un hotel o un hospital. 
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- El disseny: és determinant el fet de buscar solucions que garanteixin 

unes demandes energètiques mínimes aprofitant al màxim la 

il·luminació natural i la radiació solar i cobrint mínimament la 

climatització artificial. 

 

- La qualitat de la construcció: l’aïllament tèrmic, la estanquitat a l’aire, 

el tipus de vidre... els detalls constructius determinen la transferència 

d’energia entre l’edifici i l’entorn i conseqüentment, la seva demanda 

energètica. 

 

-  El comportament de l’usuari: és un dels aspectes més crítics, i en la 

qual cosa es pot actuar. Els hàbits que tinguin els diferents usuaris 

poden comportar diferències en els consums energètics enormes. 

Hàbits com la temperatura, la ventilació... 

 

ESTRATEGIES D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN IL·LUMINACIÓ  

1)Il·luminació natural 

El CTE fa obligatori l’aprofitament de la llum natural, mitjançant la instal·lació i 

l’ús de sistemes de control i regulació, en aquelles zones en les que l’aportació 

de llum natural ho permeti. Per aquesta raó, el que abans era una elecció del 

projectista, ara és una obligació normativa. Veure les guies tècniques sobre la 

il·luminacióxxii 

2) Il·luminació artificial 

Un sistema d’enllumenat energèticament eficient permet obtenir una important 

reducció de consum, sense necessitat de disminuir les prestacions de qualitat, 

confort i nivell d’il·luminació. 

Una de les exigències bàsiques del CTE és la HE3 “Eficiencia Energética de 

las Instalaciones de Iluminación” que estableix uns requisits per a les 

instal·lacions d’il·luminació. Principalment estableix: 
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-valors d’eficiència energètica mínima per a cada tipus d’edifici i ús. Segons un 

paràmetre anomenat Valor d’Eficiència Energètica de la instal·lació, que no pot 

superar 1W/m2 cada 100 lux, que es calcula: 

�__� = 100 · �` · _a  

-Sistemes de control i regulació: fa obligatori l’ús de sistemes de control bàsics 

per cada zona, detecció de presència en zones d’ús esporàdic i regulació en 

les lluminàries més properes a les finestres en funció de la llum natural. 

Amb aquest punt es fa imprescindible comptar amb un sistema de gestió 

d’enllumenat. Per la qual cosa aquest projecte adequa a la normativa les 

instal·lacions existents i les fa més sostenibles. 

També determina dades i paràmetres a tenir en compte en el disseny i 

dimensionat de la instal·lació, les característiques dels productes de la 

construcció i obliga a tenir un pla de manteniment que garanteixi els nivells 

d’eficiència energètica. 

Per tant, es dedueix de les especificacions del CTE que en l’eficiència de la 

il·luminació són factors influents: 

-l’eficiència energètica dels components (làmpades, lluminàries, equips 

auxiliars) 

-Us de la instal·lació (règim d’utilització, ús de sistemes de regulació i control, 

aprofitament de la llum natural). 

-Manteniment (neteja i reposició de làmpades) 

Sistemes de regulació i control  

Els sistemes de regulació i control apaguen, encenen i regulen la llum segons 

interruptors, detectors de moviment i presència, cèl·lules fotoresistents o 

calendaris i horaris preestablerts. Permeten un millor aprofitament de l’energia 

consumida, reduint les despeses energètiques i de manteniment, a més de 

dotar de flexibilitat al sistema d’il·luminació. L’estalvi energètic que 
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s’aconsegueix instal·lant aquest tipus de sistemes, com l’objecte d’aquest 

projecte, pot ser molt rellevant. 

Com no totes les zones requereixen el mateix tractament, és important 

controlar les lluminàries de cada zona mitjançant circuits independents.  

Una vivenda obté un elevat estalvi instal·lant detectors de moviment que 

mantenen la il·luminació durant un temps programat, resulta molt útil en zones 

de pas o de permanència de persones durant poc temps. 

