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Microcontrolador (µC, uC o MCU)

És un petit ordinador en un sol circuit 
integrat especialitzat a controlar equips 
electrònics, i inclou una CPU, una petita 
quantitat de memòria, unitats d'E/S 
(Entrada/Sortida) i sol portar una memòria 
FRAM, NOR flash o una ROM per guardar 
el programa.

https://ca.wikipedia.org/wiki/Microcontrolador
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Foto:http://www.mikroe.com/img/publication/pic-books/pic-microcontrollers/chapter/00/fig0-1.gif

microcontrolador
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Microcontrolador (µC, uC o MCU)

https://ca.wikipedia.org/wiki/Microcontrolador

Els microcontroladors van ser dissenyats 
per a aplicacions per a sistemes 
encastats en contraposició als 
microprocessadors utilitzats en els 
ordinadors personals per a aplicacions 
d'ús general.
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És un sistema electrònic dissenyat 
per realitzar una o poques funcions 
específiques normalment en un 
sistema de computació en temps 
real i que, és encapsulat totalment 
pel dispositiu que controla.

Sistema encastat 
(embedded system)

https://ca.wikipedia.org/wiki/Sistema_incrustat
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Sistema encastat 
(embedded system)
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Sistema encastat 
(embedded system)
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A diferència d'un ordinador d'ús 
personal, que està dissenyat per tal 
de cobrir un ampli ventall de 
necessitats, els sistemes encastats 
cobreixen necessitats específiques.

Sistema encastat
(embedded system)

https://ca.wikipedia.org/wiki/Sistema_incrustat
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Sistema encastat
10



És el conjunt dels programes informàtics, 
procediments i documentació que fan 
alguna tasca a un ordinador. Comprèn el 
conjunt sistemàtic dels programes 
d’explotació i dels programes informàtics 
que serveixen per a aplicacions 
determinades.

Programari
(software)

https://ca.wikipedia.org/wiki/Programari
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Components electrònics interconnectats 
que realitzen operacions lògiques i/o 
analògiques a la informació rebuda i 
emmagatzemada localment per produir 
una sortida, emmagatzemament o control 
de mecanismes actuadors.

Maquinari
(hardware)

https://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_hardware
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És un bloc d'instruccions de programa 
per a propòsits específics, gravats en 
una memòria de tipus no volàtil (ROM, 
EEPROM, flash, etc.), que estableix la 
lògica de més baix nivell que controla 
els circuits electrònics d'un dispositiu 
de qualsevol tipus.

Microprogramari
(firmware)

https://ca.wikipedia.org/wiki/Microprogramari

13

https://ca.wikipedia.org/wiki/Microprogramari


Com que està integrat a l'electrònica 
del dispositiu és en part maquinari, 
però també és programari, ja que 
proporciona lògica i es disposa en 
algun tipus de llenguatge de 
programació.

Microprogramari
(firmware)

https://ca.wikipedia.org/wiki/Microprogramari
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Com funciona un
microcontrolador?
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Fotos: http://www.mikroe.com/chapters/view/64/chapter-1-introduction-to-microcontrollers/

microcontroladors
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Fotos: http://www.mikroe.com/chapters/view/64/chapter-1-introduction-to-microcontrollers/

microcontroladors
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Fotos: http://www.mikroe.com/chapters/view/64/chapter-1-introduction-to-microcontrollers/

microcontroladors
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Fotos: http://www.mikroe.com/chapters/view/64/chapter-1-introduction-to-microcontrollers/

microcontroladors
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Fotos: http://www.mikroe.com/chapters/view/64/chapter-1-introduction-to-microcontrollers/

microcontroladors

Comunicació entre microcontroladors
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Com es programa un
microcontrolador?
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Com es programa un
microcontrolador?
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Programació de microcontroladors de 8 bits
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Programació de microcontroladors de 8 bits
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Programació de microcontroladors de 8 bits
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Programació de microcontroladors de 8 bits
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Programació de microcontroladors de 8 bits
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Programació de microcontroladors de 8 bits
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Tipus de microcontroladors
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Tipus de microcontroladors



És una especificació que detalla 
les instruccions que una CPU d'un 
ordinador pot entendre i executar, 
o el conjunt de totes les ordres 
implementadess per un disseny 
particular d'una CPU. 

