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Resum 

Aquest projecte consisteix en dissenyar un sistema de control dinàmic d’il·luminació que sigui capaç 

d’adequar les necessitats de confort dels usuaris tot reduint el consum energètic global.  

Primerament, s’ha realitzat un estudi teòric del sistema de control i es planteja una solució basada en 

la regulació de la il·luminació, tot i que fàcilment el sistema es pot adaptar a altres paràmetres com 

poden ser la climatització, el nivell sonor, etc. Posteriorment, s’ha implementat el sistema presentat 

en un prototipus funcional per tal de demostrar el correcte funcionament i la viabilitat de la solució 

proposada a la realitat. 

Respecte la solució proposada, l’objectiu és captar les posicions dels usuaris en tot instant dintre de 

l’espai de treball mitjançant un sistema de detecció de posició el qual pot ser implementat de 

diverses maneres. Aquest sistema de posició capta les posicions dels usuaris sense suposar cap 

inconvenient o incomoditat per la realització de la seva activitat. En funció de la implementació 

d’aquest sistema, pot donar-se el cas que l’usuari no necessiti portar cap element per tal de ser 

detectat. Simultàniament, també es capta la quantitat de llum reflectida per les diferents superfícies 

de l’espai de treball mitjançant uns sensors de llum connectats en els punts de llum. Aquests sensors 

capten la llum reflectida tant per la pròpia lluminària com per la llum solar incident en l’espai de 

treball. Ambdues informacions són enviades al control central per tal de processar aquesta 

informació i generar les consignes de regulació necessàries cap als punts de llum. Finalment, la 

intensitat lumínica serà augmentada o disminuïda en funció de les necessitats dels usuaris, de les 

ubicacions d’aquests i de la quantitat de llum natural rebuda. 

Degut a que el sistema és capaç de captar les posicions dels usuaris en tot instant i calcular les 

consignes dels punts de llum en funció d’aquesta informació, això permet realitzar una regulació 

dinàmica millorant l’estalvi energètic en comparació amb altres sistemes de regulació estàtics. A més, 

afegint el mòdul d’aprofitament de llum solar al sistema, optimitza encara més l’estalvi energètic 

sense prejudici de les necessitats d’il·luminació de l’usuari.  

El sistema està pensat principalment per espais amb finestres com poden ser oficines i per grans 

espais amb reduïda densitat d’ocupació com poden ser pàrquings soterranis o extenses naus 

industrials. 
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1. Glossari 

x: coordenada x de la posició d’un node cec en l’habitacle (m). 

y: coordenada y de la posició d’un node cec en l’habitacle (m). 

σX: densitat de punts de llum en l’eix x. 

σY: densitat de punts de llum en l’eix y. 

CEAM: cost extra del sistema degut a l’adquisició de materials necessaris per realitzar la 

implementació d’aquest en un espai determinat (euros). 

CEAC: consum energètic anual de la solució convencional (euros). 

CEAS: consum energètic anual d’una solució determinada (euros). 

CED: cost extra del sistema degut a la discrepància entre idealitat i realitat (euros). 

ceil: funció matemàtica que realitza l’arrodoniment del valor al nombre natural immediatament 

superior. 

Ci: nivell d’il·luminació generat en el punt de llum i (luxs). 

cx: llargària del costat x de l’habitacle de treball (m). 

cy: llargària del costat y de l’habitacle de treball (m). 

CTE: cost total extra d’explotació del sistema. És la suma de CED i CEAM (euros). 

dVPi: interval de tensió mínim dels pins d’entrada del microcontrolador per tal de passar d’una 

situació de detecció a una de no detecció o viceversa. 

estS: estalvi anual d’una solució determinada respecte una solució convencional (euros). 

H*: altura útil de l’habitacle. 

H: altura de l’habitacle. 
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HUA: hores d’ús del sistema anualment (hores). 

HUS: hores d’ús del sistema durant tota la seva vida útil (hores). 

Il·luminació teòrica: es realitza una il·luminació dinàmica tal i com la funció model del sistema 

estableix sense tenir presents el nombre de punts de llum de l’habitacle. 

Il·luminació real: l’habitacle està dividit en sectors en els quals hi ha un punt de llum que proporciona 

el valor més elevat de la il·luminació dinàmica definida per la funció model entre els punts del sector 

que governen. 

IMIN: valor d’il·luminació mínim de confort que assegura no provocar incomoditat a l’usuari mentre 

desenvolupa la seva activitat. Aquest valor és 200 luxs pel projecte. 

k: índex del local. 

L: valor d’il·luminació òptim per a desenvolupar les principals activitats en oficines establert per la 

Norma Europea UNE-EN-12464-1. Aquest valor és 500 luxs pel projecte. 

llE: nombre de lluminàries extres necessàries per generar els lúmens extres per tal d’adaptar la 

il·luminació teòrica a un habitacle real. 

llMIN: nombre mínim de lluminàries en l’habitacle per tal de que el sistema sigui capaç de 

proporcionar la il·luminació òptima en la seva totalitat. 

llN: nombre de lluminàries necessàries per proporcionar els lúmens que el sistema necessita. 

llPP: nombre de lluminàries per cada punt de llum per tal que aquests siguin capaços de generar la 

il·luminació òptima en la totalitat del sector que governen. 

lum: lúmens emesos per cada lluminària utilitzada. 

lumE: lúmens extres que el sistema ha de generar per tal d’adaptar la il·luminació teòrica a un 

habitacle real. 

lumN: lúmens necessaris per tal de proporcionar una il·luminació adequada en l’habitacle. 

lumR: lúmens reals aprofitats de cada lluminària utilitzada. 
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M: nombre d’iteracions de la etapa iterativa en l’algorisme de càlcul de la cota mínima de l’estalvi 

generat pel sistema. 

n: nombre de nodes cecs. 

Node cec: es refereix a la posició d’una persona dins de l’habitacle que és dinàmica i desconeguda. 

Node cec virtual: es refereix a la posició d’una persona dins de l’habitacle que és estàtica i coneguda. 

npll: nombre de punts de llum de l’habitacle de treball. 

npllx: nombre de punts de llum en el costat x de l’habitacle de treball. 

nplly: nombre de punts de llum en el costat y de l’habitacle de treball. 

NPMAX: abreviatura de la funció Nova posició màxima. 

NPMIN: abreviatura de la funció Nova posició mínima. 

P: potència d’una lluminària utilitzada (W). 

pdMAX: percentatge d’estalvi màxim per una solució dinàmica. 

peS: percentatge d’estalvi d’una solució determinada respecte una solució convencional. 

PLL: preu d’una lluminària utilitzada (euros). 

PRS: preu dels elements auxiliars d’un punt de llum (euros). 

PSP: preu del sistema de detecció dels usuaris (euros). 

PTLL: preu de totes les lluminàries utilitzades en la implementació del sistema en un espai determinat 

(euros). 

PTRS: preu de tots els elements auxiliars utilitzats en la implementació del sistema en un espai 

determinat (euros). 

r: radi de degradació que s’estableix com la distància entre el punt d’il·luminació òptima i els punts on 

es comença a proporcionar la il·luminació mínima de confort. Aquest valor és 2 metres pel projecte. 
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RPULL-UP: resistència de pull-up utilitzada en l’electrònica de control del sistema de posició. 

Rsensor: resistència del material resistiu. 

Rsensor_MAX: valor llindar de la resistència del material resistiu per sota del qual es detecta pressió sobre 

els píxels. 

Rsensor_MIN: valor llindar de la resistència del material resistiu per damunt del qual no es detecta pressió 

sobre els píxels. 

Simulació teòrica: qualsevol experimentació amb el sistema proposat en la qual es realitza una 

il·luminació teòrica.  

Simulació real: qualsevol experimentació amb el sistema proposat en la qual es realitza una 

il·luminació real. 

SLL: Sensor de llum. 

Solució convencional: sistema d’il·luminació en el qual no hi ha implementada cap millora per tal de 

reduir l’estalvi energètic, és a dir, proporciona una il·luminació òptima en tot l’habitacle. 

Solució dinàmica: sistema d’il·luminació en el qual es coneix en tot moment la posició dels usuaris en 

l’habitacle, i es realitza una regulació en funció d’aquestes per tal d’il·luminar intensament els punts 

on realment sigui necessari. 

Solució dinàmica més llum natural: sistema d’il·luminació en el qual, a més de tenir implementada la 

solució dinàmica, es capta la llum natural incident i es regula la il·luminació a generar en funció 

d’aquesta. 

SP: sensor de posició. 

SPA: sensor de posició actiu. 

SPP: sensor de posició passiu. 

SPV: sensor de posició virtual. 

TE: tarifa elèctrica vigent  
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TEAMAX: temps d’execució de l’algorisme de càlcul de la cota màxima de l’estalvi generat pel 

sistema (s). 

TEAMIN: temps d’execució de l’algorisme de càlcul de la cota mínima de l’estalvi generat pel sistema 

(s). 

TEER: temps d’execució de la etapa de redistribució de l’algorisme de càlcul de la cota mínima de 

l’estalvi generat pel sistema (s). 