El control centralitzat que es proposa amb el disseny d’aquest prototip suposa 

una sèrie d’avantatges: 

- La possibilitat d’encendre i apagar zones mitjançant ordres centrals, 

manuals o automàtiques 

- La modificació de circuits d’encesa a nivell central sense obres elèctriques 

- La monitorització d’estat dels circuits i consums dels mateixos. 

L’estalvi energètic de la instal·lació d’aquest equip no s’ha demostrat encara ja 

que no ha passat un temps suficient per prendre mesures dels consums i 

preparar un estudi comparatiu. Si aquest tipus d’instal·lació es fes en la resta 

d’habitatges de Vilanova i la Geltrú, l’estalvi de consum podria ser equiparable 

als estudis que s’han fet sobre la torre Agbar, edificis d’oficines de Noruega i 

altres exemples els quals es poden veure a l’annex G. 

Tot seguit es fa un resum de quines dades d’estalvi poden oferir aquests 

estudisxxiii  

1)L’APROFITAMENT DE LA LLUM NATURAL 

Aquests sistemes permeten arribar a estalvis de fins al 60%  

2)SISTEMES DE REGULACIÓ I CONTROL  

L’estalvi energètic que es pot aconseguir instal·lant detectors de presència i 

temporitzadors pot arribar a ser d’un 70%  

3)GESTIÓ I MANTENIMENT ENERGÈTIC  
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Un manteniment de la il·luminació pot arribar a suposar fins a un 50%  

Per tant queda concloure que el sistema dissenyat, malgrat no tenir un 

seguiment de la quantitat d’estalvi energètic que suposa instal·lar-lo i tot i que 

probablement no arribi als percentatges indicats més amunt, implicarà un 

estalvi en el consum energètic amb tota seguretat, que molt probablement 

significarà una recuperació de la inversió feta en el cost de la instal·lació. 
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III.- IMPLANTACIÓ

3.1 Estudi d’aplicabilitat del prototip

El sistema respon a les necessitats específiques d’una vivenda, s’ha  dissenyat 

per poder ser instal·lat i posat en funcionament immediatament. 

consumidor, un grau de confort elevat, j

sala que es regula la intensitat de la llum, no s’ha de disposar de 

comandaments per activar els llums. 

El detector de presència, concretament, és aplicable 

d’interior com exterior.  

 

L’usuari pot re programar l’encesa i apagada del simulador de presència o 

l’endoll programable en qualsevol moment. Actualment existeixen alguns 

productes que fan la mateixa funció, com el de la imatge. 

La solució que s’ha dissenyat presenta un avantatge respecte d’aquests 

dispositius programables. Ja que, l’usuari pot configurar

diferents circumstàncies com per exemple canviar l’hora d’encesa de l’aparell o 

Figura 88
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IMPLANTACIÓ  

3.1 Estudi d’aplicabilitat del prototip  

El sistema respon a les necessitats específiques d’una vivenda, s’ha  dissenyat 

per poder ser instal·lat i posat en funcionament immediatament. 

consumidor, un grau de confort elevat, ja que en les zones com el passadís o la 

sala que es regula la intensitat de la llum, no s’ha de disposar de 

per activar els llums.  

El detector de presència, concretament, és aplicable tant en instal·lacions 

L’usuari pot re programar l’encesa i apagada del simulador de presència o 

l’endoll programable en qualsevol moment. Actualment existeixen alguns 

productes que fan la mateixa funció, com el de la imatge.  

que s’ha dissenyat presenta un avantatge respecte d’aquests 

us programables. Ja que, l’usuari pot configurar-se l’escena per 

diferents circumstàncies com per exemple canviar l’hora d’encesa de l’aparell o 

88. Endoll programable  

El sistema respon a les necessitats específiques d’una vivenda, s’ha  dissenyat 

per poder ser instal·lat i posat en funcionament immediatament. Aporta al 

a que en les zones com el passadís o la 

sala que es regula la intensitat de la llum, no s’ha de disposar de 

tant en instal·lacions 

L’usuari pot re programar l’encesa i apagada del simulador de presència o 

l’endoll programable en qualsevol moment. Actualment existeixen alguns 

que s’ha dissenyat presenta un avantatge respecte d’aquests 

se l’escena per 

diferents circumstàncies com per exemple canviar l’hora d’encesa de l’aparell o 
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electrodomèstic connectat a aquella presa de corrent, des d’un radiador elèctric 

per climatitzar la llar fins a un llum per utilitzar-ho com a simulador de 

presència.  

