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1 Abstract 
Since XX century the world has changed in different ways. Regarding to Internet and technology, 

the world is more connected than ever. Nowadays almost everyone has a mobile device 

connected full time to internet, however, it seems that this isn’t enough. Since everyone is 

connected, it’s time to connect our devices as well. In that context, a few years ago the big 

companies had started to make devices that are able to connect to internet. The users, using 

their mobile devices, can receive information from these devices and can send orders to them. 

These connected devices were called Internet of Things (IoT). 

Following up that trend, the project that has been developed is an IoT device based on Arduino. 

It is the first iteration of a connected pet flap prototype. The main objectives for the first 

prototype were two. First one was that the device should allow the user to send or program 

commands to open or close the door with their mobile device and the second one was that it 

has to send information to the user about the movement of his pets.  

To achieve that, the project was divided into different phases. Since the developer did not have 

any knowledge of Arduino, the first one was getting all the knowledge about that platform. The 

next phases were the design and construction of the physical prototype as well as the design 

and construction of the Arduino circuit and finally, the development of the software. 

The first phase which consist on learning all the main concepts of Arduino, implies that the 

developer had to learn about the ATMega328P, the Arduino printed circuit board (PCB), the 

Arduino IDE and the modules and peripherals that complete the prototype functionality like 

servomotors, real time clocks (RTC), wireless interfaces, and more. 

Having acquired the knowledge of the platform, the construction of the prototype could be 

started. The construction was an increasing process started by getting the sensor inputs through 

interrupts. Then, that inputs had been used to activate the servomotors. Next step was mount 

the pet flap into a support and add the sensors and servomotors to it. At that point, all the work 

was about adding all the functionalities described in the objectives of the project to the circuit. 

That means incorporate the RTC module first, use the EEPROM, test the pets crossing process 

and, finally, adding the wireless module. 

With the prototype ended and tested, the final goal was check if the objectives were fulfilled 

and, if so, make a viability study. From that abstract we can anticipate that all the objectives 

defined were achieved, although the prototype can always be improved. 
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2 Introducció1, 2 
Des de la seva creació al 1969 internet ha passat per diferents fases. Durant la primera fase, 

internet era una petita xarxa de nodes ubicats als Estats Units d’Amèrica i principalment d’ús 

militar. Al 1990 al CERN es crea el llenguatge html, un client i un servidor web. A partir de llavors 

van aparèixer noves eines que facilitaven l’accés a la xarxa, cosa que va propiciar que internet 

passés a domini públic i es va entrar en la següent fase anomenada web 1.0.  

Aquesta fase es va caracteritzar per l’existència de grans generadors de contingut que els usuaris 

consumien. Aproximadament a l’any 2003 es va entrar al que s’anomena web 2.0. Aquesta nova 

fase es va caracteritzar per la inclusió dels consumidors en la generació de continguts. Els usuaris 

van deixar de ser espectadors per convertir-se en productors. Les grans companyies posaven les 

eines (Youtube, Twitter, Facebook,...) i els usuaris creaven i consumien el seu propi contingut.  

Actualment ens trobem en la fase anomenada web 3.0. Aquesta fase es caracteritza pels avenços 

fets en quant a maquinari. Aquests avenços permeten accedir a internet de forma mòbil. Així 

doncs, l’ordinador ha passat de ser l’única eina disponible per accedir a internet a ser-ne una 

més. Aquesta connexió massiva i contínua dels usuaris utilitzant els dispositius mòbils ha 

propiciat l’aparició dels dispositius IoT (Internet of Things). 

Els dispositius IoT són tots aquells dispositius que estan permanentment connectats a internet 

recollint informació del seu entorn i proporcionant-la als usuaris. De la mateixa manera, els 

usuaris els poden donar ordres. Seguint la tendència actual de viure en un món ple de dispositius 

connectats, el treball que s’ha realitzat consisteix en el disseny i desenvolupament d’un prototip 

de dispositiu IoT.  

El dispositiu en qüestió és una porta per a mascotes connectada que ha d’enviar informació a 

l’usuari i alhora poder rebre ordres. Als amos de mascotes els agrada que aquestes disposin del 

màxim confort i també els agrada disposar de la màxima informació pel que fa a les seves 

mascotes. El dispositiu dissenyat i construït ha de permetre realitzar tot un seguit d’accions que 

per tal de controlar per on deambulen les mascotes quan el seu amo no es troba a casa. A banda 

també ha de mantenir informats els amos sobre els hàbits i costums de les seves mascotes.  
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3 Objectius 
L’objectiu del projecte és la construcció d’un prototip d’una porta per a mascotes connectada. 

Pel que fa a maquinari, la porta ha de disposar de sensors per permetre la detecció del pas de 

les mascotes i d’actuadors per permetre l’obertura i el tancament de forma efectiva. Aquest 

prototip estarà connectat a una placa Arduino que efectuarà la lectura dels sensors i el control 

dels actuadors. Alhora, aquesta placa Arduino ha d’estar connectada a internet per permetre el 

control de la porta a distància per part de l’usuari.  

Pel que fa a programari, s’ha de desenvolupar un software que doti al prototip de les següents 

funcionalitats: 

- Detectar el pas de mascotes. 

- Obrir i tancar la porta remotament. 

- Permetre la programació de l’obertura o el tancament de la porta de forma temporal. 

- Permetre la programació de l’obertura o el tancament de la porta segons la posició de 

les mascotes. 

- Consultar la posició de les mascotes remotament. 

L’objectiu del projecte és la construcció d’un primer prototip de porta connectada basat en una 

porta per a mascotes real i que es comercialitzi. Per tant, la porta per a mascotes s’adquirirà i al 

llarg del projecte s’adaptarà perquè compleixi els objectius que s’han descrit. 

Val a dir que el projecte, tal com s’ha descrit, presenta unes limitacions de base ja detectades. 

Aquestes són la impossibilitat d’identificar unívocament les mascotes que travessen la porta. En 

alguns casos molt concrets, la limitació que s’ha descrit pot propiciar comportaments indesitjats 

com, per exemple, que una mascota legítima es quedi a fora tancada.   

Aquesta limitació es pot solucionar incorporant al prototip un lector RFID que permeti la lectura 

dels xips identificatius RFID que totes les mascotes haurien de portar implantats sota la pell del 

coll. D’aquesta manera, si travessa la porta una mascota que no pertany a l’usuari, el prototip 

seria capaç d’identificar la incidència i fer-ne el tractament oportú. 

La incorporació del lector RFID, la consegüent identificació unívoca de les mascotes via 

programari, així com el tractament que es faci d’aquestes lectures queda fora dels objectius 

principals del projecte que s’estan definint en aquest apartat. Així doncs, aquest punt es durà a 

terme si, i només si, tots els altres objectius s’han assolit i queda prou temps per dur-lo a terme 

abans de l’entrega i la presentació d’aquest treball. 
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4 Planificació 
La planificació per a la construcció del prototip s’ha dividit en diverses fases incrementals. La  

primera fase consistirà a dur a terme un estudi d’Arduino, l’adquisició del material necessari per 

a dur a terme el projecte i la familiarització amb els sensors i actuadors. Aquest estudi permetrà 

la familiarització amb l’entorn que després s’utilitzarà per desenvolupar el prototip.  

La segona fase consistirà en la construcció del prototip, és a dir, muntar la porta a un marc i 

incorporar-hi els sensors i actuadors que siguin necessaris per a dur a terme els objectius que 

s’han plantejat.  

La tercera fase consistirà en la connexió del prototip a la placa Arduino i la primera aproximació 

a la programació del codi necessari per a dur a terme els objectius, obviant la part de connexió 

amb el dispositiu mòbil.  

La quarta fase consistirà a incorporar al prototip la interfície per a efectuar la connexió sense fils 

i traslladar tota la comunicació amb l’usuari a la plataforma mòbil.  

Com s’ha apuntat a l’apartat 2, existeix una cinquena fase opcional que consistirà en la 

incorporació d’un lector RFID al prototip i la consegüent modificació del codi per tal de gestionar 

la identificació unívoca de les mascotes que travessen la porta.  

Degut als terminis marcats per la universitat a l’hora de fer les entregues parcials del projecte 

les fases anteriors s’han distribuït segons aquestes entregues. Així doncs, l’espai de temps que 

va des del 3/10/2019 fins al 13/11/2019 i que correspon a la primera entrega parcial del projecte 

correspondrà a la consecució de les fases de familiarització amb l’entorn, construcció del 

prototip, connexió d’aquest a la placa Arduino i la primera aproximació del codi. 

Posteriorment, durant l’espai de temps que va des del 14/11/2019 fins al 18/12/2019, 

corresponent a la segona entrega parcial del projecte, es durà a terme la fase d’incorporació de 

la connectivitat sense fils al prototip i la modificació del codi per tal de permetre l’enviament i 

recepció d’informació mitjançant un dispositiu mòbil. Si hi ha temps, durant aquest període 

també s’incorporarà al prototip el lector de RFID. 

A l’annex 1 es pot trobar un diagrama de Gantt on s’especifiquen els terminis que s’han assignat 

a cada fase i les dependències entre fases. Com s’ha esmentat, s’ha volgut donar al projecte un 

caire incremental; per tant, per iniciar una nova fase de desenvolupament, cal haver completat 

totes les fases anteriors. 
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5 Arduino 

5.1 Context històric3 
Arduino és un projecte que neix l’any 2005 a l’Interaction Design Institute Ivrea (Itàlia) de la mà 

dels estudiants Massimo Banzi, David Mellis i David Cuartielles. Aquests van partir del projecte 

Wiring que Hernando Barragán va desenvolupar com a projecte de tesi. L’objectiu de Wiring era 

proporcionar eines senzilles i de baix cost que permetessin la creació de projectes digitals a 

persones sense gaires coneixements tècnics. El projecte en si constava d’una placa de circuit 

imprès (PCB) amb un microcontrolador ATmega168 i un entorn de desenvolupament integrat 

(IDE) que permetia l’ús de llibreries de funcions per a programar el microcontrolador més 

fàcilment. 

El projecte dels estudiants va consistir a afegir suport a Wiring pel microcontrolador ATmega8, 

més econòmic que l’ATmega168. Ara bé, en lloc de continuar amb el projecte inicial, se’n van 

separar i el van anomenar Arduino.  

Actualment Arduino ha esdevingut una empresa de desenvolupament de hardware i software 

lliure la qual s’ha especialitzat en la fabricació de dispositius que permeten detectar i controlar 

objectes del món real. L’empresa ha seguit la filosofia amb la qual va néixer l’any 2005 i segueix 

fabricant dispositius amb la finalitat d’acostar la tecnologia a persones amb un perfil no tècnic. 

A partir del primer PCB, que es va posar a la venta l’any 2005 amb el microcontrolador ATmega8 

de 8 bits de la companyia Atmel, n’han aparegut de nous i, actualment, l’empresa ven diverses 

plaques amb més o menys funcionalitats. L’any 2012 es va introduir una placa que utilitzava un 

microcontrolador Cortex M3 de 32 bits de l’empresa ARM. Actualment, doncs, les arquitectures 

de les dues famílies de microcontroladors utilitzades per l’empresa són diferents i, per tant, 

utilitzen jocs d’instruccions diferents. Tot i la diferència d’arquitectures, l’IDE predeterminat 

permet programar i compilar qualsevol placa Arduino de forma transparent per l’usuari. Només 

cal indicar-li quina placa tenim connectada i l’IDE s’encarregarà de compilar el codi de tal manera 

que el microcontrolador el pugui executar. 

5.2 Microcontrolador ATmega328P4-16 

5.2.1 Característiques generals 
El funcionament dels microcontroladors es basa en la lectura del valor de les entrades, efectuar 

els càlculs que siguin oportuns seguint el programa que hi hagi instal·lat i proporcionar el resultat 

d’aquests per les sortides. Bàsicament es poden considerar ordinadors en miniatura, encara que, 

com que disposen de recursos molt limitats, normalment s’utilitzen per a dur a terme tasques 

molt concretes. 

El microcontrolador ATmega328P disposa d’una arquitectura Hardvard modificada RISC de 8 

bits. Pot executar 131 instruccions diferents, la majoria de les quals s’executa en un sol cicle de 

rellotge. Aquest fet permet al microcontrolador executar fins a 20 MIPS quan treballa a 20 MHz. 

Pel que fa a emmagatzematge, el microcontrolador disposa 

d’una memòria EEPROM d’1 KB, una memòria SRAM de 2 KB i 

una memòria Flash de 32 KB. També disposa de 32 registres de 8 

bits d’ús general. Pel que fa a components interns, disposa de 

dos comptadors de 8 bits, un comptador de 16 bits, un 

convertidor analògic-digital de 10 bits, un comparador analògic i 

suport per gestionar interrupcions, tant internes (ADC, comparador, comptadors,...) com 

externes. Les comunicacions amb l’exterior venen proporcionades per diverses interfícies. El 

Figura 5-1. ATmega328P amb 
encapsulat DIP28 
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microcontrolador disposa de connexió SPI tant de mestre com d’esclau, connexió USART i 

connexió sèrie compatible amb el protocol I2C. 

5.2.2 Encapsulat 
Aquest microcontrolador disposa de versions de 28 i de 32 pins. Les versions de 28 pins poden 

estar encapsulades en mode DIP (Dual In Package) o en mode MLF (Micro Lead Frame); per altra 

banda, les de 32 pins ho poden estar en mode TQFP (Thin Quad Flat Package) o MLF.  

Cada encapsulat està dissenyat per ser utilitzat en diferents entorns. 

Els encapsulats de tipus DIP són encapsulats rectangulars que 

disposen de dues bandes paral·leles de pins. Els microcontroladors 

encapsulats d’aquesta manera es poden soldar a les plaques de 

circuits o bé es poden muntar a sockets. Els 

encapsulats de tipus MLF i TQFP són 

similars. Tots dos són encapsulats quadrats 

dels quals surten els pins pels quatre 

costats. Tots dos encapsulats són per soldar a les plaques. La diferència 

rau en el fet que els de tipus MLF disposen d’una secció especial que 

va connectada a la placa de circuits per facilitar la transferència de 

calor, a banda les connexions d’aquest encapsulat no són per pins, sinó 

que van soldades directament a la placa. Els de tipus TQFP no disposen 

de la secció per transferir calor fora del microcontrolador i els pins de connexió són més llargs. 