TEEI: temps d’execució de la etapa iterativa de l’algorisme de càlcul de la cota mínima de l’estalvi 

generat pel sistema (s). 

TMAX: temps d’execució de la funció Nova posició màxima (s). 

TMIN: temps d’execució de la funció Nova posició mínima (s). 

UCC: unitat de control central. 

UCL: unitat de control local. 

UCLL: unitat de control dels sensors de llum. 

UCP: unitat de control de posició. 

UCVA: unitat de control de visualització i averies. 

UP: unitat de potència. 

VDD: tensió d’alimentació. 

VPi: tensió d’entrada en el pin del microcontrolador. 

VPi1: tensió d’entrada en el pin del microcontrolador quan Rsensor és Rsensor_MIN. 

VPi2: tensió d’entrada en el pin del microcontrolador quan Rsensor és Rsensor_MAX. 
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2. Prefaci 

2.1. Origen del projecte 

Aquest projecte s’origina amb la intenció de donar solucions a la societat amb la millora d’un servei 

present a la vida quotidiana amb un alt consum energètic. Amb la reducció d’aquest consum 

energètic es poden obtenir dues avantatges molts importants i beneficioses tant per la raça humana 

com per la mateixa Terra: reduir les emissions de diòxid de carboni (CO2)  i la demanda dels recursos 

naturals utilitzats per aconseguir energia. 

2.2. Motivació 

El CO2, que majoritàriament s’origina en les centrals de producció d’energia, és el principal gas 

causant del conegut efecte hivernacle. Bàsicament, el problema ve causat perquè aquests gasos 

dificulten que l’energia solar rebuda per la Terra retorni a l’espai amb facilitat i per tant s’acumuli a la 

Terra, augmentant-ne així la temperatura. Com s’aprecia en la figura 2. 1, realitzant un balanç 

energètic en la superfície terrestre resulta que a l’actualitat en la Terra hi ha una contínua absorció de 

calor de 0,9 W/m2 [1], contribuint al problema del canvi climàtic o escalfament global del planeta. 

Aquest fenomen sempre ha existit i és necessari per a la vida humana ja que sense ell les 

temperatures estarien uns 33°C per sota de les actuals. Fins ara les seves causes havien estat 

purament naturals, però cada cop es veu més afectat per causes provocades pels humans i això ha 

ocasionat que s’hagi convertit en un problema molt greu actualment. 

 

 

 

 

Figura 2. 1: Balanç anual d’energia sobre la superfície 

terrestre. Referència: [1]. 
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Per tant, per tal de garantir un futur confortable és totalment necessari realitzar un consum 

optimitzat de l’energia (que és la premissa en la que es fomenta aquest projecte) i intentar 

desenvolupar noves tecnologies de qualitat amb energies renovables,  tot assegurant com a mínim la 

mateixa qualitat que la de les solucions existents. 
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3. Introducció 

3.1. Objectius del projecte 

Aquest projecte neix amb l’objectiu de millorar la qualitat dels sistemes d’il·luminació que estan 

sempre presents en la vida quotidiana. La finalitat és arribar a una solució més ecològica, innovadora 

i confortable per a l’usuari, oferint com a mínim les mateixes prestacions que els sistemes actuals, 

però amb un cost menor i assegurant un impacte ambiental reduït. Es particularitza en un control 

d’il·luminació dinàmic, el qual optimitza el confort oferint una il·luminació en funció de les necessitats 

dels usuaris tot minimitzant el consum energètic. 

Amb aquest projecte es vol demostrar també que aplicant els coneixements tècnics necessaris és 

possible reduir el consum energètic mantenint el confort de les persones, que segons l’opinió de 

l’autor és la manera més viable de fer sostenibles les societats industrialitzades. 

3.2. Abast del projecte 

En aquest projecte s’ha dissenyat un sistema d’il·luminació amb control dinàmic el qual és capaç de 

detectar les posicions dels usuaris en tot moment i proporcionar la il·luminació adequada en funció 

d’aquestes. Per tant, el sistema il·lumina intensament en les zones que realment és necessari 

provocant un estalvi energètic considerable.  

Primerament, s’ha realitzat una modelització teòrica amb Matlab per tal de definir, analitzar i acotar 

el comportament del sistema mitjançant simulacions amb diferents propòsits. A partir d’aquesta 

modelització, s’ha desenvolupat un programa el qual és capaç d’executar un algorisme de control 

caracteritzat per la present aplicació. 

Finalment, s’ha dissenyat un prototipus funcional en el qual està implementat el sistema de control 

proposat. Amb l’ajuda del programa desenvolupat amb Matlab i el prototipus funcional és possible 

comprovar la viabilitat i el funcionament correcte del sistema. 
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4. Modelització teòrica 

S’ha realitzat una modelització teòrica amb el programa Matlab R2010a. Aquesta modelització 

permet simular el funcionament del sistema, ajudar a dimensionar d’una manera òptima l’espai on es 

vol implementar aquest, realitzar els càlculs de l’estimació de l’estalvi i determinar cotes màximes i 

mínimes d’aquest. 

4.1. Presentació del model 

4.1.1. Caracterització del model 

El sistema d’il·luminació dinàmica es dissenya per un habitacle que es suposa de forma rectangular. El 

sistema és capaç d’adaptar-se automàticament a les necessitats de l’usuari ja que coneix la posició 

dels usuaris dins de l’habitacle en tot moment. En aquest projecte, les posicions dels usuaris 

s’anomenen nodes cecs sempre i quan aquestes siguin dinàmiques i desconegudes. En cas de que la 

posició sigui estàtica i coneguda s’anomena node cec virtual. En la posició dels nodes cecs el sistema 

ofereix una il·luminació òptima (L) establerta per la Norma Europea UNE-EN-12464-1 [2]. Per a 

oficines amb activitats com lectura, mecanografia, escriptura, processament de dades, reunions, 

conferències i disseny assistit (CAD), aquest valor és 500 luxs que ha estat considerat en el projecte 

com a nivell òptim d’il·luminació. Aquest nivell òptim es va degradant progressivament fins a arribar a 

un nivell mínim de confort (IMIN), establert en 200 luxs [3]. D’aquesta manera, el sistema sempre està 

garantint que en tot punt de l’habitacle, com a mínim, hi ha una il·luminació mínima de confort, 

evitant tenir punts amb un nivell més baix que podria provocar una sensació d’incomoditat visual per 

a l’usuari. En cas de no detectar cap node cec en l’habitacle es procedeix a apagar tots els llums fins a 

que es torni a detectar presència. La distància entre les posicions d’ il·luminació òptima i la 

il·luminació mínima de confort ve definida pel radi de degradació (r). Aquesta variable ha de ser 

suficientment gran com per englobar tot el possible espai que l’usuari necessiti per realitzar la seva 

activitat, com per exemple, les dimensions d’una taula. En aquest projecte ha estat definit en 2 

metres. En l’equació (4. 1) es mostra la funció que determina la quantitat de luxs necessaris en un 

punt de l’habitacle definit per les seves coordenades x i y havent un node cec en les coordenades (x, 

y). El mètode d’obtenció d’aquesta funció s’adjunta en l’annex A.1.  
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En cas de tenir un habitacle amb n nodes cecs, s’aplica l’equació (4.1) per cada node cec 

independentment obtenint les n equacions locals mostrades a les equacions (4. 2), (4. 3) i (4. 4). A 

continuació, per obtenir la funció global es calcula el màxim de les funcions locals com es mostra en 

l’equació (4.5). D’aquesta manera, s’assegura que no hi ha cap punt en l’habitacle amb un nivell 

d’il·luminació inferior respecte l’establert pel sistema. 

           
  

              

  
          

 
        

 
 
 

           
  

              

  
          

 
        

 
 
 

           
  

              

  
          

 
        

 
 
 

                                      

A més de realitzar una il·luminació dinàmica, també s’efectua una regulació en funció de la llum 

natural incident. En cas de captar llum natural incident el sistema és capaç de disminuir la quantitat 

de llum generada a fi de mantenir les consignes especificades. En les simulacions que s’han realitzat 

del model s’ha suposat que el nivell de llum exterior segueix un decreixement lineal des de les 

finestres cap a l’interior, ara bé, en el sistema real aquest nivell de llum exterior es mesura 

acuradament a través de sensors. A partir de f(x,y) (4. 5) i ll(x,y) que defineix la quantitat de llum solar 

incident en un punt amb coordenades (x,y), es pot calcular e(x,y) que representa la quantitat de llum 

estalviada en un punt amb coordenades (x,y) degut a la llum solar mitjançant l’equació (4. 6). 

                            

Posteriorment, a partir de les funcions f(x,y) (4. 5) i e(x,y) (4. 6) es pot obtenir la funció c(x,y) amb 

l’equació (4. 7) que és la funció model del sistema proposat i defineix el nivell d’il·luminació que s’ha 

de generar per un punt amb coordenades (x,y). 

