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1. Especificacions de materials i equips 

En aquest capítol es procedirà a la descripció de les especificacions tècniques dels 

equips més importants utilitzats en el projecte. Concretament es detallaran les principals 

característiques del equips de radiofreqüència i els de comunicació que s’han instal·lat als 

elements de transport. 

 

1.1. Equips de radiofreqüència 

1.1.1. Lector RFID 

El lector XR 480 ofereix la màxima flexibilitat en les implementacions de tecnologia 

RFID. Amb una velocitat de lectura superior i rangs de lectura millorats. 

El sistema incorpora funcions i prestacions avançades, com: capacitat de lectura de 

fins a 8 punts, allotjament directe d’aplicacions, sistemes operatius Microsoft Windows CE, 

lectures en mode “dense-reader” que unides al compliment de les normatives EPC Global 

Gen 2 i ETSI EN 302 208, fan que el lector XR480 de Symbol una plataforma de màximes 

garanties i rendiment per a qualsevol sistema RFID. Al Figura 1.1 es pot observat una 

imatge del lector que s’ha fet servir. 

   
Figura  1.1 Lector Symbol XR 480 

 

Especificacions Tècniques 

• Característiques físiques: 
Dimensions: 22 cm de llarg x 5 cm d’alt 

Pes: 2,2 kg 

Material: Alumini fos  
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• Connectivitat: 
Xarxa: Ports Ethernet 10/100Base-T: RJ-45. 

Connectors RF: 8 connectors Reverse TNC. 

Punts de lectures.  

- Fins a 8 punts de lectura en mode de port únic. 

- Fins a 4 punts de lectura en mode de port dual. 

Font d’alimentació: +24V CC a 1,2 A. 

• Característiques ambientals: 
Temperatura: Conforme a IEC: 60068-21/2/14. 

Funcionament: -10 ºC a +60 ºC amb un 95% d’humitat relativa. 

Vibració: Conforme a IEC 60068 2 – 6.  

• Conformitat amb la normativa:  
Seguretat: UL60950-0. 

Normativa: ETSI EN 302 208. 

• Hardware / SO:  
Memòria: 64 MB flash; 64 MB DRAM. 

Sistema  operatiu: Win CE (versió 4.2.0) 

Protocol d’etiquetes: EPC Gen 2 (mode “dens-reader”). 

Sincronització: Protocol de temps de xarxa. 

Direccionament IP: Estàtic i dinàmic. 

Protocols d’interfície de host: XML i flux de bytes. 

 

1.1.2. Antena RFID 

Les antenes RFID de Symbol Technologies ofereixen la versatilitat i el rendiment 

necessaris per tal d’afrontar la diversitat d’aplicacions existents al mercat. Quan són 

utilitzades juntament amb els sistemes RFID de Symbol, la comunicació amb les targetes 

RFDI, acords amb la normativa EPC, és exacta, ràpida i eficaç.  

 
Figura  1.2 Antena Symbol  
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Especificacions Tècniques 

• Característiques físiques:  
Dimensions: 71,7 cm x 31,7 cm x 3,8 cm. 

Pes: 3,6 kg. 

Polarització: 2 panells de amb polarització circular  

Temperatura en ús: -10 ºC a 70 ºC 

Connectors: 2 connectors femella tipus “N” 

•   Característiques elèctriques:  
Voltatge (VSWR): 1.25. 

Aïllament-db: -37. 

3 db d’obertura de feix: 60º  

Guany en dbd/Linial: 6.75 

 

 

1.1.3. Etiqueta RFID 

Per tal de maximitzar els beneficis de la solució RFID, és necessari escollir l’etiqueta 

electrònica adequada. Etiquetes que estiguin destinades a proporcionar un rendiment 

elevat i una capacitat de lectura per a l’aplicació específica que es dugui a terme. Les 

etiquetes de Symbol Technologies responen a les exigències marcades per EPC i són 

compatibles amb l’estàndard Gen 2. A més, presenten dues avantatges úniques. La 

primera és que només Symbol pot proporcionar etiquetes amb la tecnologia patentada 

d’antenes de dipol dual, permetent obtenir ratis òptims de lectura des de qualsevol angle i 

en qualsevol orientació i la segona, és que la tecnologia de càrrega, patentada per Symbol, 

augmenta els ratis de rendiment i lectura. 