L’encapsulat que presenta el microcontrolador no té cap efecte en el funcionament intern del 

mateix, més enllà dels propòsits que l’usuari tingui per haver escollit un model sobre l’altre. El 

que sí que té una mínima implicació són els quatre pins que un model té de més.  

El model amb 32 pins (figura 4-2) disposa dels 

pins número 3, 4, 19 i 22, els quals el model de 28 

pins (figura 4-3) no té. Els pins 3 i 4 corresponents 

respectivament a VCC i a GND no impliquen res 

per a l’usuari final ja que són pins que estan 

duplicats. Es pot observar que els pins 5 i 6 

representen el mateix.  

Ara bé, els pins 19 i 22 representen les entrades 

del convertidor analògic-digital número 6 i 7. 

Aquest fet ens indica que aquest model disposa 

de 8 entrades per l’ADC. En comparació, el model 

de 28 pins només en disposa de 6. 

L’encapsulat del microcontrolador que inclou la 

placa Arduino UNO és de tipus DIP28 (figura 4-5). Per tant, d’ara en endavant pel que fa a la 

numeració dels pins el text se centrarà en aquesta versió.  

5.2.3 Pinout 
Aquest microcontrolador disposa de 23 pins d’entrada/sortida. D’aquests n’hi ha 14 que són 

d’entrada/sortida digital, 6 són d’entrada/sortida analògica i 3 són utilitzats per altres senyals 

d’entrada/sortida. Dels pins d’entrada/sortida digitals n’hi ha 6 que poden proporcionar senyals 

PWM (Pulse Width Modulation). El conjunt d’entrades i sortides està organitzat en tres ports. El 

Figura 5-4. Pinout 
d’ATmega328P amb 
encapsulat TQFP32 

Figura 5-3. ATmega328P 
amb encapsulat MLF28 

Figura 5-2. ATmega328P amb 
encapsulat TQFP32 
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port B està format pels pins 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18 i 19. El port C està format pels pins 1, 23, 

24, 25, 26, 27 i 28. Finalment, el port D està format pels pins 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12 i 13. Cada pin de 

cada port pot dur a terme diverses funcionalitats no simultànies depenent de la programació i 

l’ús que l’usuari li vulgui donar. 

- El pin 1 fa la funció de reset. Si tenim un nivell baix en aquest pin es dispara la interrupció 

de reset del microcontrolador. 

- El pin 7 (VCC) és el que proporciona el voltatge positiu al microcontrolador. 

- Els pins 8 i 22 (GND) estan connectats a terra i proporcionen el voltatge de referència o 

nivell baix al microcontrolador. 

- Els pin 4 (INT0) i 5 (INT1) poden provocar les dues interrupcions externes que el 

microcontrolador és capaç de gestionar. 

- Els pins 2, 3 i 6 pertanyen a la interfície de comunicació USART. Els pins 2 i 3 són les línies 

RXD i TXD respectivament, mentre que el pin 6 es pot configurar com a rellotge extern. 

- Els pins 16, 17, 18 i 19 pertanyen a la interfície de comunicació SPI. El pin 16, quan el 

dispositiu actua com a esclau, és el pin SS (Slave Select). Els pins 17 i 18 són els pins de 

comunicació MOSI (Master Output Slave Input) i MISO (Master Input Slave Output) 

respectivament. Finalment, el pin 19 és el rellotge que sincronitza la comunicació. 

- Els pins 27 i 28 pertanyen a la interfície de comunicació I2C. El pin 27 és l’encarregat de 

transportar les dades i el 28 és l’encarregat de sincronitzar la comunicació. Aquests 

busos s’anomenen respectivament SDA (Serial Data) i SCK (Serial Clock). 

- Els pins 9, 10 i 14 formen part del sistema de rellotge del microcontrolador. Els pins 9 i 

10, quan es configuren com a XTAL1 i XTAL2, serveixen per connectar oscil·ladors o 

rellotges externs al microcontrolador o per seleccionar diferents tipus d’oscil·ladors 

interns. Aquests oscil·ladors permeten que el microcontrolador funcioni utilitzant 

aquest rellotge extern en lloc de l’intern. El bit 14 (CLK0) proporciona una sortida pel 

rellotge de sistema. 

- Els pins 6, 11 i 12 formen part del 

comptador 0. El pin 6 (T0) és la 

font externa que alimenta aquest 

comptador, en cas que estigui 

configurat per alimentar-se d’una 

font externa. Els pins 11 (OC0B) i 

12 (OC0A) són els comparadors A 

i B d’aquest comptador. 

- Els pins 11, 15 i 16 formen part del 

comptador 1. El pin 11 (T1) és la 

font externa que alimenta aquest 

comptador, en cas que estigui configurat per alimentar-se d’una font externa. Els pins 

15 (OC01A i 16 (OC1B) són els comparadors A i B d’aquest comptador. El comptador 1 

es diferencia del comptador 0 perquè consta de 16 bits, mentre que el comptador 0 

només consta de 8 bits. 

- Els pins 5, 9, 10 i 17 formen part del comptador 2. Aquest comptador pot treballar de 

manera asíncrona i bàsicament, quan es configuren els pins 9 i 10 com a TOSC1 i TOSC2, 

permet la connexió d’un comptador de temps real (RTC) extern al microcontrolador. Els 

pins 5 (OC2B) i 17 (OC2A) són els comparadors connectats a aquest comptador. 

- Els pins 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27 i 28 formen part del mòdul convertidor analògic-digital 

(ADC). Els pins que van del 23 al 28 són les sis entrades designades com a ADC0 fins a 

Figura 5-5. Pinout d’ATmega328P amb encapsulat DIP28 
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ADC5 de les quals disposa aquesta variant del microcontrolador (Cal recordar que la 

diferència principal que presenta aquesta variant respecte la de 32 pins és que la de 32 

pins disposa de vuit entrades per l’ADC). Cada entrada és convertida a un valor digital 

amb 10 bits de precisió. El pin 20 (AVCC) és la font d’alimentació de l’ADC. Finalment el 

pin 21 (AREF) pot representar el valor màxim de referència utilitzat per la conversió. El 

valor mínim sempre és GND.  

- Els pins 12 (AIN0) i 13 (AIN1) formen part del comparador analògic. Aquest mòdul 

compara els valors de voltatge presents a cada pin i, quan el valor de AIN0 és superior a 

AIN1, ho notifica al microcontrolador mitjançant la sortida d’aquest (ACO). És possible 

seleccionar qualsevol dels pins d’entrada de l’ADC per substituir AIN1.   

- Els pins 5, 11, 12, 15, 16 i 17, que corresponen a les sortides dels comptadors, són els 

únics pins que poden proporcionar sortides de tipus PWM. 

5.2.4 Power Width Modulation (PWM) 
Aquesta tècnica consisteix a proporcionar un voltatge concret en els pins de sortida on els nivells 

possibles només són alt (5V) i baix (0V). Com que les sortides només permeten emetre dos 

nivells, els voltatges concrets s’aconsegueixen intercanviant l’estat d’aquesta a una freqüència 

molt alta. Per exemple, si cada 5ms s’intercanvia l’estat de la sortida obtindrem un voltatge 

efectiu de sortida de 2,5V. Un segon exemple, si de cada 10ms els 2 primers la sortida se situa a 

un estat alt i els altres 8 a un estat baix, obtindrem un voltatge efectiu de sortida d’1V. 

Per aconseguir aquest efecte són necessàries dues condicions: la primera consisteix en una 

manera acurada de mesurar el temps i la segona en una freqüència d’intercanvi d’estats prou 

alta per tal que el dispositiu receptor de la senyal no noti els canvis d’estat. La primera condició 

es compleix ja que els pins que permeten sortides PWM són els que corresponen a les sortides 

dels comptadors. La segona també es compleix pel propi disseny dels microcontroladors ja que 

aquests operen a freqüències suficientment altes com per realitzar aquests canvis d’estat sense 

que els dispositius perifèrics ho percebin. 

5.2.5 Programació del microcontrolador 
L’ATmega328P és un model de microcontrolador fabricat per Atmel. Aquesta empresa disposa 

tant del software utilitzat per crear i compilar el codi dels programes com del hardware que 

permet la connexió d’un ordinador amb el microcontrolador i que serveix per a traspassar-li el 

programa ja compilat. 

El programa utilitzat és l’ATMEL STUDIO 7. Aquest programa permet el desenvolupament 

d’aplicacions en els llenguatges de programació C, C++ i assemblador. Disposa de llibreries i 

macros pels diferents microcontroladors fabricats per l’empresa i permet la compilació i el 

debug dels programes creats. 

Una vegada s’ha creat i compilat el programa, el següent pas és enviar-lo al microcontrolador 

per tal que aquest l’executi. Aquest microcontrolador té implementades dues maneres de 

permetre la instal·lació de programes, en sèrie o en paral·lel. Proporcionant certs valors a certs 

pins del microcontrolador, aquest entra en mode programació paral·lela o sèrie. Els dos tipus de 

programació permeten executar les mateixes instruccions al microcontrolador. Aquestes són 

llegir o escriure els registres/bits de configuració, llegir/escriure la memòria EEPROM o 

llegir/escriure la memòria flash.  
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En la programació en paral·lel s’utilitzen els pins PB6, PC2, PC6, PD1, PD2, PD3, PD4, PD5, PD6 i 

PD7 per indicar les comandes a realitzar al microcontrolador i els pins PC0, PC1, PB0, PB1, PB2, 

PB3, PB4 i PB5 per enviar i rebre les dades. 

Per altra banda, en la programació en sèrie s’utilitza la interfície SPI de la qual disposa el 

microcontrolador per realitzar totes les tasques de lectura/escriptura. Aquesta interfície utilitza 

els pins PB3, PB4 i PB5. 

Pocs microxips necessiten ser programats una vegada 

instal·lats al PCB (Printed Circuit Board) corresponent. 

Ara bé, alguns d’ells eventualment necessitaran una 

reprogramació. És per això que molts fabricants 

implementen els connectors ICSP (In-Circuit Serial 

Programming) en les seves PCBs. Aquests connectors 

permeten reprogramar els microcontroladors que 

estan en producció sense la necessitat d’extreure’ls 

del PCB on estiguin instal·lats. Així doncs, aquests 

connectors eviten haver d’incloure maquinari 

específic per aquesta finalitat en el PCB. La inclusió d’aquest maquinari que rarament és utilitzat 

representaria una pèrdua d’espai al PCB i una pèrdua de diners per part dels fabricants.  

Normalment la interfície de programació en paral·lel s’utilitza per realitzar la programació del 

microcontrolador en processos industrials de fabricació de PCBs i la interfície en sèrie s’utilitza 

per realitzar reprogramacions una vegada el microcontrolador està en producció.  

Centrant-nos en la programació en sèrie, els fabricants disposen de dispositius que permeten la 

connexió entre un port USB de qualsevol ordinador i la interfície ICSP dels PCBs que, alhora, està 

connectada a la interfície SPI dels microcontroladors. Aquest tipus de dispositius s’anomenen 

programadors i, per exemple, el programador que s’utilitza per reprogramar el 

microcontrolador ATmega328P és l’Atmel-ICE (figura 4-6). 

5.2.6 Bootloader 
El microcontrolador ATmega328P disposa de la possibilitat d’instal·lació d’un bootloader en la 

memòria flash. Els bootloaders són programes que s’executen quan el microcontrolador és 

connectat al corrent per primer cop o se li aplica un reset. Els bootloaders típicament 

s’emmagatzemen a les últimes posicions de la memòria flash i estan protegits de possibles 

accessos des del programa principal mitjançant el que s’anomena Boot Loader Lock Bits. 

Si el microcontrolador té un bootloader instal·lat, aquest permet la recepció de dades per 

qualsevol interfície del microcontrolador i l’escriptura d’aquestes dades a qualsevol posició de 

la memòria flash, és a dir, permet l’actualització del programa que el microcontrolador està 

executant des de qualsevol interfície i també permet la seva pròpia modificació. 

Per norma general, els passos que realitza el bootloader quan s’executa són dos. El primer és 

esperar certa combinació d’informació per certa interfície. La informació i la interfície depenen 

de la programació que s’hagi fet del bootloader. En cas de no produir-se, el bootloader 

transfereix el control d’execució al programa principal i aquest s’executa normalment. Per altra 

banda, si aquesta combinació d’informació és produeix, el bootloader assumeix que l’usuari està 

enviant un nou programa/bootloader al microcontrolador. En aquest cas, el bootloader es 

dedica a llegir la informació que li arriba per la interfície designada i actualitza la informació 

emmagatzemada a la memòria flash per la nova que li arriba des de l’ordinador. 

Figura 5-6. Atmel-ICE 
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5.2.7 Diferències entre l’ATmega328P i l’ATmega328 
El microcontrolador ATmega328P és una variant més moderna del microcontrolador 

ATmega328. Les diferències bàsiques entre les dues versions són les següents: 

- El microcontrolador ATmega328P disposa de la tecnologia picoPower que permet 

apagar i engegar mòduls sota demanda amb el consegüent estalvi d’energia. 

- La signatura del microcontrolador ATmega328 és 0x1E9514 mentre que la del 

microcontrolador ATmega328P és 0x1E950F. 

5.3 Arduino UNO R317-21 
La placa Arduino UNO conté un seguit de perifèrics que proporcionen certes funcionalitats. 

Aquestes funcionalitats d’alguna manera fan d’intermediàries entre l’usuari i el 

microcontrolador i, per tant,  permeten una interacció molt més assequible i fluïda entre 

ambdós. Fent un símil informàtic ens podem imaginar la placa com els drivers que permeten 

accedir a les funcionalitats del microcontrolador des d’un nivell més alt.  

La placa disposa d’un socket al centre on va inserit el microcontrolador. Aquest socket permet 

la connexió del microcontrolador als diversos elements de la placa per facilitar la connexió a 

altres dispositius o als diferents mòduls que aquesta incorpora. 

Els components principals de la placa són el sistema d’alimentació, el sistema de programació, 

el sistema de rellotge extern, el botó de reset i la redistribució dels pins del microcontrolador. 