                     
4. 6 

 

(4. 1) 

 

(4. 2) 

 

(4. 3) 

 

(4. 4) 

 

(4. 5) 

 

(4. 6) 

 

(4. 7) 
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4.1.2. Consideracions per la implementació  

Com que en un habitacle els punts de llum són fixes no és viable realitzar una il·luminació dinàmica 

com la establerta per la funció model. D’aquesta manera, es divideix l’habitacle en sectors uniformes, 

els quals són governats per un únic punt de llum. El sistema analitza el nivell d’il·luminació en cada 

punt del sector i els punts de llum són els encarregats de proporcionar el nivell d’il·luminació màxim 

trobat en el sector que governen. Es suposa que la quantitat d’il·luminació emesa pels punts de llum 

roman constant en tots els punts del mateix sector. Per tant, el punt de llum ha d’estar dimensionat 

per tenir la capacitat lumínica de proporcionar la il·luminació òptima en la totalitat del sector. 

És necessari diferenciar entre Il·luminació teòrica i Il·luminació real. S’entén per il·luminació teòrica 

quan el nombre de punts de llum no és té en consideració, i per tant, es realitza una il·luminació 

dinàmica tal i com la funció model estableix. Aquest fet no és possible a la realitat ja que és 

equivalent a un habitacle amb infinits punts de llum. Altrament, una il·luminació real és quan 

l’habitacle està dividit en sectors els quals proporcionen el valor d’il·luminació més elevat que 

estableix la funció model entre els punts del sector que governen. A la figura 4. 1 es poden veure 

ambdues il·luminacions en un exemple d’un espai unidimensional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 1: Exemple il·luminació real (vermell) i teòrica (blau)en 

un espai unidimensional amb cinc punts de llum. 
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4.1.3. Factor d’utilització i de depreciació 

Durant el projecte han estat utilitzats dos paràmetres: Factor d’utilització (U) i Factor de depreciació 

(F) els quals han estat calculats segons la referència [4]. Així, s’ha seleccionat un factor de depreciació 

de 0,7. i respecte el factor d’utilització, en l’annex A.2 es mostra el mètode d’obtenció. U 

comptabilitza la part del flux lluminós emès per la lluminària que incideix sobre el pla de treball. 

Altrament, F comptabilitza la pèrdua de llum emesa degut al envelliment de les lluminàries i a 

l’acumulació de brutícia en l’element d’il·luminació. Per tant, s’han d’aplicar ambdós factors als valors 

del lúmens que la lluminària emet (lum) per tal de calcular els lúmens útils reals de cada lluminària 

(lumR) com es mostra en l’equació (4. 8).  

             

4.1.4. Solucions considerades 

A continuació es procedeix a explicar les solucions considerades per a realitzar comparacions d’estalvi 

del sistema proposat. 

Solució convencional: sistema d’il·luminació en el qual no hi ha implementada cap millora per tal de 

reduir l’estalvi energètic, és a dir, proporciona una il·luminació òptima en tot l’habitacle. La seva 

funció model g(x,y) és mostra a l’equació (4. 9). 

         

Solució dinàmica: sistema d’il·luminació en el qual es coneix en tot moment la posició dels usuaris en 

l’habitacle, i es realitza una regulació en funció d’aquestes per tal d’il·luminar intensament els punts 

on realment és necessari. La seva funció model es mostra a l’equació (4. 5). Aquesta solució té un 

percentatge d’estalvi màxim (pdMAX) del 60% (amb els paràmetres establerts en aquest projecte) 

degut a que com a mínim sempre garanteix la il·luminació mínima de confort i per tant, és impossible 

que en un punt de l’habitacle s’estigui proporcionant un nivell inferior d’il·luminació. La fórmula de 

l’estalvi màxim per aquesta solució es mostra a l’equació (4. 10). 

      
        

 
     

(4. 9) 

 

(4. 10) 

 

(4. 8) 
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(4. 12) 

 

Solució dinàmica més llum natural: sistema d’il·luminació en el qual, a més de tenir implementada la 

solució dinàmica, es capta la llum natural incident i es regula la il·luminació a generar en funció 

d’aquesta. La seva funció model es mostra a l’equació (4. 7). 

4.1.5. Càlcul de l’estalvi generat 

Per calcular l’estalvi, s’ha de conèixer prèviament tant el tipus de lluminàries que es disposen per tal 

de tenir present la quantitat de lúmens que emeten i la potència consumida (W). També s’ha de 

conèixer el tipus d’il·luminació realitzada (teòrica o real). 

En cas de realitzar una il·luminació teòrica s’integra la funció model corresponent per les dimensions 

de l’habitacle de treball tal i com mostra l’equació (4. 11). h(x,y) representa la funció model de la 

solució utilitzada, cx i cy representen el costat x i costat y de l’habitacle (m) respectivament i lumN  els 

lúmens necessaris per tal de proporcionar la il·luminació adequada en l’habitacle. 

             
  

 

  

 

     

En cas de realitzar una il·luminació real, la metodologia és la mateixa explicada anteriorment encara 

que l’equació es pot desenvolupar més com es mostra a l’equació (4. 12), degut a que en tot el sector 

hi ha el mateix nivell d’il·luminació. npll és el nombre totals de punts de llum en l’habitacle, npllx el 

nombre total de punts de llum en el costat x, nplly el nombre total de punts de llum en el costat y i Ci 

és el nivell d’il·luminació a proporcionar en el sector i (luxs). 

         
  

     
 

  

     

      
    

A partir dels lumN, es pot calcular llN amb l’equació (4. 13) que representa el nombre de lluminàries 

necessàries per proporcionar els lúmens que el sistema necessita. La funció ceil realitza 

l’arrodoniment del valor cap al nombre natural immediatament superior. 

         
    

    
  

Per tal d’obtenir el consum energètic anual en euros de la solució emprada (CEAS), s’aplica un factor 

al nombre de lluminàries necessàries com es mostra en l’equació (4. 14). P indica la potència 

(4. 11) 

 

(4. 13) 
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consumida per una lluminària (W), TE la tarifa elèctrica vigent (
 

  
) i HUA les hores anuals d’ús del 

sistema (hores). 

                  

Tant l’estalvi en euros d’una solució (estS) com el percentatge d’estalvi (peS) sempre es calcula 

prenent com a referència la solució convencional com mostren les equacions (4. 15) i (4. 16). CEAc 

indica el consum energètic anual de la solució convencional (euros). 

               

    
    

    
     

4.2. Distribució punts de llum òptima 

Com s’ha comentat en l’apartat 4.1.2, l’habitacle es divideix en sectors uniformes en els quals hi ha 

un únic punt de llum. Per tant, és necessari obtenir el nombre de sectors òptims, és a dir, la 

distribució òptima dels punts de llum. La metodologia aplicada per tal d’optimitzar aquest valor és 

discretitzar l’habitacle en els dos eixos del pla segons dos paràmetres de dimensionament: densitat 

de punts de llum en l’eix x (σX) i densitat de punts de llum en l’eix y (σY). Aquests paràmetres indiquen 

la quantitat de punts de llum existents per cada metre de costat del respectiu eix tal i com es mostra 

a les equacions (4. 17) (4. 18). 

                  

                  

Cal tenir present que amb un major nombre de punts de llum la il·luminació real aconseguida serà 

més pròxima a la teòrica i en conseqüència, l’estalvi energètic serà major però a la vegada suposarà 

un elevat cost d’adquisició dels materials necessaris. D’aquesta manera, per optimitzar el nombre de 

punts de llum intervenen dos costos diferents els quals tenen un efecte oposat respecte les densitats 

de punts de llums. Aquests costos són: cost d’adquisició de material i cost degut a la discrepància 

entre idealitat i realitat. La suma d’aquests dos costos permet obtenir el cost total extra d’explotació 

que és la funció a minimitzar per tal de trobar la distribució de lluminàries òptima. A continuació, 

s’explica el procediment de càlcul d’ambdós costos. 

(4. 14) 

 

(4. 15) 

 
(4. 16) 

 

(4. 18) 

 

(4. 17) 
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4.2.1. Cost degut a la discrepància entre idealitat i realitat 

Aquest cost es calcula a partir de la diferència de lúmens que hi ha entre la il·luminació teòrica i la 

real com mostra l’equació (4. 19). lumE fa referència als lúmens extres que el sistema ha de generar 

per tal d’adaptar la il·luminació teòrica a un habitacle real. Aquests lúmens extres depenen de σX i de 

σY. Es considera una solució dinàmica (f(x,y)) ja que la llum natural és canviant en l’habitacle. 

                 
  

     
 

  

     

      
              

  

 

  

 
      

A continuació es calculen les lluminàries extres (llE) per generar els lumE amb l’equació (4. 20). 

                
           

    
  

Finalment, es calcula el cost extra en euros degut a la discrepància entre realitat i idealitat (CED) amb 

l’equació (4. 21). HUS representa la vida útil del sistema (hores). 