 

 

Figura  1.3 Etiqueta electrònica de  Symbol  
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Especificacions Tècniques 

• Conforme a la norma EPC Gen2, classe 1 UHF. 

• Dimensions: 93,77 mm x 93,77 mm. 

• Doble dipol. 

• Tag de lectura/escriptura. 

• Rati de lectura fins a 400 tags per segon. 

• Rang de lectura fins a 9,14 m. 

• Rang d’escriptura fins a 3,05 m. 

• Memòria 96 bits. 

• Compleix amb la normativa RoHS. 

 

1.2. Equips per al sistema de localització  

1.2.1. Smart Antenna (DGPS) 

A continuació s’especifiquen les característiques tècniques referents al GPS que 

s’instal·larà als elements de transport. El dispositiu que s’ha triat pertany a la marca Novatel 

i suporta els missatges rebuts en format RTCM SC-104. Aquests tipus de missatges 

corresponen als enviats pel sistema RASANT que és el que s’implementa en aquest 

projecte.  

 

Figura  1.4 Smart Antenna amb GPS integrat 

 

Especificacions Tècniques 

• Precisió: 
Posicionament sense correcció: < 5 m. 

Posicionament amb correcció SBAS: < 1,5 m. 

Posicionament amb correcció DGPS: < 1 m. 
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• Característiques físiques:  
Dimensions: 115 mm de diàmetre x 90 mm d’alçada. 

Pes: 0,575 kg. 

•   Connectivitat:  
Ports de comunicació: 1 port RS-232 i 1 port RS-422. 

Alimentació: +9V CC o +36 V CC. 

Consum d’energia: 1.4 W (valor típic). 

Suporta missatges tipus NMEA 0183 i RTCM SC-104. 

• Característiques ambientals: 
Temperatura de funcionament: -30 ºC a +75 ºC. 

Humitat: SAE J1455/4.2, procedure I, II. 

Preparat per a exteriors. 

 

La Smart Antenna inclou l’estàndard de correcció basat en el sistema Satellite-Based 

Augmentation System (SBAS) provinent pels sistemes WAAS, EGNOS i MSAS systems. 

La utilització de les correccions provinents del SBAS augmenta la precisió de les 

coordenades de la posició sense la necessitat d’afegir cap cost o equipament addicional.  

 

1.2.2. Mòdem GPRS 

El mòdem inal·làmbric MultiModem GPRS ofereix un funcionament basat en les 

normes de banda múltiple GSM/GPRS Classe 10. Està disponible amb una àmplia gama 

d’opcions d’interfície incloent RS-232, USB, Bluetooth y Ethernet. 

 

Figura  1.5 Mòdem GPRS 

Especificacions Tècniques 

• Suport GPRS Classe 10, PBCCH. 

• GSM/GPRS de doble banda de 850/1900 o 900/1800 MHz. 

• Paquets de dades de fins a 85,6 bps 
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• Connector d’antena SMA i endoll SIM. 

• Característiques físiques: 

Dimensions: 7,1 cm x 16,3 cm x 3 cm. 

Pes: 0,326 kg. 

• Temperatura d’operació: - 30 ºC a 70 º C.  
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2. Especificacions per a la instal·lació dels punts  

de control 

Un cop realitzats els estudis preliminars i les proves necessàries per tal de determinar 

la viabilitat tecnològica del projecte es va procedir a la definició dels punts de control que 

permetien realitzar la identificació de les peces en les zones desitjades. 