5.3.1 Sistema d’alimentació 
La placa es pot alimentar per mitjà del port USB que porta incorporat, per mitjà del connector 

jack de 21 mm amb el positiu al centre o per mitjà dels ports GND i Vin connectats a una font 

d’alimentació externa. 

Fent ús de l’electrònica que porta incorporada la placa escollirà, d’entre les fonts d’alimentació 

que tingui disponibles, la que li sigui més favorable. El microcontrolador pot funcionar amb un 

voltatge que va des de 2,7V fins a 5,5V. Per tant, si tenim una connexió USB que ens proporciona 

5V, la placa s’alimentarà mitjançant aquesta tensió. Si connectem el jack d’alimentació, llavors 

la placa tallarà l’alimentació via USB (no la comunicació) i passarà a utilitzar aquesta altra font 

d’alimentació. L’alimentació mitjançant els pins GND i Vin tot i ser possible no es recomana ja 

que la senyal d’entrada no passa per l’electrònica de protecció a què són sotmeses les dues 

altres vies d’alimentació. Consegüentment una pujada de tensió sobtada pot malmetre la placa 

i el microcontrolador. 

Com ja s’ha esmentat, l’USB proporciona una tensió d’aproximadament 5V que ja ve regulada i 

és perfectament vàlida per alimentar la placa i el microcontrolador. Per altra banda, trobem 

l’alimentació mitjançant el jack de 21 mm. El voltatge recomanat, si es vol alimentar la placa per 

aquesta via, va des dels 7V fins als 12V. La placa disposa d’un regulador de tensió 

(NCP1117ST50T3G) que permet transformar un voltatge d’entrada variable a un voltatge de 

sortida constant de 5V. A banda, també disposa d’un díode que protegeix la placa en cas que 

s’alterin les polaritats en el connector jack. La tensió mínima recomanada comença a 7V ja que 

el regulador de tensió i el díode tenen una caiguda de tensió d’1V cadascun aproximadament. 

Quan tenim la placa connectada a l’alimentació, els pins 3.3V, 5V, GND, GND i Vin ens 

proporcionen valors de tensió de referència per utilitzar com a entrades d’altres dispositius 

externs. El pin Vin ens proporciona un valor de tensió directe de l’entrada. En cas d’alimentació 

per mitjà d’USB aquest valor és d’aproximadament 5V i s’obté alimentant el convertidor de 
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tensió al revés; per tant, no es recomana utilitzar-lo per alimentar cap dispositiu extern. Ara bé, 

si la placa s’alimenta mitjançant el jack, aquesta tensió és igual a la tensió d’entrada només 

havent passat pel díode de protecció. En aquest cas, es pot utilitzar perfectament per alimentar 

qualsevol dispositiu extern.  

5.3.2 Sistema de programació 
Quan l’usuari vol utilitzar la placa, el procediment estàndard passa per connectar-la a un PC i 

mitjançant el software proporcionat per l’empresa enviar la informació (programa compilat) per 

tal que aquesta és guardi a la memòria flash del microcontrolador ATmega328P i s’executi.  

Com s’ha vist als apartats 5.2.5 i 5.2.6, el microcontrolador ATmega328P es pot programar en 

sèrie, en paral·lel o mitjançant un bootloader. Els fabricants han decidit realitzar la programació 

del microcontrolador utilitzant un bootloader i la comunicació amb l’exterior es realitza per la 

interfície USART. Ara bé, la connexió amb l’ordinador es fa mitjançant un port USB.  Per tant, per 

programar-lo s’ha de transformar la informació que arriba pel port USB a sèrie per tal que el 

bootloader la pugui processar. 

Arduino ha decidit realitzar aquesta transformació incorporant un segon microcontrolador a la 

placa. Aquest és l’ATmega16U2, el qual està situat entre el port USB i l’ATmega328P (en els 

models Arduino UNO R2 i anteriors aquest microcontrolador era l’ATmega8U2). L’ATmega16U2 

és un microcontrolador de la mateixa família que l’ATmega328P. Aquest, tot i disposar d’unes 

especificacions més modestes pel que fa a mòduls externs i memòria, disposa d’un mòdul USB. 

L’ATmega16U2, fent ús del mòdul USB, llegeix la informació que li arriba pel cable des de 

l’ordinador. Llavors, mitjançant el programa que porta carregat, processa i transforma aquesta 

informació i l’envia a l’ATmega328P mitjançant la seva interfície USART (pins 8 i 9). 

L’ATmega328P mitjançant el bootloader que porta incorporat processa aquesta informació i 

reemplaça el programa que té emmagatzemat pel que li envia l’ATmega16U2. 

El procediment que s’ha descrit en el paràgraf anterior serveix per programar l’ATmega328P 

mitjançant el bootloader que porta instal·lat de fàbrica. Ara bé, s’han descrit dues maneres més 

de programar els microcontroladors, una és en paral·lel i l’altra en sèrie. Tot i que no és la 

manera que l’empresa va idear, no hi ha cap impediment per programar el microcontrolador 

utilitzant aquests altres modes de programació. Encara que, per programar el microcontrolador 

en sèrie o en paral·lel, serà necessari disposar de maquinari especialitzat. 

Per dur a terme la programació en paral·lel, s’ha d’extreure el microcontrolador del soquet i 

connectar-lo al dispositiu adequat. Els fabricants de microcontroladors no disposen de cap 

dispositiu a la venda per dur a terme aquest tipus de programació; per tant, són els usuaris qui 

seguint les especificacions l’han de fabricar. El motiu pel qual no hi ha cap eina a disposició dels 

usuaris és perquè aquest tipus de programació s’efectua en els processos industrials de 

fabricació i no està destinada als usuaris finals.  

Pel que fa a la programació en sèrie, la placa Arduino UNO disposa de dos connectors ICSP que 

permeten la programació dels dos microcontroladors (ATmega16U2 i ATmega328P) que té 

instal·lats. Com ja s’ha explicat, la programació utilitzant aquests connectors s’ha d’efectuar 

mitjançant un dispositiu especial que permeti la comunicació entre un ordinador i el 

microcontrolador. A banda, el connector etiquetat com a ICSP i que està connectat a 

l’ATmega328P també serveix per instal·lar dispositius d’expansió anomenats shields que es 

comuniquen amb aquest per mitjà del protocol SPI.  
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La modificació de la programació del microcontrolador ATmega16U2 per part de l’usuari 

provocarà que la funció principal d’aquest canviï. Per tant, fins que no es restauri la programació 

original serà impossible programar l’Atmega328P mitjançant l’USB. 

Les programacions en sèrie o en paral·lel, a diferència de les efectuades mitjançant el 

bootloader, escriuen a tota la memòria flash del microcontrolador. Aquesta escriptura inclou la 

part de memòria on s’allotja el codi del bootloader. Per tant, si efectuem una programació 

d’aquest tipus, posteriorment serà impossible realitzar una programació “normal” sense 

restaurar el bootloader original.  

5.3.3 Sistema de rellotge extern 
El microcontrolador ATmega328P quan s’utilitza inserit a la placa Arduino UNO utilitza un 

sistema de rellotge extern. Aquest sistema va connectat als pins XTAL1 i XTAL2 del 

microcontrolador i li proporciona una freqüència de rellotge de 16MHz.  

5.3.4 Reset 
El pin de reset del microcontrolador ATmega328P funciona mitjançant lògica negativa, és a dir, 

quan se li aplica un senyal de nivell baix el microcontrolador es reinicia. La placa Arduino UNO 

disposa de tres maneres de proporcionar aquest senyal de nivell baix a aquest pin.  

- Fent ús del botó de reset que la placa porta incorporat.  

- Proporcionant un nivell baix al pin reset situat als connectors GPIO laterals. 

- Quan s’inicia una comunicació pel port USB, ja sigui per comunicar-se amb la placa via 

sèrie o per enviar-li un nou programa/bootloader, el microcontrolador ATmega16U2 

reinicia l’ATmega328P per tal que el bootloader s’executi. 

El pin de reset del microcontrolador porta associada una interrupció que té la màxima prioritat. 

Per tant, sigui quina sigui la situació del programa que el microcontrolador està executant, 

aquest sempre es reiniciarà.   

5.3.5 Redistribució dels pins del microcontrolador 
Molts dels pins d’entrada/sortida de l’ATmega328P s’han situat a la vora de la placa per 

permetre una fàcil interconnexió amb altres elements. Juntament amb aquests pins hi ha una 

secció de jumpers dedicada al mòdul d’alimentació per facilitar l’alimentació de dispositius 

externs. A la figura 4-7 es pot observar la correlació entre els pins del microcontrolador 

ATmega328P i els jumpers de la placa Arduino UNO. A la mateixa figura, també, es pot observar 

que els pins que permeten sortides de tipus PWM són els registres de sortida dels comptadors 

T0, T1 i T2 que porta incorporats el microcontrolador. 

A la placa també hi ha els 

dos connectors ICSP per 

facilitar la programació dels 

dos microcontroladors. A 

banda, etiquetat com a JP2, 

existeix un connector de 

2x2 que no té pins soldats 

(tot i que s’hi poden soldar 

fàcilment) que permet 

connexions exteriors amb 

els pins PB4, PB5, PB6 i PB7 

del microcontrolador ATmega16U2. Els usuaris experts poden modificar el programa d’aquest 

Figura 5-7. Correlació de pins entre l'Arduino UNO i l'ATmega328P 
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microcontrolador utilitzant la interfície ICSP i utilitzar aquests 4 pins del port JP2 com a pins GPIO 

(General Purpose In Out) per realitzar la funció que desitgin.  

A la figura 4-8 es pot observar la situació física a la placa Arduino UNO d’alguns dels mòduls 

descrits. 

 

 

 

 

 

5.4 Arduino IDE22-24 
L’IDE proporcionat per Arduino és un programa de codi lliure, multiplataforma programat en 

Java. Aquest s’utilitza per escriure i carregar els programes al microcontrolador de la placa 

corresponent. Seguint amb la filosofia presentada per l’empresa, l’ús d’aquest entorn de 

programació és assequible per a tot tipus d’usuaris. Darrere de la seva austeritat d’opcions i 

botons, s’amaguen un seguit d’eines avançades que permeten realitzar programacions de tot 

tipus de plaques, tant les fabricades per l’empresa com plaques compatibles de tercers.  

Els programes poden estar escrits en llenguatge C, C++ i Assemblador. La programació del codi 

es basa en dues funcions principals: setup que serveix per realitzar les inicialitzacions 

corresponents i loop que consisteix en un bucle infinit que va realitzant les tasques programades 

per l’usuari. Partint de les dues funcions descrites, el compilador s’encarrega d’afegir les 

porcions de codi necessari per tal que el format del programa s’adapti als estàndards.  

El codi font dels programes es guarda en projectes. Un projecte consta com a mínim d’un fitxer 

amb el nom exacte del projecte situat dins d’una carpeta amb el mateix nom. En el cas que el 

codi font del programa requereixi més fitxers addicionals aquests s’han de situar dins la carpeta 

del projecte. Quan el codi font es compila, automàticament, el compilador s’encarrega d’unir el 

codi de tots els fitxers començant pel fitxer principal i seguint per tots els altres fitxers presents 

a la carpeta del projecte en ordre alfabètic. Aquest també s’encarrega de crear tots els prototips 

de funcions que siguin necessaris i d’incorporar totes les llibreries que s’hagin inclòs. 

L’IDE per defecte porta incorporades un seguit de llibreries oficials a disposició de l’usuari. 

Aquestes proporcionen una col·lecció de funcions per realitzar les tasques relacionades amb 

Figura 5-8. Arduino UNO R3 
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perifèrics més habituals. Algunes llibreries d’aquest tipus són les que permeten accedir a la 

memòria EEPROM o les dissenyades per controlar una pantalla de cristall líquid. A banda 

d’aquestes, els usuaris poden importar llibreries desenvolupades per tercers o crear les seves 

pròpies. Actualment existeixen multitud de llibreries que proporcionen funcions d’alt nivell per 

accedir a una gran varietat de perifèrics.  

L’IDE permet la detecció automàtica de les diferents plaques Arduino que l’empresa 

comercialitza i la seva programació. No obstant, és possible afegir diferents nuclis de plaques de 

tercers per realitzar la programació d’aquestes. En aquests casos, es configura la placa Arduino 

com si fos un programador per al microcontrolador que es vol programar. És a dir, la placa 

Arduino es transforma temporalment en un programador com els descrits a l’apartat 5.2.5 fent 

que l’adquisició d’un programador per a cada tipus de placa no sigui necessari. 

L’IDE també disposa de l’opció de restaurar el bootloader del microcontrolador de la placa 

Arduino que s'hagi connectat. Quan es substitueix el microcontrolador de la placa o quan aquest 

s’ha programat, pel motiu que sigui, via sèrie/paral·lel, si es vol programar de nou via IDE s’haurà 

de fer ús d’aquesta opció per tal de restaurar el bootloader.  

 

Figura 5-9. Arduino IDE 
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6 Materials utilitzats 

6.1 Placa Arduino 
L’empresa Arduino actualment disposa d’un ampli ventall de models a disposició del públic. 

Aquests models estan classificats en cinc categories: categoria d’entrada, funcions avançades, 

IoT, educació i wearables.  

Els models disponibles a la categoria d’entrada són: 

Arduino UNO, Arduino LEONARDO, Arduino 101, 

Arduino ESPLORA, Arduino MICRO i Arduino NANO. A 

banda d’aquestes plaques també es ven un paquet 

anomenat Arduino Starter Kit que inclou una placa 

Arduino UNO i tots els components necessaris per 

realitzar 15 projectes de dificultat creixent que 

permeten als usuaris realitzar un aprenentatge 

progressiu començant des de zero. Degut a la 

inexperiència prèvia en sistemes encastats i microcontroladors, s’ha optat per adquirir aquest 

paquet, l’Arduino Starter Kit (figura 5-1). 

Mitjançant els components disponibles al paquet i la placa Arduino UNO R3 s’ha dut a terme la 

fase de familiarització i aprenentatge inicial que es requeria.  

https://www.amazon.es/dp/B00XY7LSY8 

6.2 Servomotors25, 26 
Els servomotors, són un tipus especial de motors que disposen d’un microcontrolador que 

permet controlar-ne el moviment, és a dir, quan es connecta un servomotor a la corrent aquest 

s’espera fins a rebre instruccions. Quan les rep, mou l’eix a la posició desitjada i es para fins que 

no es reben noves ordres.  