                               

A la figura 4. 2 s’observa el CED en funció de les densitats de punts de llum. A densitats elevades el 

CED és molt reduït degut a que la il·luminació real no dista gaire de la il·luminació teòrica. En canvi, a 

mesura que les densitats es van reduint el CED va augmentant ja que la il·luminació real s’allunya 

cada cop més de la teòrica. 

 

 

 

 

 

Figura 4. 2: Preu extra d’explotació en euros degut a la discrepància entre la il·luminació 

teòrica i la real respecte σX i de σY durant tota la vida útil prevista del sistema. 

(4. 19) 

 

(4. 20) 

 

(4. 21) 
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4.2.2. Cost degut a l’adquisició de material 

En aquest cost s’han considerat els preus dels tres elements següents:  

 Lluminàries: Aquest preu depèn del nombre de punts de llum i també del nombre de 

lluminàries per cada punt de llum. El nombre mínim de lluminàries (llMIN) es calcula 

dimensionant l’habitacle per a què sigui capaç de proporcionar la il·luminació òptima en la 

seva totalitat, és a dir, el sistema ha de ser capaç de funcionar amb una solució convencional 

(4. 22). 

           
   

  
 

  
     

    
  

 

El nombre total de lluminàries sempre haurà de ser major al nombre mínim calculat. 

 Reguladors i sensors de llum: Aquest preu únicament depèn del nombre de punts de llum i 

es refereix als elements auxiliars necessaris de cada punt de llum. Aquests són un dispositiu 

que reguli la intensitat lumínica per tal de realitzar una il·luminació dinàmica segons les 

necessitats de l’usuari i un altre dispositiu que capti la quantitat de llum solar incident a 

l’habitacle. 

 Sistema per detectar les posicions: Tot i que el preu del dispositiu que permet tenir 

constància en tot moment de la posició de cada node cec no és obligatori que tingui relació 

directa amb el nombre de punts de llum o nodes cecs al habitacle, és un paràmetre 

suficientment important pel dimensionament previ del sistema per a realitzar simulacions 

més pròximes a la realitat. A més, en funció de la seva implementació aquest preu pot 

dependre del nombre de nodes cecs a l’habitacle. 

També és necessari obtenir el nombre de lluminàries per cada punt de llum (llPP) a partir d’imposar 

que cada punt de llum ha de ser capaç de generar la il·luminació òptima en la totalitat del seu sector. 

Aquest càlcul es realitza amb l’equació (4. 23). 

                 
   

  
     
 

  
     

 
    

    
  

Amb aquesta informació es pot calcular el preu total de les lluminàries en euros (PTLL) i el preu total 

tots els elements auxiliars en euros (PTRS) amb les equacions (4. 24) i (4. 25) respectivament. PLL és 

el preu d’una lluminària (euros) i PRS és el preu dels elements auxiliars d’un punt de llum (euros). 

(4. 22) 

 

(4. 23) 
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Finalment, el cost total d’adquisició de materials en euros (CEAM) s’observa a l’equació (4.26). PSP és 

el preu del sistema de detecció de les posicions dels usuaris (euros). 

                                        

A la figura 4. 3 s’observa el CEAM en funció de les densitats de punts de llum. A majors densitats el 

CEAM és molt elevat degut a que el nombre de punts creix i en conseqüència, la quantitat dels 

materials necessaris. Per contra, a mesura que les densitats disminueixen els punts de llum van 

decreixent i per tant, el CEAM també. 

 

 

 

 

 

4.2.3. Cost total extra d’explotació 

 

Amb l’equació (4.27) es calcula el preu extra d’explotació del sistema durant tota la seva vida útil en 

euros (CTE) com la suma dels dos costats presentats anteriorment. 

                                  

A la figura 4. 4 s’observa el CTE en funció de les densitats de punts de llum. Aquesta funció és elevada 

per a densitats petites degut a que la discrepància entre realitat i idealitat és màxima, i per a 

Figura 4. 3: Preu extra en euros degut a l’adquisició dels materials 

necessaris per implementar el sistema respecte σX i de σY. 

(4. 24) 

 
(4. 25) 

 

(4. 26) 

 

(4. 27) 
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densitats grans degut a que el preu d’adquisició cada cop va creixent més. El propòsit de la funció CTE 

es trobar el preu extra total d’explotació mínim per tal d’obtenir les densitats de nombre de punts de 

llum en el costat x i y òptimes. És important tenir en compte que hi ha un grau molt elevat 

d’aleatorietat en la posició dels nodes cecs, i degut les seves localitzacions la solució òptima pot 

variar. Per això, s’hauria de fer suficients repeticions del codi per tal d’assegurar haver arribat a una 

solució convergent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El codi que realitza les aplicacions comentades en aquest apartat s’adjunta en l’annex A.4. 

4.3. Simulacions  

De manera anàloga a les definicions d’il·luminació teòrica i il·luminació real, es defineixen els 

conceptes de Simulació teòrica i Simulació Real. Simulació teòrica és qualsevol experimentació amb el 

sistema en la qual es realitza una il·luminació teòrica. En canvi, simulació real és quan es realitza una 

il·luminació real. 

4.3.1. Simulació teòrica 

Es realitza una simulació teòrica en un habitacle amb les següents característiques: 

 Costat x: 9 metres. 

 Costat y: 6 metres. 

Figura 4. 4: Preu extra total d’explotació en euros respecte σX i 

de σY durant tota la vida útil prevista del sistema. 
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 Tres nodes cecs aleatòriament repartits.  

 El costat x disposa de finestres per les quals es capta la llum natural incident mostrada a la 

figura 4. 5. 

 

 

 

 

A la figura 4. 6 s’observa la il·luminació teòrica sense aprofitar la llum solar incident en l’habitacle 

calculada amb l’equació (4. 5) i a la figura 4. 7 s’observa la funció estalvi solar calculada amb l’equació 

(4. 6).  

 

 

 

 

A la figura 4. 8 s’observa la funció d’il·luminació que el sistema ha de generar calculada amb l’equació 

(4. 7). Finalment, a la figura 4. 9 s’observa una comparació de la il·luminació generada entre les tres 

solucions considerades comentades al apartat 4.1.4. 

Figura 4. 5: Llum natural incident en l’habitacle exemple. Es capten 480 luxs en 

les finestres i es van degradant linealment a través de l’habitacle. 

Figura 4. 6: Il·luminació generada pel sistema sense 

l’aprofitament de la llum solar incident. 

Figura 4. 7: Estalvi solar generat degut a l’aprofitament 

de la llum natural incident. 
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A la taula 4. 1 s’observa els resultats obtinguts en la present simulació respecte l’estalvi generat en 

les diferents solucions considerades.  

 

 

 

 

 

 

El codi que realitza les aplicacions comentades en aquest apartat s’adjunta en l’annex A.5. 

4.3.2. Simulacions reals 

Es realitza una simulació teòrica en un habitacle (figura 4. 10) amb les següents característiques: 

 Costat x: 9 metres. 

 Costat y: 6 metres. 

 Punts de llum costat x: 5. 

 Punts de llum costat y: 2. 

Figura 4. 9: Comparació il·luminació generada per les diferents 

solucions considerades: dinàmica més llum natural (acolorit), 

dinàmica (ratllat) i solució convencional (pla marró). 

 

Figura 4. 8: Il·luminació generada pel sistema. 

 

Taula 4. 1: Comparació de l’estalvi teòric de les solucions considerades. 
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 Tres nodes cecs aleatòriament repartits.  

 El costat x disposa de finestres per les quals es capta la llum natural incident mostrada a la 

figura 4. 5. 

 

 

 

 

Es calcula la il·luminació teòrica i a partir d’aquesta, tal i com s’ha explicat en l’apartat 4.1.2, 

s’obtenen les consignes de cada punt de llum cercant el nivell màxim d’il·luminació dins del sector 

que governen. El resultat es mostra en la figura 4. 11. 

 

 

A la figura 4. 11 es visualitzen circumferències amb centre els nodes cecs i radi r. Dintre d’aquestes 

circumferències el nivell d’il·luminació es va degradant des de L (al node cec) fins a IMIN (en els 

extrems). Els punts de llum apareixen en colors que indiquen el rang del valor de la consigna del punt 

de llum. Aquesta relació color-rang de la consigna es facilita en la figura 4. 12. 

Figura 4. 10: Habitacle exemple. 

Figura 4. 11: Resultat visual d’una simulació real amb tres nodes 

cecs (rodones vermelles). 

Figura 4. 12: Equivalència color punt de 

llum-valor consignes. 
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A la figura 4. 13 s’observa el mateix resultat de la figura 4. 11, però visualitzant les consignes de cada 

punt de llum numèricament. 

 

 

 

 

 

L’estalvi generat i el percentatge d’estalvi es calcula suposant que aquesta distribució de nodes cecs 

roman constant amb l’ajuda de les equacions (4. 12), (4. 13), (4. 14), (4. 15) i (4. 16). Aquesta 

metodologia es repeteix amb diverses posicions aleatòries dels tres nodes cecs i en cadascuna es 

calcula l’estalvi produït. Finalment, s’obté la figura 4. 14  on s’il·lustra el percentatge d’estalvi 

respecte una solució convencional per cada repetició. Aquest varia en funció de la posició dels nodes 

cecs. 