En aquest capítol s’ha realitzat una descripció específica de tots aquests punts de 

control. Per a cadascun d’ells es defineixen: les dimensions, el tipus de peça que controlen, 

 el nombre màxim de peces que el travessen a la vegada, la nau d’origen i la de destí. Tota 

aquesta informació servirà per poder agrupar els diferents punts en funció de la 

mecanització que se’ls hi realitzarà.  

Les característiques dels punts de control es resumeixen a la Taula 2.1. 

 

Punt Línia Amplada 
(m) 

Alçada  
pas (m) 

Tipus 
peça 

Núm. 
peces 

Sentit 
pas 

Origen Destí 

1 A 15,1 0 - 3 Armadura 1-5 Entrada FE2 G3 

2 A 4,6 1 - 4 Acabada 1 Sortida G3 M – A ,B, C, D  

3 A 5 0 - 3 
1 - 4 

Armadura 
Acabada 

1-5 
1 

Entrada 
Sortida 

FE2 
F 

F 
M – I, Camió 

4 B 8,5 1 - 4 Acabada 1 Sortida E1 M – I, Camió 

5 B 18 1 - 4 Acabada 1 Sortida H M - J 

6 B 18 1 - 4 Acabada 1 Sortida I M - J 

7 C 13 0 - 3 Armadura 1-5 Entrada FE2 G4 

8 C 4,5 1 - 4 Acabada 1 Sortida G4 M – A, B, C, D 

9 C 4,4 0 - 3 Armadura 1-5 Entrada FE2 E2 

10 C 9 1 - 4 Acabada 1 Sortida E2 M – I, Camió 

11 D 9,5 1 - 4 Acabada 1 Sortida D M – G 

12 E 5,3 0 - 3 Armadura 1-10 Sortida FE1 G1,G2,B1,B2 

13 E 14,5 0 - 3 Armadura 1-5 Entrada FE1 G2 

14 E 4,7 1 - 4 Acabada 1 Sortida G2 M – D, E, F 

15 E 15 0 - 3 Armadura 1-5 Entrada FE1 G1 

16 E 4,5 1- 4 Acabada 1 Sortida G1 M – D, E, F 

17 E 4,1 0 - 3 Armadura 1-5 Entrada FE1 B2 

18 E 5,2 1 - 4 Acabada 1 Sortida B2 M – H 

19 E 4,3 0 - 3 Armadura 1-5 Entrada FE1 B1 

20 E 5,2 1 - 4 Acabada 1 Sortida B1 M – H 

Taula 2.1 Descripció dels punts de control fixos 
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A partir de la taula resum anterior i de les proves realitzades a l’Annex – B: Estudi 

d’antecedents i viabilitat s’han dividit els punts de control en 3 grups diferents en funció de 

la mecanització que s’hi realitzarà. 

 

2.1. Grup 1: Portal format per un lector amb quatre  antenes 

Aquest grup el composen aquells punts de control d’amplada inferior a 9,5 m. El portal 

està format per 4 antenes connectades a un mateix lector situat a un dels laterals del portal. 

Els punts que formen part d’aquest grup són els següents: 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 

17, 18, 19 i 20. 

 

• Mecanització de les antenes:  Les antenes es fixen als laterals del portal mitjançant 

els cargols necessaris, ja que existeix espai suficient com per a col·locar-les sense 

que el tancament de la porta les pugui malmetre. El número d’antenes a col·locar és 

 de 4, dos a cadascun dels laterals a les alçades que mostra l’esquema de la Figura 

2.1.  

 

 

Figura 2.1 Esquema de la mecanització dels punts de control del Grup 1 
 

• Cables RF:  S’hauran de passar 4 cables RF des de les antenes situades a la part 

esquerra fins a la caixa on es troba el lector a través d’una regata efectuada a tal 

efecte. El tub que s’utilitzarà per a travessar la regata serà corrugat amb protecció 

interior. En aquells trams que quedin a la intempèrie s’hauran de fer passar els 

cables de RF a través d’uns tubs blindats extradurs de grau 9 per tal de que quedin 

protegits de l’exterior. 
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• Mecanització de la caixa:  El lector, juntament amb els accessoris necessaris per al 

correcte funcionament del sistema es col·locarà dins d’una caixa estanca preparada 

per a exteriors. Aquesta caixa s’instal·larà en un dels dos laterals de del portal, 

concretament, en aquell que presenti més facilitats de mecanització i quedi més a 

prop de la presa de corrent. La caixa haurà d’estar dotada de dos indicadors 

lluminosos, de manera que indiquin el correcte o mal funcionament del sistema.  