De servomotors n’hi ha de tres tipus, de rotació contínua, de 180 i de 270 graus. Els de rotació 

contínua poden estar girant indefinidament cap a un sentit o cap a l’altre a una velocitat 

determinada. Els altres dos tipus només poden moure l’eix en un rang de 180 o 270 graus 

respectivament. Aquests motors consten de tres connexions. Dues d’elles són per connectar la 

font d’alimentació i l’altra serveix per rebre les ordres emeses per l’usuari. Al contrari que els 

motors DC les connexions VCC i GND no són intercanviables.  

Les ordres són enviades mitjançant un senyal PWM 

(Pulse Width Modulation). Aquests senyals sempre 

comencen a un nivell baix i després passen a un nivell alt 

que pot durar entre 1 i 2 mil·lisegons. Pel que fa als 

servomotors amb rang de moviment, si el senyal dura 

1ms significa que el motor es posicioni a 0 graus, si dura 

2ms significa que el motor es posicioni a la màxima 

obertura, és a dir, 180 o 270 graus. Tots els valors 

intermedis entre 1 i 2 mil·lisegons provoquen que l’eix del motor se situï a una posició 

intermèdia proporcional. Els senyals PWM pels servomotors de rotació contínua tenen un 

significat diferent. Quan reben un senyal de 1,5ms, significa que es parin. Un senyal de 1ms 

significa que girin a màxima velocitat cap a la dreta i un senyal de 2ms significa que girin a 

màxima velocitat cap a l’esquerra. Els valors intermedis modifiquen la velocitat de gir 

proporcionalment. 

Figura 6-1. Arduino Starter Kit 

Figura 6-2. Servomotor MG90S 

https://www.amazon.es/dp/B00XY7LSY8
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Els servomotors escollits han estat del tipus MG90S (figura 5-2). Aquests servomotors són amb 

rang de moviment de 0 a 180 graus i de mida petita. El seu rang de voltatge operatiu va des dels 

4,8V fins als 6V. El consum de corrent quan no estan en moviment, és de 10mA i, quan es mouen, 

el consum ascendeix a valors entre 120mA i 250mA. La forma del PWM que accepten és 

l’estàndard d’aquests motors. Un pols d’1ms equival a 0 graus, un pols de 2ms equival a 180 

graus i un pols de durada intermèdia entre aquests dos valors equival als graus respectius. Per 

tant, ja que els motors accepten senyals estàndard, es controlaran utilitzant la llibreria Servo.h 

que porta incorporat l’IDE d’Arduino. Per efectuar l’obertura i el tancament s’incorporarà una 

lleva a l’eix, d’aquesta manera es pot situar l’eix a una posició concreta i controlada per mantenir 

el sentit de pas obert i a una altra posició per tancar-lo. 

https://www.amazon.es/dp/B07RVM24BJ  

6.3 Porta per a mascotes 
Un element important del prototip és la porta per a mascotes utilitzada. 

L’escollida en aquest cas ha estat de la marca PetSafe (figura 5-3). Té 

unes dimensions de 178 x 152 mil·límetres. Consta de dos marcs fixos 

que van situats un a cada banda de la porta i que s’uneixen entre ells 

mitjançant uns cargols. Un dels marcs és el que té realment la porta per 

mascotes, mentre que l’altre només és decoratiu. 

La part mòbil consta d’una làmina translúcida que tapa el forat i un marc 

blanc. Quan els animals passen de dins cap a fora, es mou tant el marc 

blanc com la part translúcida. Per contra, quan els animals entren, 

només es mou la part translúcida. 

https://www.amazon.es/dp/B00B17ETR6  

6.4 Interruptors 
Per notificar el pas dels animals al microcontrolador s’han escollit 

interruptors de làmines magnètiques (figura 5-4). Se n’instal·laran dos, 

un per notificar l’entrada de mascotes i un altre per notificar la sortida. 

Els interruptors escollits són del tipus normalment obert. Per tancar el 

circuit s’hi ha d’apropar un camp magnètic. El camp electromagnètic 

generat per l’imant indueix les làmines de l’interruptor fent que s’ajuntin 

i el circuit es tanqui. 

https://www.amazon.es/dp/B00PZMAD1O  

https://www.amazon.es/dp/B07PYMWW84  

6.5 Cables 
Per interconnectar tots els elements que conformen el circuit es necessitaran cables. S’ha optat 

per utilitzar cables pont de diferents colors amb connectors compatibles amb els terminals GPIO 

de la placa Arduino i, també, amb la placa de proves protoboard. 

https://www.amazon.es/dp/B01NGTXASZ  

Figura 6-3. Porta per a 
mascotes 

Figura 6-4. Interruptor de 
làmines magnètiques 

https://www.amazon.es/dp/B07RVM24BJ
https://www.amazon.es/dp/B00B17ETR6
https://www.amazon.es/dp/B00PZMAD1O
https://www.amazon.es/dp/B07PYMWW84
https://www.amazon.es/dp/B01NGTXASZ
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6.6 Transformador 6V 
Per alimentar els servomotors s’ha utilitzat un transformador extern de 6V 

(figura 5-5). Els motors, en general, són elements molt demandants de 

corrent i amb el corrent proporcionat per la placa Arduino al pin de 5V 

(450mA) no n’hi ha prou per alimentar-los correctament.  

https://www.amazon.es/dp/B07DNKMRP3  

6.7 RTC DS323127-30 
El mòdul DS3231 (figura 5-6) és un rellotge de temps real (RTC). Aquests es diferencien dels 

comptadors interns que posseeix el microcontrolador en el concepte que utilitzen per comptar 

el temps. Els comptadors integrats a la placa compten el temps amb l’única referència de quan 

la placa va ser connectada al corrent. Per contra, els RTC són capaços de comptar el temps amb 

les mateixes unitats temporals que els humans i partint d’una referència temporal determinada. 

Aquesta referència permet al dispositiu retornar valors temporals amb sentit. A banda, aquests 

porten una bateria incorporada que permet, un cop posats a hora, que aquesta no es perdi 

encara que el prototip es desconnecti del corrent.  

Arduino pot accedir als comptadors de temps utilitzant les 

funcions millis() i micros(). Aquestes retornen, respectivament, els 

mil·lisegons i els microsegons que han passat des que la placa va 

ser connectada al corrent. Per dur a terme les obertures i 

tancaments de la porta de manera programada i temporal, 

aquestes funcions són totalment insuficients. Per aquest motiu 

s’ha optat per incorporar aquest element perifèric al prototip.  

El model DS3231 utilitzat s’integra al prototip fent ús de la interfície 

I2C del microcontrolador i, per accedir als valors que ens proporciona, s’utilitza la llibreria RTClib 

desenvolupada per Adafruit. 

https://www.amazon.es/dp/B01M2B7HQB  

6.8 ESP826631-37 
L’ESP8266 (figura 5-7) s’utilitzarà per proveir el prototip de connexió a internet. Aquest mòdul 

és un microcontrolador complet. Disposa d’una arquitectura RISC de 32 bits a una velocitat de 

80 MHz i memòria flash externa amb capacitats que van des dels 512KB fins als 4MB segons el 

model. També disposa de diverses interfícies de comunicació com ara USART, I2C o SPI. A banda 

de la funcionalitat que ambdós presenten, una de les principals diferències d’aquest mòdul 

respecte el DS3231 és que en aquest cas ens trobem davant d’un microcontrolador, el qual pot 

ser programat exactament igual que l’ATmega328P o qualsevol altre.  

El que és interessant d’aquest mòdul és que disposa d’una 

interfície sense fils per realitzar connexions a internet i que és 

un mòdul amb una àmplia comunitat de desenvolupadors al 

darrere. Aquest fet fa que important el nucli de 

desenvolupament a l’IDE d’Arduino, aquest es pot utilitzar tant 

per crear el programa com per compilar-lo i transferir-lo al 

mòdul. Gràcies als desenvolupadors independents, al 

repositori de llibreries d’Arduino n’hi ha moltes que fan referència a aquest mòdul.  

https://www.amazon.es/dp/B01LK83TX0  

Figura 6-5. Transformador 
AC-DC 6V 

Figura 6-6. RTC DS3231 

Figura 6-7. ESP8266-01 

https://www.amazon.es/dp/B07DNKMRP3
https://www.amazon.es/dp/B01M2B7HQB
https://www.amazon.es/dp/B01LK83TX0
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6.9 MFRC52238-40 
En cas que sigui possible dur a terme la fase opcional del projecte, el 

mòdul MFRC522 (figura 5-8) serà el que proveirà al prototip de la 

capacitat de lectura dels xips RFID que les mascotes porten 

implantats sota la pell del coll. El mòdul consta d’interfícies USART, 

I2C i SPI per a la comunicació amb elements externs.  

Igual que el mòdul DS3231 aquest mòdul no permet la seva 

programació i les funcions que presenta no poden ser alterades. 

https://www.amazon.es/dp/B00QFDRPZY  

 

 

  

Figura 6-8. MFRC522 

https://www.amazon.es/dp/B00QFDRPZY
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7 Disseny del circuit elèctric 

7.1 Connexió dels elements 

7.1.1 Sensors 
Com a sensors s’utilitzaran els interruptors de làmines magnètiques normalment oberts que 

s’han descrit a l’apartat 6.4. El pas dels animals es vol gestionar mitjançant interrupcions. Per 

tant, els interruptors es connectaran als pins digitals 2 i 3 de la placa Arduino. Aquests pins, 

internament, es connecten als pins 4 i 5 del microcontrolador Atmega328P. Com s’ha descrit a 

l’apartat 5.2.3, aquests pins són els encarregats de rebre les dues interrupcions externes que el 

microcontrolador és capaç de gestionar.  

7.1.2 Servomotors 
Els servomotors que controlaran l’obertura i el tancament de la porta consten de tres 

connexions: VCC, GND i la connexió de control. El cable VCC de tots els motors es connectarà al 

positiu provinent del transformador de 6V descrit a l’apartat 6.6. Els cables de referència GND 

es connectaran al pin GND de la placa Arduino. El valor de tensió de referència als circuits 

elèctrics sempre ha de ser comú. Finalment, els cables de control necessiten ser connectats a un 

pin de la placa Arduino que sigui capaç d’emetre senyals PWM. Per tant, els cables de control 

seran connectats als pins número 9, 10 i 11 de la placa. 

7.1.3 RTC DS3231 
Pel correcte funcionament d’aquest mòdul només són necessàries quatre de les sis possibles 

connexions de les que disposa el mòdul: dues que proporcionaran l’alimentació elèctrica VCC i 

GND i dues més que formen part de la interfície I2C per la qual el mòdul es comunica amb la 

placa Arduino (SDA i SCL). 

VCC es connectarà al pin de 5V de la placa Arduino i GND és connectarà al pin GND de la placa 

Arduino que fa de referència comuna a tot el circuit. Pel que fa a les altres dues connexions es 

connectaran al port I2C de la placa que correspon als pins A4 i A5.  

Els pins anomenats 32K i SQW no són necessaris en el projecte que s’està desenvolupant. 

7.1.4 ESP8266 
Com s’observa a la figura 6-1 aquest mòdul consta de 8 

pins. Per tal que el mòdul operi amb normalitat el pin 1 

(GND) s’ha de connectar al valor de tensió de referència 

comú a tot el circuit. El pin 8 (VCC) correspon a la tensió 

d’entrada que ha de ser de 3,3V. Per tant, aquest pin es 

connectarà al pin que proporciona 3,3V de la placa 

Arduino.  

El pin 4 (Chip Enable), quan rep una tensió de nivell alt, indica que el xip s’activi i funcioni 

normalment. El pin 6 (Reset) funciona amb una lògica negativa, és a dir, quan es proporciona un 

nivell de tensió baix, s’indica al mòdul que realitzi un reset i, quan se li proporciona un nivell de 

tensió alt, el xip funciona normalment. Seguint l’anterior descripció els pins 4 i 6 s’han de 

connectar, juntament amb el pin 8, al pin que proporciona un nivell alt de la placa Arduino.  

La comunicació entre aquest mòdul i la placa Arduino es durà a terme mitjançant la interfície 

USART. Al mòdul ESP8266 aquesta està situada als pins 2 (TX) i 7 (RX) mentre que a la placa 

Arduino està situada als pins digitals 0 (RX) i 1 (TX). Ara bé, com es veurà més endavant, és 

Figura 7-1. ESP8266 pinout 
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necessari deixar la interfície USART de la placa Arduino lliure per qüestions de debug. Així doncs, 

s’ha habilitat una USART virtual situada als pins digitals 4 (TX) i 5 (RX) de la placa Arduino. 

Finalment la connexió dels pins 2 i 7 d’aquest mòdul es realitzarà de la següent manera: el pin 2 

del mòdul ESP8266 (TX) es connectarà al pin 5 de la placa Arduino (RX) i el pin 7 del mòdul 

ESP8266 (RX) es connectarà al pin 4 de la placa Arduino (TX). 

Els pins 3 i 5 no són necessaris en el projecte que s’està desenvolupant.   

7.2 Circuit final 
L’esquema del circuit finalment és el següent: 

 

Figura 7-2. Circuit final 

Per realitzar els dissenys dels circuits durant tot el projecte s’ha utilitzat l’eina de disseny online 

Tinkercad. Així doncs, el disseny realitzat es pot consultar al següent enllaç: 

https://www.tinkercad.com/things/luQNcA6LwWz-intelligent-pet-door-v6  

A la figura 7-2 es pot observar a la part de baix la connexió del mòdul DS3231 mitjançant la 

interfície I2C del microcontrolador i a la part de dalt la connexió del mòdul ESP8266 mitjançant 

la interfície USART virtual situada als pins 4 i 5 de la placa Arduino. També es pot observar 

l’alimentació dels servomotors mitjançant el transformador (representat a l’esquema per quatre 

piles AA en sèrie) i els cables de control d’aquests connectats als pins 9, 10 i 11 de la placa 

Arduino. Finalment, es poden observar els interruptors de làmines magnètiques (representats 

per polsadors) i connectats als pins 2 i 3 que gestionen les interrupcions. 