 

 

 

 

Figura 4. 13: Resultat numèric d’una simulació real amb tres nodes cecs. 

Figura 4. 14: Percentatge d’estalvi per diferents posicions dels tres nodes cecs. 
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En la Taula 4. 2 es mostren els valors mitjans de l’estalvi de les repeticions realitzades. 

El codi que realitza les aplicacions comentades en aquest apartat s’adjunta en l’annex A.6. 

4.4. Càlcul de cotes 

Per completar la present modelització teòrica, es realitza un càlcul dels valors màxims i mínims 

d’estalvi que el sistema pot aconseguir respecte una solució convencional. Aquestes cotes depenen 

del nombre de nodes cecs en l’habitacle. En aquest apartat es calcula l’interval d’estalvi per 

distribucions des d'un a sis nodes cecs. Les característiques de l’habitacle exemple es mostren a 

continuació. 

 Costat x: 9 metres. 

 Costat y: 6 metres. 

 Punts de llum costat x: 5. 

 Punts de llum costat y: 5. 

 Es suposa habitacle tancat sense capacitat per captar llum natural incident. 

L’estalvi màxim es produeix quan els nodes cecs estan molt propers entre ells i a les parets de 

l’habitacle, preferentment a les cantonades. Per tant, la solució ideal d’estalvi màxim és un nombre 

determinat de nodes cecs apilonats en una cantonada de l’habitacle on hi hagi més llum natural. Per 

evitar situacions ideals o fictícies com la comentada, es defineixen els següents paràmetres: 

 Espai mort: indica la distància mínima d’un node cec i qualsevol paret de l’habitacle. Definit 

com un metre a les simulacions. 

 Distància mínima entre nodes: indica la distància mínima de separació entre els nodes cecs. 

Definida com dos metres a les simulacions. 

Taula 4. 2: Valors mitjos de les repeticions realitzades d’una simulació real amb tres nodes cecs. 
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Els paràmetres anteriors són especialment importants en el càlcul de l’estalvi màxim, ja que en el 

càlcul de l’estalvi mínim la solució tendeix a separar els nodes entre ells i de les parets de l’habitacle i 

per tant, aquests paràmetres no tenen efecte.  

El càlcul de cotes amb la llum natural incident no té sentit donat ja que les condicions d’il·luminació 

exterior poden ser canviants per cada habitacle. 

L’algorisme aplicat per realitzar aquest càlcul es mostra en l’annex A.7.1. 

A la figura 4. 15 es mostra la distribució d’estalvi mínim de sis nodes cecs en l’habitacle exemple. 

Altrament, a la figura 4. 16 es mostra la distribució d’estalvi màxim.  

Analitzant la figura 4. 15  es comprova com els nodes cecs en una situació d’estalvi mínim tendeixen a 

estar el més separat possible entre ells i amb la paret. A ser possible, tendeixen a estar fora del radi 

de degradació dels altres node. Les posicions d’encreuaments de diferents sectors dels punts de llum 

són les més crítiques i per tant, és una posició aparentment òptima per aquest càlcul. Es pot observar 

que no és un càlcul trivial ja que hi ha molts factors que interactuen conjuntament.  

Per altra part, en la figura 4. 16 es comprova com els nodes cecs en una situació d’estalvi màxim 

tendeixen a situar-se el més proper possible entre ells i les parets de l’habitacle. És important evitar 

posicions properes a encreuaments de diferents sectors dels punts de llum, ja que són molt crítiques 

a l’afectar a molts punts de llum a la vegada. Degut a la tendència d’adquirir posicions properes als 

altres nodes cecs, la dificultat d’aquest càlcul és més previsible que en el cas de l’estalvi mínim. 

Figura 4. 15: Distribució d’estalvi mínim de sis nodes cecs. Figura 4. 16: Distribució d’estalvi màxim de sis nodes cecs- 
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Finalment, a la taula 4. 3 es mostra un resum de l’interval d’estalvi en l’habitacle definit anteriorment 

per situacions des d’un node cec fins a sis nodes cecs.  

 

 

 

 

 

 

 

El codi que realitza les aplicacions comentades en aquest apartat s’adjunta en l’annex A.7.2. 

 

Taula 4. 3: Resum de l’estalvi màxim i mínim en funció del nombre de nodes cecs. 
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5. Implementació del sistema 

En aquest capítol es presenta un anàlisi funcional detallat sobre els requisits i funcionalitats que el 

sistema ha de complir per poder ser implementat en el lloc de treball basat en la referència [5]. Es 

partirà d’una solució bàsica i es desenvoluparà fins arribar al detall necessari per implementar el 

sistema. Finalment, s’exposarà un cas de realització preferent del sistema en un habitacle exemple. 

5.1. Esquema funcional 

Les principals funcions que el sistema ha de satisfer són: 

 Captar paràmetres externs: 

 Llum solar incident. 

 Posicions ocupades pels usuaris. 

 Aplicar algorisme de control. 

 Emetre la intensitat llumínica establerta per les consignes. 

Un esquema funcional bàsic del sistema es mostra a la figura 5. 1. 

 

 

 

Com es pot veure a la figura 5. 1 el sistema capta els dos paràmetres dinàmics i després de ser 

tractats, els aplica a l’algorisme de control, juntament amb altres dades que no cal captar de 

l’exterior. La llum solar incident i la posició dels usuaris es capten mitjançant un sistema de sensors. 

L’algorisme de control calcula les consignes de cada un dels punts de llum de l’habitacle i les envia a 

les lluminàries mitjançant una etapa de potència per tal de que aquestes proporcionin la il·luminació 

que el sistema estableix. 

Figura 5. 1: Esquema funcional bàsic del sistema. 
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A la figura 5. 2 es mostra l’esquema funcional desenvolupat de l’aplicació del sistema. Es pot observar 

que consta de set funcions que s’expliquen amb més detall a continuació. 

 

 

 

 

 

 Sensors de llum (SLL) 

Els SLL mesuren la quantitat de llum reflectida en les diferents superfícies de la sala. Els SLL 

estan ubicats a en el propi punt de llum i mesuren tant la llum reflectida per la mateixa 

lluminària com per la llum exterior solar. En un habitacle hi hauran tants SLL com punts de 

llum. Estan connectats a la UCLL.  

 Unitat de control del sensors de llum (UCLL) 

Aquesta unitat està connectada als SLL i a la UCC. La seva funció és rebre, processar i 

transmetre la informació captada pels SLL. La recepció es realitza en analògic, per tant, 

s’haurà de convertir a digital utilitzant un convertidor A/D. Posteriorment, aquesta 

informació digital s’ha de descodificar per tal de que la UCC la pugui interpretar 

correctament. Una UCLL governa diferents SLL i per tant, caldrà realitzar un adreçament de 

les dades.  

 Sensors de posició (SP) 

Els SP proporcionen la informació captada sobre les posicions dels usuaris i per tant, on s’ha 

de garantir el nivell òptim d’il·luminació. Aquesta informació es transmet a la UCP per ser 

tractada. Poden estar implementats de diferents maneres, les quals són explicades en 

l’apartat 5.2.  

 

 

Figura 5. 2: Esquema funcional del sistema. 

SLL: Sensors de llum 

UCLL: Unitat de control dels sensors de llum 

SP: Sensors de posició 

UCP: Unitat de control dels sensors de posició 

UCC: Unitat de control central 

UCL: Unitat de control local 

UP: Unitat de potència 
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 Unitat de control dels sensors de posició (UCP) 

Aquesta unitat està connectada als SP i a la UCC. La seva funció és rebre, processar i 

transmetre la informació captada pels SP. La recepció es realitza en analògic, per tant, 

s’haurà de convertir a digital utilitzant un convertidor A/D. Posteriorment aquesta informació 

digital s’ha de descodificar per tal de que la UCC la pugui interpretar correctament. Una UCLL 

governa diferents SP i per tant, caldrà realitzar un adreçament de les dades. 

 Unitat de control central (UCC) 

Aquesta unitat està constituïda per un processador capaç d’executar l’algorisme de control. 

Es comunica mitjançant un bus de dades amb la UCLL i la UCP per tal de rebre les dades 

captades analògicament de l’exterior. Un cop aplicat l’algorisme de control, la UCC transmet 

les consignes de cada punt de llum cap a les UCL. La pròpia UCC es capaç de detectar averies 

en les lluminàries degut a que rep constantment la quantitat de llum captada pels SLL, els 

quals es troben en les pròpies lluminàries. D’aquesta manera en cas de detectar 

continuadament que la llum captada pels SLL es menor que la consigna enviada, la UCC 

informarà d’aquesta irregularitat.  

 Unitat de control local (UCL) 

Aquesta unitat està connectada a la UCC i a la UP. La connexió amb la UCC es realitza 

emprant un bus de dades. La funcionalitat de la UCL és analitzar les consignes digitals dels 

punts de llum que la UCC ha calculat. La UCL realitza un adreçament de la informació rebuda 

per tal de transmetre a cada punt de llum la seva consigna adequada. 