Conjunt d'instruccions
(Instruction set)

https://ca.wikipedia.org/wiki/Conjunt_d%27instruccions
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Tipus de microcontroladors

https://ca.wikipedia.org/wiki/Conjunt_d%27instruccions


El terme descriu els aspectes del 
processador generalment visibles a 
un programador, incloent-hi els tipus 
de dades nadiues, les instruccions, 
els registres, l'arquitectura de 
memòria i les interrupcions, entre 
altres aspectes.

Conjunt d'instruccions
(Instruction set)

https://ca.wikipedia.org/wiki/Conjunt_d%27instruccions
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Tipus de microcontroladors

https://ca.wikipedia.org/wiki/Conjunt_d%27instruccions


RISC (Reduced Instruction Set 
Computer) és un tipus de 
microprocessador que reconeix un 
nombre típicament reduït 
d'instruccions de codi màquina. 
Basat en el model modern de Von 
Neumann.

Conjunt d'instruccions RISC

https://ca.wikipedia.org/wiki/Conjunt_d%27instruccions
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Tipus de microcontroladors

https://ca.wikipedia.org/wiki/Conjunt_d%27instruccions


CISC (de l'anglès Complex Instruction 
Set Computer) és un model 
d'arquitectura de computadors (PC).

CISC és una nomenclatura despectiva 
per part dels defensors/creadors 
processadors RISC 

Conjunt d'instruccions CISC

https://ca.wikipedia.org/wiki/Conjunt_d%27instruccions

34

Tipus de microcontroladors

https://ca.wikipedia.org/wiki/Conjunt_d%27instruccions
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Tipus de microcontroladors



36

Tipus de microcontroladors
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Tipus de microcontroladors
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Tipus de microcontroladors
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Tipus de microcontroladors
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Tipus de microcontroladors
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Eines de disseny
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Eines de disseny electrònic
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Eines de disseny electrònic

http://www.kicad-pcb.org/
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Eines de disseny electrònic

http://123d.circuits.io/

http://123d.circuits.io/
http://123d.circuits.io/
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A on fer prototipus?
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Fabricants de circuits 
impresos

http://www.2cisa.com/
http://www.tecci.com/
http://www.inydel.es/
http://www.cipsacircuits.com/
http://www.circuitosparedes.com/
http://www.circuitosimpresos.net/
http://www.lab-circuits.com/ca/index.php
http://www.pcbway.com/
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Arxius de fabricació (gerbers)
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Placa desenvolupada amb l'entorn de
disseny integrat de programari lliure
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Exemple pràctic: qtCNC trepant / fresadora

Programari allotjat a sourceforge.net :  
( http://sourceforge.net/projects/qtcnc/files/ )
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Exemple pràctic: insoladora
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Exemple pràctic: ESP-12 (ESP8266)

53
Procés per a posar en marxa l'ESP-12 amb ESPlorer



Exemple pràctic: ESP-12 (ESP8266)
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Procés per a posar en marxa l'ESP-12 amb ESPlorer



Exemple pràctic: ESP-12 (ESP8266)

55
Procés per a posar en marxa l'ESP-12 amb ESPlorer



Exemple pràctic: ESP-12 (ESP8266)

56Codi en Lua d'un servidor web per a  l'ESP-12



Exemple pràctic: ESP8266 + Arduino Nano

57Procés per a posar en marxa l'ESP8266 amb Arduino Nano



Exemple pràctic: ESP8266 + Arduino Nano

58
Codi de l'Arduino Nano per a connectar l'ESP8266 



Exemple pràctic: ESP8266 + Arduino Nano

59Codi en Python per a connectar l'Arduino Nano a l'ESP8266 



Torn de preguntes ...

… i sessió pràctica.
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COMIAT
Presentació descarregable a : 

Correu electrònic de contacte : jordibinefa@electronics.cat

            

http://es.linkedin.com/pub/jordi-binefa/13/717/90b

Moltes gràcies per la vostra assistència 

https://twitter.com/electronicscat

•

http://binefa.cat/blog/?p=256

https://twitter.com/JordiBinefa
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