A la Figura 2.2 es mostra un exemple d’un portal del grup 1 mecanitzat. 

 

Figura 2.2 Exemple de la mecanització dels punts de control del Grup 1 

 

2.2. Grup 2: Punt de control format per 2 lectors 

Aquest segon grup el componen aquells punts de control d’amplada superior a 13 m. 

Els punts que formen part d’aquest grup són: 1, 5, 6, 7, 13 i 15. L’estructura està formada 

per dos lectors situats a les bandes de la nau amb dues antenes connectades a cadascun 

d’ells. 
 

 

Figura 2.3 Esquema de la mecanització dels punts de control del Grup 2 
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• Mecanització de les antenes:  Les antenes es fixen a les parets de les naus 

mitjançant els cargols necessaris. A la Figura 2.3, es mostra un esquema amb les 

alçades d’instal·lació. En aquest tipus de punt de control, a més, s’hauran de 

mecanitzar les proteccions dissenyades per tal de protegir les antenes de possibles 

cops que les puguin malmetre. 

• Cables RF:  De la mateixa manera que amb el grup 1, els cables de radiofreqüència 

que uneixen les antenes i el lector s’hauran de fer passar pel tub extradur que els 

protegeixi. 

• Mecanització de la caixa:  La caixa que conté el lector s’instal·larà a la part inferior 

de la paret o de la columna i s’haurà de col·locar a una alçada que sigui accessible 

per als operaris. 

A la Figura 2.4 es mostra un exemple d’un portal del grup 2 mecanitzat. 
 

 

Figura 2.4 Exemple de la mecanització dels punts de control del Grup 2 

 

2.3. Grup 3: Punt de control format per 8 antenes 

El tercer grup està format només per dos punts de control que tenen característiques 

diferents respecte dels estudiats anteriorment. Aquests dos punts són: 11 i 12. La principal 

diferència amb els altres radica en el fet que es troben en una zona de doble accés i s’han 

de mecanitzar dos portals.   
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• Mecanització de les antenes:  Les antenes aniran col·locades de la mateixa 

manera que les del grup 1, amb la diferència que en aquest cas es tracta d’un portal 

doble i s’instal·laran un total de vuit antenes, 4 per a cadascun dels accessos. A la 

Figura 2.5 es mostra un esquema amb les mides de l’estructura. 

 

 

Figura 2.5 Esquema de la mecanització dels punts de control del Grup 3 

• Cables RF:  En aquests dos punts de control els cables que uneixen les antenes 

amb el lector no poden anar soterrats, degut a l’existència de rails pels quals hi 

circula un vehicle especial que transporta les plaques alveolars. 

• Mecanització de la caixa:  La instal·lació de les dues caixes amb els lectors s’ha 

realitzat a la part superior de l’accés. El fet de no poder soterrar els cables de 

radiofreqüència fa que hagin d’anar seguint la silueta del portal per la part de dalt. 

Degut a les limitacions en la distància del cable (com a màxim de 12 m) i a l’alçada 

de la porta fa que sigui inviable la col·locació dels lectors als laterals i que la única 

posició possible sigui la comentada. 

A la Figura 2.6 es mostren les imatges corresponents a un dels accessos dobles. 