Com es pot veure, cada servomotor té connectat un condensador de 100 µF entre els cables VCC 

i GND de l’alimentació i els sensors tenen una resistència de 10 KΩ que connecta GND amb el 

pin que gestiona cada interruptor quan aquests estan oberts. 

7.2.1 Condensadors de desacoblament41, 42 
Els condensadors de desacoblament en el circuit del projecte compleixen dos objectius. El 

primer és emmagatzemar una petita quantitat d’energia. Aquesta energia servirà per ajudar al 

transformador de 6V a proveir als motors quan aquests es posin en funcionament. El segon 

objectiu és absorbir les interferències elèctriques generades per l’activació dels servomotors i 

que aquestes no es propaguin a la resta del circuit.    

https://www.tinkercad.com/things/luQNcA6LwWz-intelligent-pet-door-v6
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7.2.2 Resistències pull-up i pull-down43-45  
Com es pot observar a la figura 6-2, si no existís la resistència quan l’interruptor es trobés en 

estat obert l’entrada corresponent de la placa Arduino no estaria connectada a res. En 

electrònica quan una entrada no està ni a nivell baix ni a nivell alt es diu que està flotant 

(floating). En aquest estat, qualsevol interferència electromagnètica de l’ambient pot fer variar 

el nivell de l’entrada fent que la placa Arduino detecti valors incoherents. Per tant, les entrades 

sempre han de tenir un valor perfectament determinat, ja sigui alt o baix.  

Per aconseguir que l’entrada de la placa Arduino sempre tingui un valor determinat, s’utilitza el 

que s’anomena resistències pull-up o pull-down segons el valor que es vulgui obtenir quan es 

prem el botó. Si s’utilitzen resistències pull-up, s’aconsegueix tenir per defecte un nivell alt a 

l’entrada del microcontrolador i, quan s’activa el sensor, s’obté un nivell baix. Per contra, si 

s’utilitzen resistències pull-down, s’aconsegueix tenir per defecte un nivell baix a l’entrada i, 

quan s’activa el sensor corresponent, s’obté un nivell alt.  

A la figura 6-3 es poden observar els esquemes 

elèctrics corresponents a la configuració de 

resistències pull-up i pull-down. 

El valor d’aquestes resistències pot ser variable, 

tot i que, normalment es troba al voltant dels 

10KΩ. El corrent sempre circula per on li és més 

fàcil; per tant, quan el polsador està obert, aquesta 

circula per la resistència proporcionant a l’entrada 

del microcontrolador un nivell alt o baix segons 

correspongui. Per contra, quan el polsador està 

tancat, el camí que el travessa ofereix una 

resistència menor (gairebé nul·la); així doncs, el camí que segueix el corrent canvia 

proporcionant a l’entrada del microcontrolador un nivell baix o alt segons correspongui.  

Així doncs, per evitar estats amb una entrada indefinida, en els casos, en què els interruptors 

estiguin oberts, s’han utilitzat resistències pull-down per proporcionar entrades de nivell baix al 

microcontrolador.  

 

 

 

  

Figura 7-3. Esquema elèctric de resistències pull-up i 
pull-down 



Roger Medico Piqué   TFG – Disseny i construcció d’una gatera intel·ligent 

25 

8 Software 

8.1 Estructura del codi46-48 
Les aplicacions a Arduino es programen utilitzant el paradigma del super-loop. En aquest 

paradigma existeix una funció principal que consisteix en un bucle infinit on es van realitzant les 

diferents tasques que el microcontrolador té programades, una després de l’altra i, quan s’arriba 

al final, es torna a començar. Al contrari que els Sistemes Operatius de Temps Real (RTOS), que 

també s’utilitzen per programar sistemes encastats, no existeix concurrència ni es permet el 

bloqueig de tasques per mitjà de semàfors o altres elements de sincronització. Com que aquesta 

placa està orientada a tot tipus de públics, és lògic que la programació s’efectuï utilitzant aquest 

paradigma. 

Com s’ha apuntat anteriorment, la programació en Arduino sempre comença amb una carpeta 

i un fitxer amb el nom del projecte que s’està creant. En el projecte que s’ha desenvolupat 

aquest fitxer és intelligentPetDoor.ino. Aquest és el que conté les dues funcions típiques de tot 

projecte Arduino. La funció setup() que s’executa una vegada quan el programa comença la seva 

execució i la funció loop() que executa el codi que conté en un bucle infinit.  

Partint de la funcionalitat que es va marcar als objectius inicials s’ha establert que el programa 

ha de tenir el super-loop dividit en cinc parts: 

- checkSerial: comprova si l’usuari ha introduït alguna comanda i actua en conseqüència. 

- checkCommand: comprova si hi ha alguna comanda pendent per executar i, en cas de 

ser-hi, la duu a terme. 

- checkNextAction: comprova si hi ha alguna comanda programada segons condicions i, 

si s’han complert les condicions, la duu a terme. 

- checkSchedule: comprova si hi ha alguna comanda programada segons temps i, si 

s’escau, la duu a terme. 

- checkButtons: comprova els sensors de la porta. 

 

Perquè aquestes tasques puguin interactuar entre elles i amb els dispositius connectats al 

microcontrolador, s’han creat tres estructures de dades que permeten l’intercanvi d’informació 

entre elles. Aquestes estructures són commandIssued, nextAction i la combinació de npetsIn i 

npetsOut.  

Encara que el fil d’execució del programa sigui lineal, aquest s’ha volgut dividir en diferents 

arxius. Per una banda, existeix l’arxiu que s’acaba de descriure i que conté les inicialitzacions i el 

super-loop. Per l’altra, hi ha els fitxers relatius a les diferents funcions del programa, que són 
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tots els altres fitxers en minúscula. I, finalment, s’han implementat funcions d’alt nivell per 

interactuar amb els perifèrics i s’han situat als fitxers que tenen el nom en majúscula. Aquests 

fitxers d’alguna manera venen a representar els drivers del programa. 

8.1.1 Comunicació amb l’usuari (checkSerial) 
Per una banda, aquesta secció del codi està formada per la llibreria CTBot i el fitxer 

intelligentPetDoorESP8266.ino. Aquests s’han d’executar a la placa ESP8266 de forma separada 

a tot l’altre codi i s’hi comuniquen mitjançant la interfície serial. La funcionalitat d’aquesta part 

és retransmetre els missatges entre la placa Arduino i els servidors de Telegram. 

Per l’altra banda, el fitxer serial consta de dues funcions principals: una es checkSerial() que 

s’encarrega de rebre els missatges de l’usuari, guardar-los i cridar a la funció parseInput() del 

fitxer parseInput; i l’altra és sendMessage() que s’encarrega d’enviar els missatges des de la 

placa Arduino cap a l’usuari. 

La funció parseInput() és l’encarregada d’entendre el que realment l’usuari ens està dient i 

actuar en conseqüència. És a dir, segons el que l’usuari ens digui aquesta funció pot modificar 

les estructures commandIssued i nextAction, dissenyades per permetre la comunicació entre les 

diferents parts del programa o cridar a funcions dels mòduls user o pet per actuar directament 

sobre les variables d’aquests. 
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8.1.2 Execució de comandes emeses per l’usuari (checkCommand) 
Aquesta secció del codi es dedica a llegir periòdicament l’estructura de tipus commandIssued. 

Si en algun moment troba que la funció parseInput(), que s’ha vist a l’apartat anterior, hi ha 

emmagatzemat algun tipus d’informació, aquesta executa les ordres que conté l’estructura i la 

reinicia al seu estat inicial per permetre la recepció de més comandes. 

El tipus de l’estructura està declarat al fitxer typedefs.h, el qual està inclòs al fitxer principal per 

tal que sigui visible a tot el programa. Aquesta estructura consta de 6 camps de tipus enter, els 

quals no tots són utilitzats en totes les comandes. 

- commandName: és un camp que conté el tipus de comanda que s’ha rebut.  

- Un 0 correspon a una comanda de tipus /now. 

- Un 1 correspon a una comanda de tipus /program. 

- Un 2 correspon a una comanda de tipus /where. 

- Un 3 correspon a una comanda de tipus /status. 

- modifierFlag: és un camp que serveix per indicar quin tipus de comanda tenim. Sols 

s’utilitza quan commandName és igual a 1 (/program).  

- Un 0 indica que l’usuari vol programar una comanda. 

- Un 1 indica que es vol esborrar una comanda programada. 

- Un 2 indica que l’usuari vol veure totes les comandes programades.  

- Un 3 indica que l’usuari vol esborrar totes les comandes programades. 

- day, hour, i minute: són camps que sols s’utilitzen quan commandName és igual a 1 i 

modifierFlag és igual a 0 o a 1, és a dir, sols s’utilitzen quan l’usuari vol programar una 

comanda a un dia i una hora determinades o vol esborrar una comanda guardada. 

- movement: és un camp que sols s’utilitza quan commandName val 0 o quan 

commandName val 1 i modifierFlag val 0 o 1. És a dir, quan l’usuari emet una comanda 

/now o una comanda /program especifica. Aquesta comanda indica al programa quina 

acció ha de dur a terme.  

- Un 0 indica que s’han d’obrir els dos sentits de pas de la porta. 

- Un 1 indica que s’ha d’obrir el sentit de pas d’entrada i s’ha de tancar el de 

sortida. D’aquesta manera les mascotes podran entrar, però no sortir. 

- Un 2 indica que s’ha de tancar el sentit de pas d’entrada i s’ha d’obrir el de 

sortida. D’aquesta manera les mascotes sols podran sortir, però no entrar. 

- Un 3 indica que s’ha de tancar la porta en ambdós sentits.   

Dins el fitxer checkCommand es llegeix l’estructura anterior i depèn de la comanda emesa per 

l’usuari es realitzen diferents accions. Cadascuna d’elles fa les crides corresponents a funcions 

contingudes a altres fitxers si és necessari. 
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8.1.3 Execució de comandes segons condicions (checkNextAction) 
Aquesta secció de codi està dedicada a comprovar si l’usuari ha programat alguna comanda 

perquè és compleixi segons la posició de les mascotes. En cas que n’hi hagi alguna de 

programada i les condicions es compleixin, aquesta serà executada. 

La comanda s’emmagatzema en una estructura anomenada nextAction i que igual que totes les 

estructures que s’han definit, està declarada a typedefs.h. Aquesta consta de tres camps: 

- movement: emmagatzema l’acció que ha de dur a terme la porta quan es compleixin les 

condicions. 

- Un 0 indica que s’han d’obrir els dos sentits de pas de la porta. 

- Un 1 indica que s’ha d’obrir el sentit de pas d’entrada i s’ha de tancar el de 

sortida. D’aquesta manera les mascotes podran entrar, però no sortir. 

- Un 2 indica que s’ha de tancar el sentit de pas d’entrada i s’ha d’obrir el de 

sortida. D’aquesta manera les mascotes sols podran sortir, però no entrar. 

- Un 3 indica que s’ha de tancar la porta en ambdós sentits.   

- npetsIn i npetsOut: indica el número de mascotes que han d’estar dins i fora per 

considerar que les condicions es compleixen. 

Com s’ha dit, aquesta part del codi consulta l’estructura nextAction i compara els valors de 

npetsIn i npetsOut emmagatzemats amb els valors reals; si aquests són iguals, considera que les 

condicions s’han complert, realitza l’acció pertinent i reinicia l’estructura a l’estat inicial per 

permetre la programació de futures comandes. 

 

8.1.4 Execució de comandes segons horari (checkSchedule) 
Aquesta secció de codi utilitzant el rellotge de temps real (DS3231) comprova cada minut si hi 

ha alguna comanda guardada al calendari. En cas de ser-hi l’executa i informa l’usuari. 
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8.1.5 Detecció de moviment de mascotes (checkButtons) 
En aquesta secció de codi es fa ús de les interrupcions que tenen associades els dos sensors de 

la porta per detectar el moviment de les mascotes. Quan es detecta moviment, s’actualitzen els 

comptadors de mascotes per tal que les altres parts de codi en facin ús, alhora que s’informa a 

l’usuari. En aquesta part ha estat especialment complicat diferenciar un moviment fortuït d’un 

pas real de mascota. 

 

8.2 Decisions de disseny 
En aquest apartat s’explicaran les parts de codi que han suposat un repte més gran pel 

desenvolupador, així com les decisions de disseny que s’han pres. Aquestes parts són tres. La 

distribució i codificació de la informació que s’ha de guardar a la memòria EEPROM.  Dotar a la 

placa Arduino d’una interfície sense fils per permetre la connexió a internet i dotar-la, també, 

d’un mecanisme eficaç de comunicació amb els usuaris. I, finalment, dotar la porta de 

mecanismes per diferenciar entre el pas real de mascotes i deteccions de moviments que no 

representen el pas de mascotes, tot i que poden estar provocats per aquestes.  

8.2.1 EEPROM19, 49 
La memòria EEPROM és un tipus de memòria no volàtil, és a dir, el contingut d’aquesta no es 

perd quan es retira el corrent elèctric. En aquest projecte aquesta memòria s’ha fet servir per 

emmagatzemar tres valors. El primer és la quantitat de mascotes que l’usuari posseeix, el segon 

són les programacions basades en temps fetes per l’usuari i el tercer la informació sobre els 

usuaris. 

La memòria EEPROM en els microcontroladors ATmega328P és d’1 KB i està organitzada en 

paraules d’1 byte (8 bits) de mida. Per llegir i escriure d’aquesta memòria es necessita incloure 

la llibreria EEPROM.h proporcionada directament per l’IDE d’Arduino.  

La variable que conté el número de mascotes està a la posició zero de la memòria. S’ha establert 

que, si aquesta posició té un valor de 255 (0xFF), representa que la variable no està inicialitzada. 

Qualsevol altre valor representarà el número de mascotes, és a dir, el màxim de mascotes 

establert és de 254. 

Pel que fa a les comandes programades per l’usuari, s’ha decidit que n’hi pot haver com a màxim 

4 per dia. És a dir, realitzant una simple multiplicació es pot arribar a la conclusió que, com a 

molt, n’hi pot haver 28 en total. Cadascuna d’elles ocupa 2 bytes de la memòria EEPROM i el seu 

espai d’emmagatzematge comença a la posició 2 i va fins a la 58. 