Aquesta versatilitat només s’ha plantejat en un dels endolls, però, si es fa 

extensible a la resta de llums, l’aplicabilitat del prototip és molt més àmplia. Ja 

no només es tractaria de la gestió d’enllumenat, es podrien gestionar els 

radiadors de diferents habitacions, sempre que es tracti de radiadors elèctrics. 

En conclusió es pot dir que, en base a les premisses anteriors, el prototip no 

sols es pot limitar a l’ús per al que s’ha dissenyat sinó que també és apte per 

múltiples aplicacions. 

3.2 Estudi de viabilitat 

Aspectes tècnics 

El sistema incorpora  una aplicació web, que funcionarà en dispositius amb 

qualsevol sistema operatiu, qualsevol versió. El llenguatge usat per programar i 

desenvolupar l’aplicació és HTML. 

Es tracta d’una eina que els usuaris poden utilitzar accedint a un servidor 

mitjançant un navegador. Els requisits per accedir a l’aplicació, 

independentment del sistema operatiu, és que el dispositiu estigui capacitat per 

l’accés a Internet. És un avantatge significatiu que l’aplicació pugui funcionar 

igual independentment de la versió del sistema operatiu instal·lat en el client 

(qui ha d’accedir al servidor). En aquest aspecte no s’ha d’adaptar ni reescriure 

per diferents clients, Windows, Mac OS , GNU/Linux, Android, iOS, etc, 

simplement s’executa igual a tot arreu. Tanmateix hi ha estàndards HTML per 

navegadors web que poden causar problemes en el desenvolupament i suport 

d’aquestes aplicacions, principalment degut a la manca d’adhesió dels 

navegadors a aquests estàndards web. Per tant es fixa una versió mínima de 

l’Internet Explorer 7.0. 

Aquest sistema s’ha dissenyat responent a unes especificacions concretes, 

establertes per la necessitat d’un usuari i un escenari determinat. Per poder 

implantar-lo en nous escenaris caldria adaptar els aspectes més concrets. 
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Prestant especial atenció al sistema de gestió i regulació de la llum, degut a 

que el sistema s’ha ideat responent a la situació concreta descrita anteriorment 

en el punt  

Aspectes econòmics 

La totalitat dels instruments, elements i components emprats en el 

desenvolupament i producció del projecte són de codi lliure o serveis gratuïts 

que no requereixen subscripció o pagament de llicència. 
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IV.- CONCLUSIONS 

De tot l’estudi realitzat que es presenta en aquest treball, es desprenen les 

conclusions que es detallen tot seguit.  

Assoliment d’objectius 

El resultat obtingut després de l’estudi i muntatge del prototip és generalment 

satisfactori.  

Es comprova que el cost del prototip ronda els 3.000 euros. Es pot equiparar 

aquest cost al de la instal·lació de calefacció. Tenint en compte que en aquest 

pressupost s’han comptat hores d’aprenentatge, el cost directe de la instal·lació 

d’un sistema domòtic d’aquestes característiques no supera el preu de 

l’adquisició d’un automòbil. Per tant, si una família es permet més d’un vehicle 

en alguns casos, pot permetre’s instal·lar un sistema domòtic. 

Per altra banda, en relació a les inquietuds personals vinculades a 

l’ensenyament secundari, dir que es troba factible un projecte educatiu basat en 

la plataforma Arduino per introduir, incentivar i donar a conèixer entorn a les 

assignatures de Tecnologia, l’automàtica i l’electrònica. Aquestes conclusions 

es basen en que la cora d’aprenentatge d’Arduino és considerablement ràpida. 

Afegint que la gran quantitat de documentació existent i la comunitat d’usuaris 

que col·labora a construir un material documental molt extens i ric. 