  Unitat de potència (UP) 

Aquesta unitat està connectada a la UCL i a les pròpies lluminàries. La connexió amb les 

lluminàries es realitza punt a punt. La UP és capaç de convertir la consigna digital dels punts 

de llum calcula per la UCC a la senyal de potència necessària per a què les lluminàries 

proporcionin el nivell d’il·luminació que el sistema estableix. Cada UP regula totes les 

lluminàries d’un punt de llum, les quals són considerades com un únic element, ja que totes 

van simultàniament regulades amb la mateixa consigna. 

5.2. Tipus de sensors 

El sistema de detecció de posició pot estar implementat de diverses maneres, i segons la 

implementació poden veure’s afectades les funcionalitats. A continuació s’exposen els diferents tipus 

de sensors de posició. 
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 Sensors de posició actius (SPA) 

Són dispositius els quals mitjançant un enllaç per ràdio, proporcionen a la UCP la seva 

posició i el nivell d’il·luminació desitjat. Estan pensats per a que les persones els puguin 

portar integrats en algun element indispensable per a la seva activitat. 

Per defecte aquests sensors tenen programat el nivell òptim d’il·luminació, però existeix 

l’opció de que l’usuari pugui modificar el nivell d’il·luminació per dues vies: 

 Amb els mateixos botons del SPA. 

 Connectant el SPA al port USB del ordenador i executant un programa d’interfície 

instal·lat en el mateix dispositiu. 

A més de la posició de l’usuari, els SPA poden, opcionalment, transmetre altre tipus 

d’informació personal. 

 Sensors de posició passius (SPP) 

Aquest tipus de sensors poden ser presentats en dues formes diferents.  

 Pot ser amb el mateix format que els SPA però sense la possibilitat de modificar el 

nivell d’il·luminació. En aquest cas, la persona porta a sobre el SPP i la UCP l’ubica en 

l’espai mitjançant una senyal de ràdio  

 Pot ser amb la forma de sensor de gran àrea, com per exemple un sistema d’una 

moqueta sensible a la pressió. En aquest cas, la UCP rebrà la informació a través de 

l’electrònica de control del propi sensor de gran àrea.  

Un cop descodificada la informació per la UCP, les posicions rebudes són interpretades 

com les ubicacions on és necessari proporcionar el nivell d’il·luminació òptim. En aquest 

tipus de sensors no s’ofereix l’opció de realitzar una regulació manual del nivell 

d’il·luminació proporcionat. 

 Sensors de posició virtuals (SPV) 

Aquest tipus de sensor no està implementat per cap dispositiu físic ja que són anotacions 

incorporades al codi de programa en la UCC indicant posicions fixes en les quals s’ha de 

garantir la il·luminació òptima. Mitjançant un programa d’interfície de la UCC les 

posicions dels SPV poden ser creades, modificades o eliminades, permetent adequar la 

il·luminació de l’habitacle amb distintes configuracions lumíniques segons les necessitats.  
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5.3. Exemple d’implementació 

En aquesta apartat s’explica un cas de funcionament del sistema proposat. En la figura 5. 3 es mostra 

la nomenclatura utilitzada en les posteriors figures del present apartat i a la figura 5. 4 es mostra 

l’habitacle exemple en el qual el cas serà explicat. Aquest consta de quatre punts de llum amb tres 

lluminàries en cada punt i sis usuaris treballant al seu interior. 

 

 

 

Com es pot veure a la figura 5. 4 per tal d’aplicar el sistema proposat és necessari tenir un sensor de 

llum,una UCL i una UP per cada punt de llum. També cal tenir una UCP, UCLL i UCC, tot i que aquestes 

poden estar governant més d’un habitacle a la vegada dependent del dispositiu amb el qual siguin 

implementades. Un cop presentat l’habitacle exemple i els seus requisits, a continuació s’exposa la 

metodologia bàsica de control del sistema proposat. 

 PAS 1 

Primerament, els SLL mesuren analògicament la quantitat de llum reflectida tant per la 

mateixa lluminària com per la llum exterior solar i envien aquesta informació a la UCLL per tal 

de ser processada (figura 5. 5). 

 

 

 

 

 

Figura 5. 3: Nomenclatura utilitzada per l’exemple 

d’implementació 

Figura 5. 4: Habitacle utilitzat per l’exemple d’implementació 

Figura 5. 5: Exemple d’implementació. Pas 1: SLL  UCLL. 
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 PAS 2 

Simultàniament al pas 1, els SP mesuren analògicament les posicions ocupades pels usuaris 

dintre de l’habitacle i les envien a la UCP per ser processades (figura 5. 6). 

 

 

 

 

 PAS 3 

Un cop tant la UCLL i la UCP han processat la informació, envien la seva respectiva informació 

digital cap a la UCC mitjançant un bus de dades. Aquesta informació és utilitzada per la UCC 

per executar l’algorisme de control (figura 5. 7). 

 

 

 

 

 

 PAS 4 

La UCC executa l’algorisme de control generant les consignes digitals per a cada un dels 

punts de llum. Aquestes consignes digitals són enviades per un bus de dades cap a les UCL 

corresponents (figura 5. 8). 

 

 

 

 

Figura 5. 6: Exemple d’implementació. Pas 2: SP  UCP. 

Figura 5. 7: Exemple d’implementació. Pas 3: UCP &UCLL UCC. 
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 PAS 5 

Les UCL reben les consignes digitals dels punts de llum i realitzen un adreçament de la 

informació per tal de transmetre a les UP únicament la consigna del punt de llum que 

governen. Les UP converteixen la consigna digital en la senyal de potència necessària per a 

que les lluminàries proporcionin el nivell d’il·luminació que el sistema estableix. 

Posteriorment, la senyal de potència generada es subministra a totes les lluminàries del punt 

de llum. Aquesta connexió és punt a punt i totes les lluminàries del punt de llum es suposen 

un element únic per estar regulades simultàniament amb la mateixa consigna (figura 5. 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. 8: Exemple d’implementació. Pas 4: UCC UCL. 

Figura 5. 9: Exemple d’implementació. Pas 5: UP Lluminàries. 
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6. Realització prototipus funcional 

Com a demostració de la viabilitat d’aquest projecte, s’ha realitzat un prototipus funcional amb una 

implementació a escala reduïda del sistema proposat. En aquest apartat s’exposa la metodologia 

aplicada en la seva realització, així com altres consideracions oportunes. 

6.1. Limitacions 

El prototipus funcional no abasta totes les possibilitats explicades en el capítol 5, ara bé s’han 

incorporat les principals funcionalitats per tal de demostrar la viabilitat del projecte. La figura 6. 1 

mostra les parts del diagrama funcional que s’han incorporat al prototipus. 

 

 

 

 

 

 

Les parts que no s’han incorporat són les següents. 

 Captació de la llum solar incident  

Amb l’objectiu de poder veure l’efecte de l’aprofitament de la llum solar incident, aquesta 

s’introdueix, es modifica o s’elimina manualment mitjançant un programa d’interfície 

incorporat a la UCC. No s’han incorporat sensors de llum a la maqueta ja que per les 

dimensions del prototipus funcional les possibles diferències entre els valors mesurats de 

Figura 6. 1: Diagrama funcional del prototipus funcional. 
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llum solar en cada sensor serien pràcticament nul·les, així que el sistema només aplicaria una 

reducció constant a totes les consignes. 

 Visualització del comportament del sistema 

En el prototipus funcional es pot visualitzar el comportament del sistema mitjançant 

pantalles de set segments. Les funcionalitats de la UCL-UP-Lluminàries han estat substituïdes 

per la funció UCVA que té com objectiu rebre les consigna digitals calculades per la UCC i 

visualitzar-les en els set segments. Junt amb el valor numèric que es mostra a les pantalles 

també es realitza una intermitència amb una freqüència que varia en funció del valor 

numèric de la consigna, a fi d’aportar una visió qualitativa d’aquesta. La transmissió 

d’informació entre la UCC i les UCVA es realitza mitjançant un bus de dades RS-485. Una 

mateixa UCVA pot governar diferents punts de llum i per tant, es realitza un processament 

de les consignes rebudes en les UCVA abans de visualitzar-les. A més, per mitjà d’uns 

polsadors, les UCVA permeten simular averies en les lluminàries de qualsevol punt de llum 

que alhora es transmeten cap a la UCC per mitjà del mateix bus de dades.  

6.2. Definició habitacle 

L’habitacle definit en el prototipus funcional es mostra en la figura 6. 2. Les seves característiques 

s’exposen a continuació. 

 Costat x: 45cm. 

 Costat y: 30cm. 

 Punts de llum costat x: 4. 

 Punts de llum costat y: 3. 

 Punts de llum repartits uniformement. Cada un governa 
     

  
           distribuïts en 

espais de 
  

 
          per 

  

 
      . 

 En el prototipus els punts de llum s’identifiquen amb les lletres de l’alfabet. 
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6.3. Elecció dels mòduls 

En aquest apartat s’expliquen els mòduls físics seleccionats per tal d’implementar les funcions del 

prototipus. 