Les comandes programades per l’usuari han de guardar l’acció que s’ha de realitzar, el dia, l’hora 

i el minut. La forma més òptima que s’ha trobat per guardar tota aquesta informació en el mínim 

espai possible és comprovant quants bits ocupa cada informació que s’ha de guardar i repartir-

los en aquests dos bytes. 
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L’acció pot ser porta oberta, només es permet l’entrada, només es permet la sortida i porta 

tancada. És a dir, 4 possibilitats diferents que es poden codificar en 2 bits. Obert equivaldrà a 

00, sols entrada a 01, sols sortida a 10 i tancat a 11. El minut pot anar des de 0 fins a 59. Així 

doncs, els minuts es poden codificar en 6 bits, ja que 59 en binari és 111011. Seguint el mateix 

raonament, l’hora pot anar des de 0 fins a 23; per tant es pot codificar utilitzant 5 bits, ja que 23 

en binari és 10111. Finalment, seguint la mateixa lògica, els dies els podem representar amb els 

números des de l’1 fins al 7, els quals es poden representar utilitzant sols 3 bits. 

Els dos bytes que ocupa cada programació guardada s’ubicaran a la memòria EEPROM de forma 

consecutiva. Per representar un registre que no té dades guardades, es farà assignant al camp 

que conté el minut el valor 63 el qual en binari és 111111. 

Si es volgués representar una comanda guardada a la memòria EEPROM que conté, per exemple, 

que la porta s’obri cada diumenge a les 12:05, les dues posicions de memòria quedarien de la 

següent manera: 

 Acció Minut 

Byte i 0 0 0 0 0 1 0 1 

 Hora Dia 

Byte i+1 0 1 1 0 0 1 1 1 

Finalment, els registres dels usuaris ocupen 5 bytes. Per identificar els usuaris es fa servir l’ID de 

Telegram el qual és de tipus uint32_t. El cinquè byte es fa servir per emmagatzemar els 

paràmetres de l’usuari com, per exemple, si permet les notificacions o no. D’usuaris n’hi pot 

haver un màxim de 4. L’espai que se’ls ha assignat a la memòria EEPROM comença just quan 

s’acaba l’espai de les comandes guardades, és a dir, a la posició 59 i va fins a la posició 78. 

Si es permeten les notificacions o no amb un bit n’hi ha prou per representar-ho, deixant els 

altres 7 bits de la cinquena paraula lliures per si són necessaris en futures ampliacions del 

prototip. Per tant, si es volgués representar un usuari amb un ID igual a 785329874 amb les 

notificacions activades la memòria EEPROM, el primer que s’hauria de fer és dividir el valor 

uint32_t en quatre valors uint8_t per tal que aquests càpiguen a la memòria. Per fer-ho s’ha de 

passar el valor de l’ID a binari i llavors els 8 bits de menys pes s’han anomenat ID 0, els següents 

ID 1, els següents ID 2 i els 8 bits de més pes s’han anomenat ID 3. Seguint aquesta regla els 

diferents IDs quedarien de la següent manera: 

785329874d = 010010110111010011110011011101 b 

- ID 3: 0111 0100  

- ID 2: 1111 0011  

- ID 1: 0111 0100  

- ID 0: 0100 1011  

Finalment, aquesta informació emmagatzemada a la memòria EEPROM quedaria de la següent 

manera: 

 ID 3 

Byte i 0 0 1 0 1 1 1 0 

 ID 2 

Byte i+1 1 1 0 0 1 1 1 1 

 ID 1 

Byte i+2 0 0 1 0 1 1 1 0 
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 ID 0 

Byte i+3 1 1 0 1 0 0 1 0 

 Lliure NE 

Byte i+4 X X X X X X X 1 

 

8.2.2 Comunicació entre el prototip i l’usuari50-52 
Per aconseguir que el prototip i l’usuari puguin intercanviar informació s’han de tenir en compte 

dos factors: el primer consisteix a proporcionar una interfície a la placa Arduino per connectar-

se a internet i el segon consisteix a buscar la millor manera per tal que la porta i l’usuari 

intercanviïn informació. 

Per assolir el primer factor s’ha utilitzat el mòdul sense fils ESP8266 descrit a l’apartat 6.8. Per 

assolir el segon factor s’ha escollit un sistema que ja està implementat, que està funcionant i 

que és gratuït. La solució ha estat utilitzar un bot de Telegram. Telegram és una aplicació de 

missatgeria instantània que funciona a totes les plataformes mòbils i que a més té versió web. 

Aquesta aplicació té el que s’anomena (ro)bots. Quan es dona d’alta un bot a Telegram, el que 

s’està fent és indicar a l’aplicació que hi ha una nova entitat que no és una persona i que no té 

número de telèfon però que, mitjançant l’API (Application Programming Interface) que 

proporciona Telegram, es pot comunicar amb els altres usuaris de l’aplicació. 

Quan es dona d’alta, el bot l’aplicació Telegram proporciona un token. Aquest token és un 

identificador únic que permet enviar missatges al bot. Telegram només proporciona la via per 

enviar i rebre aquests missatges. L’usuari ha de proporcionar el hardware que rebrà i gestionarà 

els missatges. Aquest hardware, en el projecte que s’està desenvolupant és el mòdul ESP8266 i 

qui compren els missatges, com ja s’ha vist, és la funció parseInput(). 

El mòdul ESP8266 té una llibreria anomenada CTBot que proporciona totes les estructures 

necessàries per tal d’instal·lar-hi un bot de Telegram. En la fase d’inicialització (funció setup), 

s’ha de crear un objecte de tipus CTBot. Llavors, mitjançant les funcions CTBot.wificonnect() i 

CTBot.setTelegramToken(), s’ha de connectar la placa a internet i s’ha d’establir el token del 

nostre bot. En aquest moment la placa ESP8266 és la que està a l’altra banda del xat al qual 

envien missatges els usuaris. 

Una vegada la placa està inicialitzada s’entra en la fase de retransmissió (funció loop). En aquesta 

fase el mòdul ESP8266 es dedica a retransmetre els missatges que genera la placa Arduino cap 

als usuaris de Telegram i els missatges provinents dels usuaris cap a la placa.  

Per retransmetre els missatges dels usuaris cap a l’Arduino s’utilitza la funció 

CTBot.getNewMessage() per comprovar si hi ha algun missatge pendent de rebre. Si n’hi ha 

algun, aquest es guarda a una estructura de tipus TBMessage. Seguidament, s’extreu l’ID 

d’usuari i el text d’aquesta estructura i s’envien cap a la placa Arduino mitjançant la interfície 

sèrie.  

Per retransmetre els missatges de la placa Arduino cap als usuaris, es fa el recorregut invers. Es 

comprova la interfície sèrie periòdicament a l’espera de dades pendents de rebre. Quan n’hi ha, 

aquestes es reben i es guarden en una estructura de tipus simpleTBMessage. Un cop guardades 

en aquesta estructura, s’utilitza la funció CTBot.sendMessage() per enviar-les a l’usuari al qual 

va destinat el missatge. 

A l’altra banda de la interfície sèrie hi ha la placa Arduino enviant missatges cap al mòdul 

ESP8266 i també rebent-los. Tot el codi relacionat amb les interfícies sèrie s’ha situat al fitxer 



Roger Medico Piqué   TFG – Disseny i construcció d’una gatera intel·ligent 

32 

SERIAL.ino. La placa Arduino sols consta d’una interfície sèrie situada als pins GPIO 0 i 1. Com ja 

s’ha esmentat, aquesta s’ha volgut deixar lliure per qüestions de debug; per tant, mitjançant la 

llibreria SoftwareSerial.h s’ha implementat una nova interfície sèrie virtual als pins GPIO 4 i 5. 

Aquesta s’ha anomenat ESP8266Serial i és aquesta la que està connectada al mòdul ESP8266. 

En aquest fitxer, a banda d’implementar la nova interfície sèrie, s’han implementat dues 

funcions que permeten enviar missatges cap al mòdul ESP8266 i també rebre’ls. La que permet 

rebre els missatges s’ha anomenat checkSerial(). Aquesta permet a la placa Arduino comprovar 

si existeix algun missatge pendent provinent del mòdul ESP8266. Si existeix, es recupera i 

s’emmagatzema en una estructura de tipus simpleTBMessage per tal que les altres parts del 

programa en puguin fer ús. La funció que permet enviar missatges s’ha anomenat 

sendMessage(). 

La comunicació entre els dos microcontroladors es fa mitjançant l’estructura simpleTBMessage. 

Aquesta estructura consta de dos camps. El primer és un camp de tipus uint32_t que conté l’ID 

d’usuari. El segon és el missatge en forma de taula de caràcters de 200 posicions. 

Tot i que la llibreria SoftwareSerial.h proporciona diferents funcions per enviar i rebre diferents 

tipus de dades, l’opció que s’ha contemplat en aquest projecte és serialitzar una variable de 

tipus simpleTBMessage. Aquesta variable és enviada mitjançant la funció Serial.write(), la qual 

envia una quantitat prefixada de bytes a través de la interfície. A l’altra banda, tenim la funció 

Serial.readBytes() que llegeix una quantitat prefixada de bytes de la interfície. Com que els dos 

mòduls estan enviant i rebent la mateixa estructura de dades, el protocol de comunicació 

funciona perfectament. S’ha decidit fer d’aquesta manera ja que el programa ha de saber en tot 

moment quin usuari li envia els missatges i, també, a quin usuari ha de respondre. 

Així doncs, a les següents taules podem observar de manera resumida les principals funcions 

d’enviament i rebuda d’informació. Tant a la part de codi de la placa Arduino com al mòdul 

ESP8266. 

A la placa Arduino: 

void checkSerial(){ 

   ... 

   /* Rep l’estructura simpleTBMessage des del mòdul ESP8266 */    

   ESP8266Serial.readBytes((uint8_t *) &msg, (uint16_t) sizeof(msg)); 

   ... 

} 

 

void sendMessage(uint32_t id, String text){ 

   ... 

   /* Envia l’estructura simpleTBMessage cap al mòdul ESP8266 */    

   ESP8266Serial.write((uint8_t *) &sendingSmsg, (uint16_t) sizeof(sendingSmsg)); 

   ... 

} 

Al mòdul ESP8266: 

void loop(){ 

 

   /* Rep l’estructura TBMessage des de l’usuari de Telegram */    

   if (intelligentPetDoorBot.getNewMessage(msg)){  

      ... 

      /* Retransmet la informació rebuda de Telegram cap a la placa Arduino */    

      Serial.write((uint8_t *) &sendingSmsg, (uint16_t) sizeof(sendingSmsg));  

      ... 

   } 

 

   if(Serial.available()>0){ 

      ...  

      /* Rep l’estructura simpleTBMessage des de l’Arduino */    
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      Serial.readBytes((uint8_t *) &recievingSmsg, (uint16_t) sizeof(recievingSmsg)); 

   

      /* Retransmet la informació rebuda cap a l’usuari de Telegram  */    

      intelligentPetDoorBot.sendMessage(recievingSmsg.id, recievingSmsg.text);  

      ... 

   } 

} 

 

8.2.3 Detecció del pas real de mascotes19, 53-56 
Per detectar el pas de les mascotes, la porta disposa de dos interruptors de làmines 

magnètiques. Quan la porta està en repòs, aquests interruptors estan tancats proporcionant un 

nivell de tensió alt a la placa Arduino. Cada interruptor té una interrupció associada que s’activa 

quan el nivell de tensió rebut per la placa passa d’alt a baix. Aquestes interrupcions activen uns 

flags que posteriorment són tractats a la funció checkButtons() dins el fitxer checkButtons.ino. 

En tractar-se d’interruptors magnètics, quan la porta passa d’estar tancada a estar oberta, es 

produeixen multitud d’interrupcions per efecte del camp magnètic en moviment. Aquestes 

interrupcions no s’han de confondre amb el pas real de mascotes. Per intentar diferenciar el pas 

real d’una mascota de les interrupcions residuals, els esdeveniments de porta (door events) 

s’han dividit en 5 fases. 

- No hi ha esdeveniment de porta, és a dir, la porta no es mou, ni hi ha interrupcions per 

part dels interruptors. 

- Inici d’un door event marcat per la primera interrupció que rep el microcontrolador. 

- Moviment inicial abans del pas de la mascota. Multitud d’interrupcions temporalment 

molt properes. 

- Interval de temps en el qual la porta està oberta per deixar passar la mascota. No es 

produeixen interrupcions. 

- Moviment final després del pas de la mascota. La porta oscil·la d’una banda a l’altra 

abans de quedar en repòs. Es produeixen multitud d’interrupcions. 

El pas d’una fase a una altra ve determinat per tres factors. El primer factor és una variable que 

s’ha anomenat debounceFlag i és de tipus uint8_t. El segon factor és una altra variable que s’ha 

anomenat doorEventStart i és de tipus unsigned long. Finalment, el tercer factor és la resta de 

dues variables temporals per determinar els intervals de temps entre interrupcions 

consecutives.  

8.2.3.1 Fase de repòs 

En aquesta fase la porta està tancada per efecte de la gravetat. No es produeixen interrupcions 

per part dels interruptors i, per tant, no hi ha cap esdeveniment de porta en marxa. Al no haver-

hi moviment, doorEventStart i debounceFlag valen zero. D’aquesta manera s’indica a la funció 

checkButtons() que no ha de fer res. 

void checkButtons(){ 

  

   /* If in->out isr has raised do the job and reset the flag */ 

   if(inOutFlag){ 

      ... 

   } 

  

   /* If out->in isr has raised do the job and reset the flag */ 

   if(outInFlag){ 

      ... 

   } 

  

   /* Ends a door event if suficient time with no inputs has passed. */ 

   if((doorEventStart) && ((millis()-doorEventStart) > DOOR_EVENT_END_TIME_MS)) { 

   ... 

   } 
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8.2.3.2 Primera interrupció d’un door event 

Gairebé sempre que es produeix una interrupció, checkButtons() crida a la funció doorEvent(). 

Aquesta rutina, en funció del valor de la variable debounceFlag actua d’una manera o d’una 

altra. En el moment en què es produeix la primera interrupció provocada per un interruptor, 

com ja s’ha dit, checkButtons() crida a la funció doorEvent(). La funció doorEvent() comprova el 

valor de debounceFlag i, com que aquest és zero, això li indica que ens trobem just a la primera 

interrupció d’un door event. 