Convé ressaltar que el fet que el cost d’una placa sigui raonablement baix, i el 

hardware molt robust, pot facilitat l’accés a aquest per gran part de centres, 

permetent l’ús durant un extens període formatiu.  

Nous coneixements 

S’han complert els objectius marcats en un inici. Definitivament s’ha obtingut un 

correcte funcionament. I durant el procés s’han adquirit els coneixements que 

han permès arribar al final del projecte exitosament. 

Ha estat un repte posar en pràctica els coneixements adquirits durant els 

estudis.  
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Per altra banda, Arduino és una de les grans aportacions que s’han descobert 

al realitzar aquest projecte. Tot i que té un ventall molt ampli de possibilitats 

que no s’han arribat a conèixer en profunditat, es dedueix el potencial 

d’aquesta plataforma per desenvolupar qualsevol tipus de projecte relacionat 

amb l’electrònica. 

Posar en valor els coneixements adquirits del llenguatge html. Partint des de 

zero en programació d’aplicacions web, el resultat ha estat molt satisfactori tant 

en allò que correspon a la solució exposada en el treball, com en l’àmbit 

personal.  

 

Versatilitat 

Finalment, s’aporta una solució adequada les necessitats plantejades 

inicialment. Però s’ha detectat que tot i que per aquesta solució la placa 

escollida ha estat adient, un sistema amb alguna millora o alguna prestació 

més ja suposaria la memòria fos escassa. 

El codi html és el que més recursos de la memòria requereix, posar més 

controls o fer una aplicació més atractiva suposaria buscar alternatives. La 

placa Arduino Ethernet ofereix la possibilitat d’introduir el codi html en una 

targeta de memòria SD, la qual cosa podria ser una solució, però cal tenir en 

compte que per el poder interactuar amb l’aplicació, s’ha de començar a fer 

servir altres llenguatges (php, ajax...) degut al mètode de formularis que fa 

servir l’aplicació web que s’ha creat.  

El nivell d’abstracció de com funcionen els circuits electrònics o com s’han de 

programar els dispositius és molt alt. Això permet realitzar operacions 

complexes sense que requereixi un gran esforç. Malgrat que el 

desenvolupament queda limitat a les llibreries i la capacitat de cada placa. 

Aquestes llibreries no sempre són les més òptimes, però si cal fer-ne 

modificacions, es pot recórrer al suport que la comunitat d’usuaris brinda, fent 

que no suposi un gran entrebanc per realitzar qualsevol projecte. Val a dir que 

per aquests casos si caldrà un sòlid nivell de coneixements d’electrònica i 
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programació. Així, en relació a un dels objectius plantejats en la realització 

d’aquest treball, es pot afirmar que les capacitats lectives i formatives de la 

plataforma Arduino són molt grans. 

Al finalitzar el treball s’ha detectat que durant els mesos que s’ha estat 

treballant amb aquest projecte, la plataforma Arduino ha retirat del mercat la 

targeta Arduino Ethernet. Es dedueix que la raó de la retirada del mercat és 

que les prestacions d’aquesta placa són exactament les mateixes que les d’un 

Arduino UNO amb un shield Ethernet. 

Per tant, si s’ha d’escollir una nova placa per reproduir aquest prototip o per 

adaptar-lo a una solució semblant, es recomana escollir l’Arduino Mega en lloc 

de l’Arduino UNO, ja que dona la possibilitat d’ampliar les prestacions del 

sistema, no només perquè té més pins sinó perquè aporta més memòria 

també. 
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V.-LÍNIES FUTURES 

Com a conseqüència del treball fet en aquest PFC i de les primeres proves 

realitzades, es proposa dotar de més funcionalitats el sistema. En aquest 

projecte s’utilitza Arduino Ethernet, el qual disposa d’un nombre de pins 

analògics i digitals limitats. Es proposa connectar altres plaques Arduino al 

sistema, ampliant-lo de manera que mitjançant la comunicació SPI una d’elles 

treballi com a màster i la resta com a esclau, arribant a tenir un ampli nombre 

de pins i oferint la possibilitat d’ampliar el sistema domòtic i dotar-lo amb més 

funcionalitats. 