6.3.1. Unitat de control central (UCC) 

Per a la implementació de la UCC s’ha escollit un ordinador amb el programa Matlab instal·lat, i així 

poder aprofitar totes les llibreries de funcions creades en el desenvolupament de les simulacions 

fetes amb Matlab en el capítol 4. 

S’ha observat que aquesta elecció incrementa el temps d’execució de l’algorisme de control respecte 

el que s’aconsegueix amb la implementació de l’algorisme en un llenguatge compilat. Es creu que 

això és degut a què l’execució d’un codi en Matlab es pot realitzar de dues maneres diferents en 

funció de la configuració interna del programa. 

 Codi interpretat: cada instrucció d’alt nivell es descodifica i s’executa en línia a mesura que 

es va llegint el programa. Aquesta és una manera molt flexible respecte la depuració del 

programa però molt poc eficient pel que fa a la velocitat de l’execució. 

 Codi post compilat: l’eina internament compila el programa i genera el codi màquina abans 

de la seva execució. Aquesta manera és menys flexible pel que fa a la depuració però més 

ràpida pel que fa a l’execució del codi. No obstant, té l’inconvenient de que existeix un retard 

latent des de que es dona l’ordre d’execució fins que arrenca el programa. 

Figura 6. 2: Habitacle de treball del prototipus funcional. 
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Per contra, en un llenguatge d’alt nivell que s’ha compilat prèviament aquests passos no són 

necessaris i l’execució del codi és considerablement més ràpida. 

6.3.2. Bus de dades 

El bus de dades transmet la informació de les posicions des de la UCP fins a la UCC, les consignes dels 

punts de llum des de la UCC fins a les UCVA i com s’ha comentat anteriorment, la informació 

d’averies des de les UCVA fins a la UCC. L’esquema del recorregut d’informació es mostra a la figura 

6. 3. 

 

 

El bus ha de ser bidireccional, amb connexió multi-punt i complir els requisits mínims següents: 

 Transmetre la informació a distàncies com a mínim d’uns vint metres 

 El nombre mínim d’elements connectats al bus és els corresponents a un habitacle amb un 

mínim de 15 punts de llum. 

El bus seleccionat és el RS-485 [6]. És un bus sèrie econòmic, molt robust, bidireccional, connexió 

multi-punt, amb un nombre d’elements connectables de 32,amb una capacitat de transmetre 

informació fins a mil metres de distància i una velocitat màxima de transmissió d’unes desenes de 

Mbit/s. La transmissió bidireccional és half-duplex i les seves característiques el fan idoni pel 

prototipus. 

6.3.3. Unitat de control de visualització i averies (UCVA) 

En el prototipus l’elecció de la UCVA està relacionada amb el tipus de bus de dades utilitzat. S’ha 

realitzat una cerca de mòduls compatibles amb el bus de manera que els senyals d’entrada al mòdul 

pel bus siguin processats directament pel propi microcontrolador del mòdul. Una acció anàloga 

succeeix en cas dels senyals de sortida del mòdul.  

Figura 6. 3: Esquema del recorregut de la informació pel bus de dades. 
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El mòdul seleccionat (full de característiques en la referència [7]) es mostra a la figura 6. 4. La seva 

elecció es basa en el seu cost reduït en comparació amb altres mòduls existents en el mercat.  

 

 

 

Dintre dels possibles microcontroladors compatibles amb el mòdul, s’ha escollit el PIC18F2520 (full 

de característiques en la referència [8]). A la taula 6. 1 es mostra una comparativa entre altres 

microcontroladors compatibles. 

L’elecció del microcontrolador PIC18F2520 ha estat per la seva bona relació de prestacions respecte 

el cost, especialment en la memòria flash. Cal destacar que tots els altres PIC’s haurien estat 

adequats per l’aplicació a realitzar degut a que incorporaven els requisits mínims necessaris.  

Figura 6. 4: Mòdul que implementa la funció UCVA. Referència: [5] 

Taula 6. 1: Comparació entre els possibles microcontroladors a utilitzar. Referència: [8] 
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El diagrama de pins del PIC18F2520 es mostra a la figura 6. 5 i les principals característiques a la 

figura 6. 6. 

 

 

 

A la figura 6. 5  es pot observar com el microcontrolador escollit té tres ports d’entrada/sortida de 8 

pins cadascun. També hi ha un pin d’entrada/sortida (E3) extra però comparteix funcionalitat amb el 

Master Clear, per tant no es comptabilitzarà com pin d’entrada/sortida. Es pot apreciar com el pin 17 

(TX) i 18 (RX) poden ser utilitzats per transmetre i rebre informació respectivament. 

A la figura 6. 6 s’exposen les principals característiques del microcontrolador. Aquestes són 

mostrades a continuació. 

 Suficient espai de memòria flash per gravar el programa (32kbytes). 

 Suficient espai de memòria RAM estàtica per emmagatzemar les variables i per accedir als 

perifèrics o pins d’entrada/sortida (1536 bytes). 

 Disposa d’EUSART per a realitzar la comunicació pel bus de dades amb prestacions 

millorades. 

 Suficients ports d’entrada/sortida (25). 

 Suficients canals del convertidor A/D per processar els senyals del SP (10). 

El cristall seleccionat és de 20MHz, tot i que amb el cristall de 18.432MHz es poden aconseguir 

senyals de rellotge més exactes , en l’aplicació a realitzar aquest aspecte no és necessari. Per contra, 

amb el cristall de 20MHz s’aconsegueix una mica més de velocitat. 

Figura 6. 6: Principals característiques del PIC18F2520. Referència: [8] 

Figura 6. 5: Diagrama de pins del PIC18F2520. Referència: [8] 
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Al mòdul s’afegeix una interfície compatible encarregada de visualitzar les consignes dels punts de 

llum i que disposa de polsadors per tal de simular averies. Entre els mòduls compatibles, s’ha 

seleccionat el que es mostra en la figura 6. 7 (full de característiques en la referència [10]) degut al 

seu cost reduït. 

 

 

Aquest mòdul té quatre set segments i quatre polsadors, que el fan idoni per la funcionalitat 

desitjada. La consigna dels punts de llum sempre estarà entre cero i la il·luminació òptima (definida 

com 500 luxs en el projecte) per tant, com a molt serà de tres dígits i es podrà visualitzar 

correctament. L’altre set segment lliure serà utilitzat per mostrar l’adreça de la consigna visualitzada.  

Finalment, a la figura 6. 8 es mostra el mòdul definitiu, amb la interfície acoblada al damunt, amb el 

qual la funció UCVA és implementada. Aquest està format pels dos elements anteriorment mostrats 

a la figura 6. 4 i a la figura 6. 7. 

 

 

L’habitacle de treball del prototipus funcional té dotze punts de llum, els qual seran governats de tres 

en tres mitjançant els mòduls comentats en aquest apartat. Per tant, serà necessari disposar de 

quatre mòduls que implementin la funció UCVA. 

Figura 6. 7: Interfície de la funció UCVA. Referència: [10] 

Figura 6. 8: Interfície i mòdul que implementa funció UCVA acoblats. Referència: [10] 
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6.3.4. Sensors de posició (SP) 

Els possibles tipus de sensors de posició estan definits a l’apartat 5. 2. Primerament es va pensar en 

utilitzar sensors tipus  SPA o SPP (amb format SPA), és a dir, sensors mòbils de dimensions reduïdes 

que l’usuari fos capaç de portar a sobre i mitjançant un enllaç per ràdio, transmetés la seva ubicació a 

la UCP. No obstant, per raons econòmiques i per les dimensions de la maqueta es va desestimar 

aquesta possibilitat. Les altres opcions eren utilitzar SPV o SPP amb format de sensor de gran àrea. 

Per tal d’incrementar l’abast del prototipus funcional, s’ha decidit utilitzar un sensor de gran àrea el 

qual s’estengui per tot el terra de l’habitacle com una moqueta. Aquest sensor s’ha realitzat amb 

l’ajuda d’un material resistiu sensible a la pressió mostrat a la figura 6. 9, el qual ha estat cedit per 

l’empresa Sensing Tex per a la realització del prototipus funcional. Aquest material presenta una 

elevada resistència elèctrica en repòs que disminueix considerablement al ser pressionat. 

 

6.3.5. Unitat de control de posició (UCP) 

La funció UCP ha de rebre els senyals analògics enviats pels sensors de posició, processar-los i 

transmetre’ls cap a la UCC. En aquest cas, el senyal analògic reflexa els canvis de la resistència en el 

material de la figura 6. 9. Aquesta informació analògica ha de ser convertida a digital per poder tenir 

constància del valor exacte de la resistència actual del material i així, poder decidir si hi ha usuaris en 

aquella posició exercint una pressió damunt del material resistiu. El mòdul processador UCP és el que 

duu a terme aquesta funció. Degut a que en els mòduls UCVA hi ha bastants pins lliures dels 

microcontroladors, en el prototipus funcional s’ha decidit implementar la UCP aprofitant aquests pins 

lliures.  