En aquest moment el que s’ha de fer és mitjançant la funció millis() guardar el moment d’inici 

del door event i guardar el moment temporal de l’última interrupció, que en aquest cas són el 

mateix. També s’ha de canviar el valor de la variable debounceFlag a 1 per indicar al programa 

que les properes interrupcions que es produiran formen part del que s’ha anomenat open door 

debounce. 

void doorEvent(char direction){ 

  

   doorEventStart = millis(); 

  

   doorEventEnd = 0; 

 

   /* Starting phase of a door event. */ 

   if((debounceFlag == 0)){ 

   

      debounceFlag = 1; 

   

      lastButtonISRTime = millis(); 

   

   } 

   ... 
 

8.2.3.3 Fase de moviment inicial (open door debounce) i fase de pas de la mascota 

En aquesta fase, en la qual debounceFlag val 1 i tenim el temps en el qual es va produir la última 

interrupció guardat a lastButtonISRTime, el programa es dedica a cada nova interrupció a 

comprovar quant de temps ha passat entre la interrupció actual i la immediatament anterior. 

Aquesta comprovació es produeix efectuant la resta entre les variables lastButtonISRTime i 

buttonISRTime. Si aquesta resta és menor a 800ms, el programa no avança de fase i considera 

la interrupció actual un rebot de la porta. Si pel contrari aquest valor és superior a 800ms, es 

considera que l’interval de temps és prou gran com per considerar que una mascota ha travessat 

la porta. En aquest cas s’actualitzen les variables npetsIn i npetsOut i s’assigna a debounceFlag 

un valor igual a 2 indicant al programa que s’ha avançat de fase. 

void doorEvent(char direction){ 

  

   ... 

   /* Secont phase of a door event. In this phase we determine if the event  

    * is a pet actually crossing or a openning door debounce. */ 

   else if(debounceFlag == 1){  

  

      /* Store the time of this interrupt */ 

      buttonISRTime = millis(); 

     

      /* If the time between the two last interrupts is greater than the 

       * limit. Consider it a pet crossing. */ 

      if((buttonISRTime - lastButtonISRTime) > DEBOUNCE_OPENING_TIME_MS){ 

    

         /* Since we have a confirmed door crossing, advance to next  

          * door event phase */ 

         debounceFlag = 2; 

    

         ... 

    

      } 
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      /* If the time between two last interupts is less than the limit.  

       * Treat that interrupts as an opening door debounce. In that case  

       * we don't advance to the next phase.  

       */ 

      else{ 

    

         /* Update the last interrupt time to allow further comparision */ 

         lastButtonISRTime = buttonISRTime; 

      } 

   }  

} 
 

8.2.3.4 Fase de moviment final (closing door debounce) 

En aquesta fase la variable debounceFlag té un valor igual a 2. Per tant, això indica al programa 

que la mascota ja ha travessat la porta i que s’han d’ignorar totes les interrupcions que aquesta 

provoqui, ja que aquestes interrupcions s’han de  considerar rebots ocasionats pel tancament 

de la mateixa. 

void checkButtons(){ 

  

   if(inOutFlag){ 

   

      if(debounceFlag != 2) doorEvent(1); 

      ... 

   } 

 

   if(outInFlag){ 

   

      if(debounceFlag != 2) doorEvent(0); 

 

   ... 
 

8.2.3.5 Finalització d’un door event  

En aquesta fase es tracta de reiniciar les variables debounceFlag i doorEventTime per tal de 

concloure el door event actual i permetre que se’n pugui iniciar un altre. Dins la funció 

checkButtons() hi ha una condició que, en cas de trobar-nos en un door event (debounce Flag 

diferent de zero), comprova el temps que ha passat des de l’última interrupció que s’ha produït 

fins al moment actual. Si aquest temps és superior a 2 segons i la porta està tancada, el programa 

considera que el door event ha finalitzat. Per tant, reinicia les variables debounceFlat i 

doorEventTime i assigna valor a la variable doorEventEnd que és utilitzada per la part de 

programa que comprova les accions programades segons la posició de les mascotes. 

Un detall important és que aquesta part de codi no només es basa en el temps que ha passat 

entre les dues últimes interrupcions per considerar que un door event s’ha acabat. Com hem 

dit, també comprova que la porta està tancada. Això es fa d’aquesta manera per considerar el 

cas en el qual una mascota es quedi parada a mig passar.  

Suposem el cas que una mascota comença a travessar la porta però llavors es para a mig 

travessar un temps superior a 2 segons. Si el programa no comprovés que la porta està tancada 

per donar per acabat un door event, al cap de dos segons donaria el door event per acabat. 

Finalment, quan la mascota travessés la porta el programa es pensaria que s’està iniciant un nou 

door event quan realment el que està passant és que s’està acabant l’anterior. 

En el cas que una mascota es trobi a mig passar i el temps entre interrupcions sigui superior a 

l’establert per considerar un door event acabat el programa actualitza el valor de la variable 

doorEventStart al moment actual i torna a esperar dos segons abans d’intentar tornar a finalitzar 

el door event. 
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void checkButtons(){ 

  

   ... 

  

   /* Ends a door event if suficient time with no inputs has passed.  

    * It acts in two cases: If a pet is just scratching the door without  

    * crossing, when he/she finished the door event is reseted and when a  

    * pet has crossed it acts as the closing door debounce.  

    */ 

   if((doorEventStart != 0) && ((millis()-doorEventStart) > DOOR_EVENT_END_TIME_MS)) { 

   

      /* If suficient time has passed and door is closed end the door event. */ 

      if((digitalRead(BUTTON_PIN_0) == HIGH) && (digitalRead(BUTTON_PIN_1) == HIGH)){ 

 

         /* Reset debounce flag and door event start time */ 

         doorEventStart = 0; 

         debounceFlag = 0; 

    

         /* Set the door event end time */ 

         doorEventEnd = millis(); 

    

      } 

   

      /* If door is not closed means that a pet is half inside and half outside.  

       * Door event continues.  

       */ 

      else{ 

    

         /* Set the new door event time */ 

         doorEventStart = millis(); 

    

      } 

   } 

} 
 

8.3 Llibreries57-62 
Per garantir el funcionament del software dissenyat s’ha necessitat fer ús de diverses llibreries 

de tercers. Aquestes es poden dividir en les llibreries oficials que l’IDE d’Arduino porta 

incorporades i les llibreries desenvolupades per tercers.  

Les llibreries oficials que s’han utilitzat són EEPROM.h, Servo.h i SoftwareSerial.h, i les llibreries 

de tercers són RTCLib.h, CTBot.h i ArduinoJson.h. 

- EEPROM.h: Llibreria que proporciona funcions d’alt nivell per gestionar la memòria 

EEPROM dels microcontroladors. 

- Servo.h: Llibreria que proporciona funcions d’alt nivell per gestionar servomotors que 

acceptin senyals PWM estàndard. 

- SoftwareSerial.h: Llibreria que permet la creació d’interfícies sèrie virtuals en qualsevol 

pin digital de les plaques Arduino. També proporciona funcions d’alt nivell per tal de 

gestionar-les.  

- RTClib: llibreria desenvolupada per Adafruit, la qual proporciona funcions d’alt nivell que 

permeten interactuar amb el mòdul DS3231 de forma efectiva. 

- CTBot: llibreria desenvolupada per Stefano Ledda per al mòdul ESP8266, la qual 

proporciona funcions i estructures d’alt nivell que permeten interactuar amb bots de 

Telegram de forma senzilla i efectiva. 

- ArduinoJson: llibreria desenvolupada per Benoit Blanchon, la qual proporciona funcions 

d’alt nivell per tractar objectes JSON. La versió 5.13.5 d’aquesta llibreria és necessària 

per tal que la llibreria CTBot funcioni correctament. 
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8.4 Relació de fitxers 
Al llarg del desenvolupament del projecte el codi ha anat evolucionant i, finalment, s’ha dividit 

en diversos fitxers per facilitar-ne la comprensió i la modularització. 

Els fitxers corresponents al programa que s’ha d’instal·lar a l’Arduino: 

- EEPROM.ino: fitxer que conté totes les funcions i variables relacionades amb la 

EEPROM. 

- ISR.ino: fitxer on s’han implementat les ISR dels sensors d’entrada i sortida de la porta. 

- RTC.ino: fitxer que conté tot el relacionat amb el rellotge de temps real (mòdul DS3231). 

- SERIAL.ino: fitxer que conté tot el relacionat amb les interfícies serial, tant la que es 

connecta a l’ordinador com la que es connecta amb el mòdul ESP8266. 

- checkButtons.ino: fitxer que conté les funcions que tracten l’activació dels sensors de la 

porta. 

- checkCommand.ino: fitxer que tracta les comandes introduïdes per l’usuari. 

- checkNextAction.ino: fitxer que tracta l’execució de les possibles accions programades 

via la comanda when. 

- checkSchedule.ino: fitxer que tracta l’execució de les possibles accions programades via 

la comanda program 

- intelligentPetDoor.ino: aquest és el fitxer principal on hi ha les funcions setup() i loop() 

característiques de tots els projectes Arduino. 

- parseInput.ino: aquest fitxer desxifra l’entrada d’usuari i passa la informació a les altres 

funcions. 

- pets.ino: aquest fitxer conté tot el relacionat amb les mascotes. 

- SERVO.ino: aquest fitxer conté tot el relacionat amb el moviment dels servos. 

- users.ino: aquest fitxer conté tot el relacionat amb els usuaris. 

- defines.h: aquest fitxer conté totes les constants que s’utilitzen. 

- typedefs.h: en aquest fitxer s’han definit tots els nous tipus de dades. 

Els fitxers del programa que s’ha d’instal·lar a l’ESP8266: 

- intelligentPetDoorESP8266.ino: fitxer principal que s’encarrega de retransmetre 

missatges entre la placa Arduino i Telegram. 

- arduino_secrets.h: fitxer que conté el SSID i contrasenya de la xarxa sense fils a la qual 

es vol que es connecti la porta i també el token del bot de Telegram. 

Durant el desenvolupament del projecte s’ha utilitzat un repositori de GitHub, en el qual es pot 

trobar l’última versió del codi del programa que gestiona la porta. A banda, també s’hi poden 

trobar totes les versions anteriors per tal d’observar l’evolució que aquest ha sofert durant tot 

el desenvolupament. L’enllaç al repositori és el següent: 

https://github.com/pop135/intelligent-pet-door 

 

  

https://github.com/pop135/intelligent-pet-door
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9 Interacció amb l’usuari63 
Com ja s’ha descrit, la interacció amb la porta es realitza mitjançant un bot de Telegram. Per 

accedir al bot primer s’ha de buscar clicant a la corresponent icona de l’aplicació. Després, s’ha 

de buscar el bot pel seu nom “intelligent pet dor” i finalment s’hi ha d’accedir i clicar inicia. En 

aquest moment l’usuari estarà en disposició d’interactuar plenament amb la porta. 

Existeixen dos tipus de comandes que l’usuari pot introduir. Les simples que consten d’una única 

paraula i que l’usuari té a disposició sense haver-les d’escriure i les compostes que consten de 

l’identificador de comanda i diferents paràmetres.  

9.1 Comandes simples 
/open: obre la porta immediatament. 

 

/close: tanca la porta immediatament. 

 

/in: immediatament posa les baldes de la porta per tal 

que les mascotes puguin entrar a casa, però no sortir. 

 

/out: immediatament posa les baldes de la porta per tal 

que les mascotes puguin sortir al carrer, però no entrar 

a casa. 

 

/where: mostra a l’usuari la situació exacta de les 

mascotes. 

 

/status: mostra a l’usuari l’estat actual de la porta 

(obert, tancat,...) 

 

/help: mostra el menú d’ajuda principal. En ell podem 

introduir un modificador per tal que el bot ens ensenyi 

l’ajuda específica corresponent a un tema concret.  

 

 

 

9.2 Comandes compostes 
Les comandes compostes són les següents: 

/program: aquesta comanda permet gestionar les accions que volem que es duguin a terme en 

un dia i una hora concretes. 

Figura 9-1. Exemple de la comanda /open. 

Figura 9-2. Exemple de la comanda /close. 

Figura 9-3. Exemple de la comanda /in. 

Figura 9-4. Exemple de la comanda /out. 

Figura 9-5. Exemple de la comanda /where. 

Figura 9-6.Exemple de la comanda /status. 

Figura 9-7.Exemple de la comanda /help. 
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/when: aquesta comanda permet gestionar la pròxima acció que volem que es dugui a terme 

segons la posició de les mascotes. 

/pet: permet gestionar tot el relacionat amb les mascotes. 

/user: permet gestionar tot el relacionat amb l’usuari. 

9.2.1 /program 
La comanda /program permet gestionar les accions per tal que s’executin un dia i una hora 

concretes.  

Si s’introdueix /program seguit d’un dia de la setmana, 

una hora i una acció s’aconseguirà programar que 

aquell dia de la setmana a aquella hora la porta dugui a 

terme aquella acció de manera automàtica. Els dies de 

la setmana van des de dilluns representat per un 

número 1 fins a diumenge representat pel 7. Les hores 

s’han d’introduir en format 24 hores i les accions poden 

ser open, in, out o close. 

Per exemple, “/program 7 12:00 open” programaria la 

porta per tal que cada diumenge a les 12:00 s’obrís la 

porta. 

Si introduïm /program seguit del modificador “del” un 

dia de la setmana i una hora, indicarem al programa que 

volem esborrar l’acció emmagatzemada perquè 

s’executi el dia de la setmana a l’hora indicada; per 

exemple, “/program del 7 12:00” esborraria l’acció 

emmagatzemada per executar-se el diumenge a les 

12:00 h.  

També existeix la possibilitat d’esborrar totes les accions emmagatzemades introduint /program 

seguit del modificador “del all”.  

Per poder visualitzar les programacions emmagatzemades, es pot introduir /program seguit del 

modificador “show”. Aquesta comanda consulta totes les accions emmagatzemades i les mostra 

a l’usuari.  

Com ja s’ha descrit, el màxim d’accions emmagatzemades és de 4 per dia de la setmana i les 

accions emmagatzemades es guarden a la memòria EEPROM, és a dir, encara que es desendolli 

la placa del corrent, no es perden. 