    

Figura 2.6 Imatge d’un punt de control del grup 3 
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3. Especificacions per a la col·locació de les 

etiquetes electròniques a les peces 

De l’anàlisi realitzat a l’Annex B – Estudi d’antecedents i viabilitat, que tenia per objectiu 

determinar la viabilitat tecnològica del sistema, se’n va extreure que la posició i la forma en 

la qual s’enganxa l’etiqueta electrònica a la peça té influència a l’hora d’obtenir lectures amb 

els equips de radiofreqüència. 

 Aquest capítol és de vital importància si es vol aconseguir un rendiment òptim del 

sistema, ja que la incorrecta adhesió de les etiquetes electròniques pot provocar la 

disminució de la distància de lectura o fins i tot que no se n’obtingui cap.  

A continuació es mostren una sèrie de pautes i consells que hauran de seguir els 

operaris per tal d’assegurar aquestes lectures i aprofitar al màxim les prestacions que es 

poden obtenir del sistema. 

La col·locació de les etiquetes electròniques s’haurà de realitzar tenint en compte els 

següents punts: 

• El suport haurà de diferenciar clarament entre dues zones. La primera, de color 

vermell, serà la part que haurà d’anar enganxada a les peces i la segona, de color 

negre, serà a on anirà enganxat el tag  RFID.  
 

 

Figura 3.1 Disseny del suport del tag 

• La part que ha de sobresortir de la peça no haurà de ser en cap cas inferior a la 

marcada en negre.  
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• L’etiqueta electrònica haurà d’ enganxar-se al centre de cadascuna de les peces.  

• En cas que la peça tingui algun tipus de protuberància, l’etiqueta s’haurà de 

col·locar en la part que quedi encarada a les antenes de radiofreqüència. A la Figura 

3.2 es mostra un exemple de la forma correcta d’enganxar l’etiqueta a una peça. 
 

 

Figura 3.2 Exemple de la col·locació correcta d’un tag a una de les peces 

Un altre aspecte que s’ha de tenir en compte a l’hora d’enganxar les etiquetes, és el 

mètode d’adhesió que es farà servir. En aquest cas s’utilitzarà la mateixa cola de 

contacte que fan servir a Hormipresa durant el procés productiu de les peces. L’operari, 

amb un pinzell, haurà d’impregnar ambles dues parts a adherir amb la cola. Després 

d’uns pocs minuts les enganxarà i haurà de fer una lleugera pressió fins que les dues 

parts quedin ben fixades. 

Quan un transportista arribi a Hormipresa per emportar-se una peça, l’operari haurà 

de desenganxar l’etiqueta electrònica i dipositar-la en un dels contenidors habilitats a tal 

efecte. L’encarregat de recollir aquests contenidors, haurà de netejar les restes de cola 

de les etiquetes amb dissolvent tenint cura de no malmetre el xip del tag.  

Un cop netejada la peça i després de realitzar les comprovacions necessàries per tal 

de determinar el seu correcte funcionament tornarà a introduir-se dins del sistema de 

producció.  

�
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4. Estudi bàsic de seguretat i salut 

El present estudi bàsic de seguretat i salut, annex al projecte, desenvolupa la 

problemàtica específica de seguretat del projecte d’instal·lació del sistema per a aconseguir 

la traçabilitat i control d’actius automatitzat mitjançant autoidentificació per radiofreqüència, i 

es redacta d’acord amb les característiques assenyalades en el Reial Decret 1627/1997, de 

24 d’octubre, i en concret, dóna compliment a l’article 4 d’aquest Reial Decret. 

 

4.1. Descripció de les obres 

Les actuacions objecte del projecte es duran a terme a la planta de producció de 

prefabricats de formigó que Hormipresa té a Sta Coloma de Queralt a la Carretera 

d’Igualada C-241, S/N. 

Les obres que es realitzaran consisteixen en: l’adequació de la instal·lació elèctrica de 

baixa tensió per al subministrament del equips que conformen el sistema, la instal·lació 

d’una xarxa de comunicacions mitjançant cablejats de fibra òptica i la mecanització dels 

diferents equips de radiofreqüència, ordinadors i demés elements al llarg de tota la planta 

de la fàbrica.  

