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RESUM 

DOMOTITZACIÓ D’UN JARDÍ DOMÈSTIC 

 

 A continuació es resumeix el contingut del projecte, destacant la informació 

 més rellevant de cadascun dels diferents apartats.   

 

 Introducció a la domòtica  

 En aquest primer apartat, s’ha realitzat una descripció dels trets més característics 

dels que consta la domòtica en general.  

Primerament es citen els orígens d’aquesta aplicació de la tecnologia, així com les 

raons per les que és avui en dia forma part d’un mercat en constant evolució i 

creixement, i que dia a dia és més comú la seva aplicació en la nostra vida 

quotidiana. 

Com a definició literal d’una instal�lació domòtica trobem que és “Aquella en la que 

hi existeixen agrupacions automatitzades d’equips, normalment associats per 

funcions, que disposen de la capacitat de comunicar-se interactivament entre elles a 

través d’un bus domèstic multimèdia que els integra”. 

Se’n estudien les principals característiques que han de tenir aquests sistemes, les 

diferents topologies i arquitectures de xarxa en que es poden presentar. 

Les principals aplicacions de la domòtica es poden dividir segons la seva finalitat, 

així doncs distingirem entre el control de l’energia, del confort, de la seguretat, de les 

comunicacions i per últim, la de facilitar les tasques de discapacitats. 

 

 Sistemes a controlar  

 Per a concretar més en els diferents sistemes a controlar domòticament, 

especifiquem més el funcionament i la metodologia empleada en cadascuna 

d’aquestes subdivisions. Dins del control del confort, es distingeix entre la gestió de 

la temperatura i la il�luminació, explicant les diferents modalitats de control. Pel que 

fa al control de la seguretat, es mostra la metodologia a seguir en aquests tipus de 

processos i les variables a controlar en cada cas. 
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En el control de l’energia, s’especifiquen les avantatges que representen per a 

l’usuari, especialment econòmiques, i la metodologia de funcionament depenent 

l’element a controlar. 

 

 Components  

 En aquest apartat es realitza un estudi dels diferents elements que intervenen o 

poden intervenir en un sistema domòtic. Els diferents components a tractar són les 

tipus de senyals amb que treballen, els sensors determinant-ne les seves 

característiques generals, els condicionadors, els diferents tipus d’actuadors, les 

interfícies de comunicació, les unitats de controls i els diferents sistemes de govern, 

explicant-ne el funcionament i la metodologia de cadascun d’ells. 

 

 Principals sistemes comercialitzats  

 Actualment són molts els diferents fabricants i empreses distribuïdores de sistemes 

i aparells domòtics. En aquest apartat es citen els diferents tipus existents i els 

protocols utilitzats en cadascun d’ells, com són el Batibus, CEBus, EHS, EIB, HBS, 

HES i X10. Aquest últim es en que es centra aquest projecte i en el següent apartat 

s’hi realitza un estudi a fons.  

    

 Protocol X-10  

 Com ja s’ha dit anteriorment, aquest és el eix principal d’aquest projecte. En aquest 

apartat es realitza un estudi sobre la metodologia de funcionament aplicada per a 

dur a terme la comunicació entre els components que treballen amb aquest protocol. 

Primerament, val a dit que aquest és un protocol molt estes, caracteritzat per la seva 

senzillesa en el funcionament i la instal�lació. La principal avantatge que presenta 

respecte d’altres sistemes, es el fet de que utilitza la xarxa elèctrica com a mitjà de 

transport per a propagar-se a través de tota una instal�lació  i tindre accés així a tots 

els elements connectats a aquesta.  

El procés de comunicació utilitzat, esta format per comandaments de la següent 

estructura, que són llançats a la xarxa per a que els processi única i exclusivament el 

component a qui van destinats. 
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CODI D’INICI + CODI DE LLETRA + CODI DE CONTROL + SUFIX 

 

L’anterior codi expressat gràficament, té la següent forma: 

 

 

 

 

 ▀   Codi d’Inici 

 ▀   Codi de Lletra   

 ▀   Codi de número 

 ▀   Pausa 

  

També es citen els diferents elements que utilitzen aquest protocol i els que son 

necessaris en una instal�lació d’aquestes característiques, a més d’explicar-ne el seu 

us i funcionament. 

 

 Estudi d’aplicació real    

 A l’hora d’aplicar els coneixements estudiats anteriorment, s’ha proposat un jardí 

sobre el qual es realitza un estudi de les necessitats a satisfer per a poder-ne 

automatitzar el funcionament de tots els elements que el composen, a través d’una 

instal�lació automatitzada.  

Primerament es mostren en detall els elements que es disposen en aquest jardí, que 

són bàsicament la il�luminació, una font i el sistema de reg de la vegetació. Per a 

cadascun d’ells se’n especifiquen les necessitats a satisfer per a que tinguin un 

funcionament correcte i lògic. 

Un cop estudiades aquestes necessitats, s’han considerat tots els elements que farien 

falta per a dur-la a la pràctica, dividint-ho en dos grups, el de la il�luminació i la font 

controlat domòticament a través de protocol X10 i el del reg de la vegetació. 

Així doncs es realitza un pressupost per a cadascun d’aquests dos grups, a més de 

especificar-ne el funcionament i les dades que s’han tingut en compte per a dur-ho a 

terme. 
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 Simulació d’un sistema domòtic   

 Per a simular el sistema estudiat teòricament en l’apartat anterior, es realitza un 

programa amb Visual Basic, que a través d’una interfície que estableix la 

comunicació amb una maqueta a escala del jardí proposat, es capaç de controlar tots 

els components tenint en compte una sèrie de sensors i detectors accionats 

manualment. Així es permet interactuar amb el programa de manera física obtenint 

d’aquest una resposta lògica en cada circumstància, que en qualsevol cas seria la 

mateixa que s’obtindria en el cas real. 

 

 Conclusions   

 Les conclusions obtingudes d’aquest projecte són plenament positives, ja que 

m’han permès aprofundir els coneixements sobre domòtica, que abans de la 

realització d’aquest eren escassos, i a més m’ha permès aplicar l’aprenentatge 

adquirit en moltes de les assignatures cursades al llarg de la carrera. 

 

 Annexes     

 En els annexes, s’hi adjunta el llistat del codi del programa complet, amb 

comentaris explicatius, un plànol detallat de les dimensions del jardí i la ubicació 

dels diferents components, les fulles de característiques d’aquests components, un 

article referent a la interfície utilitzada i per últim una aplicació real de protocol X10 

controlada des de un PIC. 