 

Un altre punt a treballar en una línia futura seria el projecte formatiu. 

Desenvolupar una plataforma d’ensenyament secundari on s’adquireixin 

progressivament diversos nivells  que permetin als alumnes familiaritzar-se 

amb llenguatges, operacions, seguint una coherència amb el nivell dels 

possibles destinataris. Si més no, personalment serà una fita a aconseguir. 
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VI.- PRESENTACIÓ DEL PRODUCTE 

6.1 Imatges generals del prototip i el seu muntatge  

El muntatge es va fer paulatinament, es van anar generant els diferents 
mòduls. Primer es va començar pel muntatge del control de dos punts de llum 
des d’un dispositiu mòbil. 

 

Figura 89. Muntatge endoll 

 

Figura 90. Proves del regulador 
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Figura 91. Proves del sensor de corrent 

 

 

Figura 92. Proves del sistema complert 

  

Posteriorment, havent fet les proves i rectificacions pertinents. El prototip 
definitiu es va col·locar de la manera següent. 
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Figura 93. Interruptor 

 

Figura 94. Sensor PIR 

 

 

Figura 95. Imatge posterior del prototip 
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Figura 96. Imatge frontal del prototip 

  

 

Figura 97. Imatge final del prototip 
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VII.- PRESSUPOST 

 

 

PRESSUPOST MATERIAL 
 

  Quantitat Unitats Descripció Preu unitari Preu total 

1 u Placa Arduino Ethernet (portes incl) 57,37 € 57,37 € 

2 u Placa Proto Board 8,39 € 16,79 € 

1 u RTC 1,70 € 1,70 € 

1 u PIR 1,56 € 1,56 € 

1 u LDR (250mW) 2,31 € 2,31 € 

2 u Sensor de corrent 4,50 € 9,01 € 

3 m Cable flexible negre (0,25mm) 1,77 € 5,30 € 

10 u Cables multicolor mascle mascle 0,18 € 1,78 € 

10 u Cables multicolor mascle femella 0,18 € 1,78 € 

3 u LED 0,19 € 0,57 € 

9 u Resistència 1k i 220 ohms 0,12 € 1,12 € 

4 u Relé Finder 5v DC 2,85 € 11,40 € 

4 u BJT 1,18 € 4,73 € 

4 u Diodes 1N4007 0,14 € 0,56 € 

3 u Portalàmpades de peu o paret 3,00 € 9,00 € 

3 u Bombetes 100W baix consum -30% 1,24 € 3,72 € 

2 m Cable bipolar AC (manguera) 0,54 € 1,07 € 

3 u Connector mascle 250v 10A  1,20 € 3,60 € 

1 u Alimentador electrònic 9v 2A 6,91 € 6,91 € 

1 u Interruptor 0,83 € 0,83 € 

1 u Polsador 0,74 € 0,74 € 

2 u Interruptor commutador 3,05 € 6,10 € 

1 u Regulador d'intensitat de 3 fils (350w) 8,30 € 8,30 € 

1 u Cable ethernet 4,21 € 4,21 € 

1 u Cable mini USB 1,03 € 1,03 € 

1 u Regleta connexió 0,20 € 0,20 € 

4 u Regleta connexió 0,24 € 0,96 € 

     

  

Base imponible total 

 

162,65 € 

  

I.V.A. 16% 26,02 € 

    

188,68 € 
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PRESSUPOST MÀ D'OBRA 
   

 Quantitat Unitats Descripció Preu unitari Preu total 

98 h Programació  20,00 € 1.960,00 € 

30 h Muntatge  20,00 € 600,00 € 

     

  

Base imponible total 

 

2.560,00 € 

  

I.R.P.F. 14% 409,60 € 

    

2.969,60 € 

      

 

 

En cadascuna de les tasques del projecte(veure programació temporal a 
l’annex C), les despeses que formen el pressupost han estat calculades segons 
les hores de dedicació i el preu per hora d’un enginyer novell. 
 

       

TOTAL PRESSUPOST                                                                                                                  3.158,28 € 
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