L’execució dels treballs es duran a terme en totes les naus industrials que conformen la 

fàbrica. L’accés a l’obra es realitzarà per la porta que dona a la Carretera d’Igualada C-241. 

L’arribada de materials a l’obra no precisarà interrompre el trànsit de la via pública ja que 

l’acopi de materials es realitzarà dins del propi local. 

Es preveu un nombre de 5 treballadors intervenint simultàniament en l’obra. Tres 

d’aquests treballadors seran els encarregats de la instal·lació dels equips informàtics i de 

radiofreqüència, un altre serà l’encarregat d’adequar la instal·lació elèctrica i l’últim serà el 

que faci la instal·lació i configuració de la xarxa de comunicacions. 

 

4.2. Riscos a l’àrea de treball  

Els riscos laborals relacionats amb les activitats que es duran a terme són: 

• Caigudes al mateix i a diferent nivell. (Ús d’escales, grues, cistelles...) 

• Cops i talls 
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• Projecció de partícules als ulls 

• Riscs de contactes elèctrics 

Les mesures preventives que s’hauran de prendre són: 

• Ús d’arnesos a les grues cistella 

• Utilització de baranes  

• Xarxes  

• Ús d’escales auxiliars adequades i en bon estat 

• Neteja de les zones de treball i trànsit 

Les proteccions personals es componen de: 

• Cascos: per a totes les persones que participen a l’obra, incloent-hi visitants 

• Guants d’ús general 

• Guants de goma 

• Ús de calçat de protecció 

• Granotes de treball 

• Ús d’ulleres protectores contra impactes i antipols 

• Cinturó de seguretat de subjecció 

• Ús d’eines adequades i aïllades elèctricament i en bon estat 
 

També s’ha de tenir en compte la col·locació de senyalització de seguretat i tanques de 

limitació i protecció. 

Els operaris hauran de tenir a la seva disposició una farmaciola amb el material 

necessari, d’acord amb la normativa vigent. S’haurà d’informar mitjançant rètol ben visible a 

l’obra, de l’emplaçament dels diversos centres mèdics propers on s’hauria de transportar el 

possible accidentat per a que rebi un tractament ràpid i efectiu. 

 

4.3. Formació 

Tot el personal haurà de rebre, en ingressar a les obres, l’exposició i la informació dels 

mètodes de treball i dels riscos que aquests comporten, juntament amb les mesures de 

seguretat que hauran de fer servir.  
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4.4. Disposicions legals d’aplicació 

És obligatori el compliment de les disposicions contingudes a: 

• Llei de prevenció de riscos laborals. (Llei 31/1995)(BOE 10-10-95) 

• Estatut dels Treballadors (Llei 8/80, de 10 de març)(BOE 14-3-80). 

• Ordenança general de Seguretat i Higiene en el treball (OM de 9-3-71) (BOE 16-

3-71). 

• Pla nacional de Seguretat i Higiene en el treball (OM de 9-3-71) (BOE 11-3-71). 

• Ordenança del treball de la indústria siderometal·lúrgica (OM de 29-7-70) (BOE 

25-8-70). 

• Homologació d’equips de protecció individual per a treballadors (OM 17-5-74) 

(Successives normes MT, 1 a 29). 

• Ordenança de treball de la indústria de la construcció, vidre i ceràmica (OM 28-7-

70) (BOE 25-8-70). Rectificació de l’ordenança (BOE 17-10-70). Modificació de 

l’ordenança de 22-3-72 (BOE 31-3-72). 

• Prohibició de la manipulació de sacs de més de 80 kg (OM 2-6-71) (BOE 16-6-

71). 

• Reglament electrotècnic per a baixa tensió i instruccions tècniques 

complementàries (Decret 2413/73 de 20-9-73) (BOE 9-10-73). 

• Rètols a les obres (OM 6-6-73) (BOE 18-6-73). 

• Senyalització de seguretat als centres de treball (RD 1403/86) (BOE 8-7-86). 

 

 