9.2.2 /when 
La comanda /when permet programar una acció futura en base al moviment de les mascotes. 

La sintaxi d’aquesta comanda es basa en indicar quantes mascotes han d’estar a dins a casa i 

quantes fora per executar l’acció corresponent.  

Figura 9-8. Exemple de la comanda /program. 
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Per exemple, si introduïm “/when 1 in 2 out close”, 

quan la porta detecti que hi ha 1 mascota a casa i dues 

a fora es tancarà. Les accions que permet la comanda 

són les quatre que ja s’han vist. Per abreviar, si volem 

que l’acció s’executi quan totes les mascotes siguin fora 

de casa o dins, per indicar quantes han de ser fora i 

quantes dins podem escriure els modificadors “allin” o 

“allout”. Per exemple, la comanda “/when allout close” 

tancarà la porta quan totes les mascotes siguin fora. 

Igual que la comanda /program tenim els modificadors 

del i show. Un serveix per esborrar la comanda i l’altre 

per veure quina comanda està programada. Per 

exemple, “/when show” ens mostraria quina acció es durà a terme i quan, i “/when del” 

esborrarà la comanda emmagatzemada. 

Aquesta comanda no s’emmagatzema a la memòria EEPROM, és a dir, quan la placa es reinicia 

es perd. Per altra banda, quan es compleixen les condicions i la comanda s’executa, aquesta 

s’esborra del sistema ja que es considera que les comandes programades per aquesta via són 

d’un sol ús. 

9.2.3 /pet 
Aquesta comanda serveix per establir el numero de 

mascotes que la porta ha de considerar. Si s’introdueix 

amb el modificador “number” seguit d’un nombre 

serveix per establir el número de mascotes; per 

exemple, “/pet number 5” establiria el nombre de mascotes a 5. 

Quan establim un nou nombre de mascotes, el sistema considera que totes estan dins a casa i 

s’esborra la comanda emmagatzemada /when si n’hi hagués alguna. Aquest nombre de 

mascotes s’emmagatzema a la memòria EEPROM; per tant, no es perd si es desconnecta la placa 

de la corrent. 

9.2.4 /user 
Aquesta comanda serveix per gestionar les opcions 

d’usuari. Si s’introdueix amb el modificador “del” 

serveix per esborrar l’usuari del sistema. Per altra 

banda, amb el modificador “notifications on/off” 

serveix perquè l’usuari en qüestió rebi o no les 

notificacions automàtiques. 

Les notificacions que es poden activar o desactivar són les que la porta envia quan una mascota 

la travessa i les que s’envien quan les condicions de la comanda /when es compleixen. 

El màxim d’usuaris simultanis són 4 i la informació d’aquests és emmagatzemada a la memòria 

EEPROM. Això vol dir que hi poden haver fins a 4 persones donant ordres a la porta. 

 

 

  

Figura 9-9. Exemple de la comanda /when. 

Figura 9-10. Exemple de la comanda /pet. 

Figura 9-11. Exemple de la comanda /user. 
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10 Viabilitat 
Un producte viable és aquell que permet realitzar amb efectivitat les accions i/o funcions que 

ofereix sobre el paper, que pot ser fabricat en una cadena de producció, que pot ser operat pels 

usuaris amb relativa facilitat i que permet als fabricants i comercialitzadors obtenir beneficis. 

Mitjançant les proves realitzades i l’observació del prototip s’ha pogut arribar a la conclusió que 

el producte obtingut en aquesta primera iteració encara no és viable. 

Tot i no ser viable, s’ha realitzat una gran tasca creant un prototip completament funcional i que 

permet a l’usuari realitzar totes les accions que s’havien proposat en els objectius. Ara bé, la 

construcció del prototip no permet la fabricació en cadena ja que la construcció d’aquest s’ha 

realitzat de manera molt artesanal. Per altra banda, si bé és cert que l’usuari pot interactuar 

amb la porta amb relativa facilitat, quan és pensa a gran escala, el model d’interacció entre el 

producte i l’usuari no és viable. 

Per obtenir un producte viable caldria millorar tres aspectes del prototip: 

- Completar la funcionalitat opcional plantejada als objectius i incorporar el lector de RFID 

per a la identificació unívoca de les mascotes.  

- Replantejar la interacció entre el producte i l’usuari. 

- En lloc d’agafar una porta per a mascotes comercial i modificar-la, caldria emprendre un 

procés de disseny industrial per tal de dissenyar i fabricar una porta a mida capaç 

d’allotjar els sensors, els servomotors i el circuit de manera adequada. 

Tot i que el resultat del projecte no sigui viable, la realització d’aquest primer prototip és un pas 

necessari en tots els processos creatius. La construcció del mateix ha servit per veure l’enorme 

potencial de la idea i tot el software que s’ha desenvolupat es pot aprofitar per la següent versió 

del prototip.  

Una vegada implementades les anteriors millores, el producte seria totalment viable. Podria ser 

fàcilment operat per usuaris sense experiència, podria ser fabricat en sèrie i seria capaç de dur 

a terme les funcions per a les quals va ser dissenyat amb efectivitat (aquest primer prototip ja 

n’és capaç). L’únic que mancaria seria realitzar els estudis de mercat corresponents i 

implementar una bona política econòmica pel que fa a l’adquisició de materials, la fabricació, la 

distribució i la venda. 

10.1 Incorporació del mòdul RFID 
Per incorporar el mòdul RFID (MFRC522) al prototip s’hauria d’estudiar la millor manera 

d’efectuar la comunicació entre aquest i la placa Arduino, ja sigui mitjançant la interfície SPI, I2C 

o creant una altre interfície USART virtual. Després s’hauria de modificar el codi del software de 

la següent manera com a mínim: 

- Modificar la comanda /pet per incloure la capacitat de registrar i esborrar mascotes 

concretes. Aquests registres s’haurien de situar a la memòria EEPROM igual que les 

programacions i els usuaris. Com a mínim s’hauria de poder guardar l’ID del xip RFID 

implantat i el nom de la mascota en que s’estigui registrant. 

- Modificar la comanda /when per incloure la capacitat d’especificar accions de la porta 

en base no només en el número de mascotes sinó també en base a quines mascotes 

estan dintre i quines fora. 

- Modificar la comanda /where per tal que aquesta ens informi de la situació de les 

mascotes no amb números sinó amb els noms d’aquestes. 
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- Modificar la funció checkButtons() per tal que informi a l’usuari de quina mascota ha 

travessat la porta. 

- Substituir el sistema de recompte de mascotes basat en nombres (npetsIn i npetsOut) 

per un altre que tingués en compte la posició exacta de totes les mascotes. 

10.2 Comunicació entre Arduino i usuari a gran escala 
El sistema de comunicació entre Arduino i l’usuari ideat al primer prototip és vàlid únicament 

per aquest. El model utilitzat per realitzar aquesta comunicació difícilment es podria exportar a 

un major nombre de portes. El factor clau és que el bot de Telegram està situat al prototip tal 

com es pot observar a la figura 9-1. Aquest fet impedeix exportar la comunicació utilitzant el bot 

a altres usuaris i a altres portes. 

La següent iteració implicaria situar entre les portes i els usuaris un servidor tal com es pot 

observar a la figura 9-2. La tasca d’aquest seria interpretar les ordres rebudes per Telegram dels 

usuaris i redirigir-les a la porta corresponent. En aquest sistema les portes haurien de comptar 

amb un identificador únic per tal que el servidor s’hi pogués adreçar de manera unívoca. Per 

altra banda, quan els usuaris es registressin al sistema, haurien d’indicar quina és la seva porta 

mitjançant aquest identificador. D’aquesta manera els usuaris no es comunicarien directament 

amb la seva porta. Seria el servidor el que, quan rebés un missatge d’un usuari, buscaria a la 

base de dades l’identificador de la porta d’aquest usuari i li reenviaria el missatge. 

Finalment, l’última iteració seria despendre’s de la dependència d’infraestructura de tercers 

deixant d’utilitzar Telegram. En aquesta iteració aquest es substituiria per una aplicació mòbil 

propietària que els usuaris haurien d’instal·lar als seus dispositius.  

 

 

 

 

 

 

  

Figura 10-1 

Figura 10-2 

Figura 10-3 
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11 Conclusió 
Es va començar aquest projecte sense coneixements d’Arduino en general i, tampoc sense 

coneixements del funcionament dels microcontroladors i de l’electrònica que els governa i que 

els envolta en particular. Partint d’aquesta base, es van fixar una sèrie d’objectius que 

culminarien amb la primera iteració de la construcció d’un prototip de porta per a mascotes 

intel·ligent.  

Al principi la feina es va basar en aprendre el màxim possible sobre el funcionament d’Arduino, 

el microcontrolador que el governa (ATMega328P) i els components electrònics i mecànics que 

s’haurien d’incorporar al prototip. La familiarització va consistir bàsicament en cercar informació 

i construir alguns dels projectes proposats a l’Arduino Starter Pack. Posteriorment es va anar 

iniciant la programació del software per parts. Es va començar per entendre les interrupcions 

que governen els sensors, es va continuar pels servomotors, seguidament es va començar a 

implementar la part del codi que permet entendre les comandes, i així successivament. 

Mentre el codi s’anava fent més gran i més complex es va fer necessària una redistribució i una 

certa modularització del mateix. Aquesta es va produir quan es va començar a implementar la 

part de la EEPROM i la part del RTC. 

Tot aquest procés es va fer simultàniament al procés de construcció física del prototip. Per fer-

lo es va fer un exercici artesanal de bricolatge que va permetre incorporar els sensors i actuadors 

i també connectar-los al circuit final de l’Arduino. Durant tota la construcció es va dur a terme 

un procés de prova i error en el qual cada error permetia aprendre quelcom i solucionar-ho. Per 

exemple el sistema compost pels sensors i els imants de la porta no va ser fàcil d’implementar. 

Tampoc va ser fàcil descobrir i implementar el sistema d’alimentació externa dels servomotors. 

A mesura que el desenvolupament avançava s’anava veient que s’havien d’incorporar més i més 

comandes al prototip. Per exemple, les comandes /user i /pet al principi no estava previst 

implementar-les. Així com, totes les comandes compostes que incorporen modificadors de tipus 

del o show.  

Ja amb el prototip físic construït i el software en un estat de desenvolupament bastant madur 

va arribar el moment d’incorporar la comunicació mòbil. Aquest va ser un dels punts més 

delicats i complicats del projecte. El mòdul ESP8266 va ser de complicada integració al prototip. 

Va ser complicat entendre que es tractava d’un microcontrolador programable complet i que 

s’havia d’implementar un software a banda per tal que aquest l’executés.  

Arribats a aquest punt, fent retrospectiva de la feina feta i veient el prototip construït plenament 

funcional es pot afirmar que s’han complert els objectius que es van fixar al principi del treball. 

Mentre s’estava redactant l’apartat referent a la viabilitat i es feia palès que el prototip no era 

viable es va produir un moment de certa tristor. Posteriorment, pensant-ho fredament es va 

veure que aquesta estava infundada. Tot procés creatiu comença pel disseny i construcció d’un 

primer prototip, s’analitzen les fortaleses i debilitats d’aquest i es continua construint els 

prototips que siguin necessaris fins a arribar a un producte final viable. En dos mesos que dura 

el termini per dur a terme aquest treball és impossible construir un producte viable d’aquestes 

característiques. Ara bé, l’autor del treball està molt satisfet ja que el primer prototip està 

construït, funciona i s’adequa als objectius establerts a l’inici del projecte.  
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Annex 1: Diagrama de Gantt 
Diagrama de Gantt corresponent a la planificació del projecte que s’ha fet a l’apartat 4. 

 

 

 

 

  

Figura A1-0-1 

Figura A1-0-2 
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Annex 2: Construcció del prototip 
En lloc d’instal·lar la porta per a mascotes normalment, s’ha decidit instal·lar-la a un suport de 

fusta mòbil per afavorir el treball amb el prototip.  

El primer pas ha consistit a foradar la fusta segons les mides especificades a les instruccions 

d’instal·lació.  

Seguidament s’ha estudiat quins serien els millors llocs per col·locar els servomotors per tal que 

aquests dugin a terme la seva funció. S’ha decidit col·locar-ne un per tal de tancar l’accés des de 

dins cap a fora i dos per tal de tancar l’accés des de fora cap a dins. Per tal de situar-los en posició 

s’ha hagut de fer lloc a la fusta i també al plàstic del marc de la porta. A la figura A2-1 es pot 

observar la fusta amb el forat per la porta i els espais per allotjar els servomotors. 

 

També s’ha hagut de fer lloc als marcs de la porta per tal d’allotjar els servomotors. A les figures 

A2-2 i A2-3 es poden observar els dos marcs que componen la porta. L’exterior amb un forat a 

la part inferior i l’interior amb dos forats a les dos bandes. En aquestes dues figures també 

s’observen els interruptors de làmines magnètiques situats al lloc corresponent.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El següent pas ha estat collar els servomotors que barren el pas a la fusta i collar els imants que 

els activaran. Alhora que es van conduint els cables cap a l’exterior. A la figura 8-6 es pot veure 

Figura A2-2. Figura A2-3. 

Figura A2-0-1. Fusta amb el forat per la porta i els 
servomotors. 
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els dos servomotors laterals instal·lats al lloc corresponent i els cables conduïts a través de 

l’espai que ocuparà el tercer servomotor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

A la figura A2-5 es pot observar que els tres servomotors ja estan situats al lloc que els correspon. 

La part interior de la porta també està instal·lada amb l’interruptor de làmines magnètiques al 

lloc corresponent. A la figura A2-6 es pot observar el segon interruptor de làmines magnètiques 

instal·lat i cablejat al marc exterior, així com l’imant que activarà l’interruptor interior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La construcció ha seguit muntant la part exterior, cablejant els sensors i actuadors i, finalment, 

connectar-los al microcontrolador. A les figures A2-7 i A2-8 es pot observar la porta ja instal·lada 

completament amb tots els servomotors i interruptors cablejats cap a l’exterior. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A2-4. 

Figura A2-7. Figura A2-8. 

Figura A2-6. Figura A2-5. 
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Finalment a la figura A2-9 es pot observar el prototip complert i a la figura A2-10 un detall del 

circuit final. 

  

 

 

Figura A2-9 

Figura A2-10 