6.4. Construcció  

Un cop havent definit els elements amb els quals s’implementa el prototipus funcional, és necessari 

dissenyar l’esquema elèctric a utilitzar entre els elements. També cal realitzar el muntatge físic del 

sistema de detecció de posició i finalment, portar a terme tota la programació dels mòduls per tal de 

Figura 6. 9: Material resistiu emprat. 
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que es puguin comunicar entre ells correctament. A continuació, s’explica la metodologia de treball 

durant la construcció del prototipus funcional. 

6.4.1. Cablejat del bus 

El cablejat del bus ha d’abastir les connexions entre les UCVA i la UCC, és a dir, entre els mòduls i 

l’ordinador de treball. Aquesta connexió utilitza un bus RS-485 que permet fer una comunicació half-

duplex i que codifica els bits amb una tensió diferencial entre els dos cables del bus. 

Els mòduls que implementen la funció UCVA disposen d’un connector tipus Jack en el qual s’aplica 

una tensió entre 7V i 35V per tal d’alimentar-lo. Dins del propi mòdul hi ha un regulador que adapta 

la tensió al nivell necessari pel correcte funcionament del microcontrolador. A la figura 6. 10 es 

mostra un esquema indicatiu del cablejat desitjat.  

 

 

 

 

 

 

Per altra banda, degut a que l’ordinador de treball no consta d’un port amb protocol RS-485, s’ha 

adquirit un adaptador USB/RS-485 [11] per tal de permetre la comunicació amb els mòduls. 

L’adaptador es mostra a la figura 6. 11. 

 

Figura 6. 10: Esquema indicatiu del cablejat desitjat. 

Figura 6. 11: Adaptador USB/RS-485. Referència: [11]. 
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Tant els mòduls que implementen la funció UCVA com l’adaptador disposen de la regleta de 

connexió pel bus de dades RS-485 que es mostra a la figura 6. 12. 

 

Com es pot veure a la figura 6. 12 la regleta RS-485 té quatre pins útils. A continuació s’explica la 

funcionalitat de cada un. 

 Vin: Tensió d’alimentació dels mòduls. 

 RX/H:Senyal de la informació no invertida del parell diferencial. 

 TX/L: Senyal de la informació invertida del parell diferencial. 

 GND: Terra. 

Per tant, serà necessari connectar els pins de les regletes segons les seves funcionalitats. A més, 

mitjançant la connexió Vin en la regleta RS-485, es poden alimentar diferents mòduls amb només 

una única font de tensió. Finalment, l’esquema elèctric es mostra a la figura 6. 13. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 6.12: Regleta pel bus RS-485. Referència: [5] 

 

Figura 6. 13: Esquema elèctric del cablejat desitjat. 
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El bus RS-485 requereix resistències terminals que atenuïn els rebots del senyal quan es propaga per 

aquest, i així evitar errades de recepció. Aquest fet és especialment important en busos de llargues 

distàncies o d’alta freqüència. En el prototipus funcional la distància del bus és petita i la freqüència 

baixa i per tant, les resistències terminals no són essencialment necessàries. No obstant, degut a que 

els mòduls que implementen la funció UCVA porten un jumper que permet seleccionar i 

desseleccionar aquesta resistència, es procedeix a posar la resistència terminal tant en el primer com 

en el últim mòdul. Aquesta resistència pel bus de dades RS-485 pren un valor de 120 Ω [12]. 

Observant el full de característiques del transceiver del bus RS-485 [13], es pot observar com el 

dispositiu mesura la diferència del voltatge del parell diferencial del bus i detecta nivell alt si és la 

diferència és més gran que 200mV o nivell baix si és més petita que -200mV. No obstant, succeeix un 

problema ben conegut en aquest bus que és que quan la diferència de tensions està entre la franja 

de (-200,200) mV la sortida pot prendre un valor qualsevol. Aquesta situació té lloc quan el bus està 

en repòs, és a dir, quan no s’està transmetent informació. En el nostre cas, s’ha observat que tres 

dels quatre mòduls adquirits generen un “0” lògic en la situació de repòs mentre que el quart mòdul 

genera un “1” lògic, provocant que el microcontrolador ho interpreti com un start bit i constantment 

intenti llegir dades del bus en repòs  Això provoca un funcionament erroni del sistema. 

Per tal de solucionar aquest problema, tal i com proposa la referència [12], s’han col·locat dues 

resistències de polarització: una pull-up a la senyal no invertida i una pull-down a la senyal invertida. 

L’esquema final amb les resistències de polarització i les terminals es mostra a la figura 6. 14. 

 

 

 

 

Com es pot observar a la figura 6. 14, les resistències de polarització han de ser de 549 Ω. Al 

prototipus funcional s’ha seleccionat el valor normalitzat de 560 Ω i s’han col·locat en el primer 

Figura 6. 14: Esquema final del bus. Referència: [12] 
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mòdul del bus. La resistència de terminal de 133 Ω en compte de 120 Ω com s’ha comentat 

anteriorment, apareix per tal de que el paral·lel de la suma de les dues resistències de polarització 

amb aquests 133 Ω, sigui igual al valor desitjat de la resistència de terminal, és a dir, 120 Ω. Aquest 

càlcul es mostra a l’equació (6.1). 

           

           
       

6.4.2. Sistema de detecció de posició 

6.4.2.1. Definició 

Primerament, es defineixen les característiques del sensor a utilitzar. El sensor detecta les zones en 

les que s’està realitzant pressió i el sistema identifica aquestes posicions com ubicacions on s’ha de 

garantir la il·luminació òptima. Un píxel s’interpreta com la totalitat d’un element en el qual 

independentment la posició que ocupi l’usuari en ell, el sistema interpreta la mateixa posició. Els 

píxels han de ser, com a mínim, d’una grandària igual a l’espai governat per cada punt de llum. Per la 

realització d’aquest prototipus funcional s’ha agafat uns píxels de la mateixa grandària que l’espai 

governat per cada punt de llum: 112,5 cm2 (11,25cm x 10cm). D’aquesta manera en el prototipus 

funcional hi han dotze píxels. 

A continuació s’explica l’electrònica de control del sensor de gran àrea, que mesura periòdicament la 

resistència en cada un dels dotze píxels. Per tal d’optimitzar el nombre de pins utilitzats del 

microcontrolador es distribueixen les mesures per files i columnes. A més, s’han afegit resistències 

pull-up que polaritzen les resistències dels píxels i permeten que la variació de la resistència es 

tradueixi en una variació de tensió en els pins d’entrada del microcontrolador. A la figura 6. 15 es 

mostra l’esquema elèctric del sensor de posició.  

 

 

 

 

Figura 6. 15: Esquema elèctric del sistema de posició. 

X=134,7Ω (6. 1) 
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Observant la figura 6. 15 es veu com el nombre de pins necessaris del microcontrolador per tal 

d’implementar la funció UCP és set. D’aquesta manera la UCP s’implementa en un únic mòdul de les 

UCVA ja que hi ha suficients pins lliures. És a dir, dels quatre mòduls hi ha tres que implementen la 

funció UCVA i un que implementa la funció UCP i UCVA simultàniament.  

A la figura 6. 16 es mostra una visió simplificada del muntatge amb referències numèriques dels 

elements per tal de procedir a explicar la metodologia de funcionament. 

 

 

 

 

 

 

La metodologia aplicada genera senyals de control pels ports Po1, Po2 i Po3 i llegeix els respectius 

valors de tensió dels pins Pi1, Pi2, Pi3 i Pi4. Aquests pins Pi han d’estar connectats al convertidor A/D 

del microcontrolador. Aquest deixa en alta impedància dos senyals de controls simultàniament 

mentre que es llegeixen les quatre dades de tensió referent al control que es troba en baixa 

impedància. A continuació es resumeix la metodologia aplicada. 

 

 Po1 i Po2 en alta impedància i Po3 actiu 

 Llegint Pi1 s’obté el valor de la resistència del píxel del punt de llum C. 

 Llegint Pi2 s’obté el valor de la resistència del píxel del punt de llum F. 

 Llegint Pi3 s’obté el valor de la resistència del píxel del punt de llum I. 

 Llegint Pi4 s’obté el valor de la resistència del píxel del punt de llum I. 

 Po1 i Po3 en alta impedància i Po2 actiu 

 Llegint Pi1 s’obté el valor de la resistència del píxel del punt de llum B. 

 Llegint Pi2 s’obté el valor de la resistència del píxel del punt de llum E. 

 Llegint Pi3 s’obté el valor de la resistència del píxel del punt de llum H. 

 Llegint Pi4 s’obté el valor de la resistència del píxel del punt de llum L. 

Figura 6. 16: Esquema simplificat del sistema de posició. Vermell indica 

connexions per sobre el material resistiu i verd per sota. 
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 Po2 i Po3 en alta impedància i Po1 actiu 

 Llegint Pi1 s’obté el valor de la resistència del píxel del punt de llum A. 

 Llegint Pi2 s’obté el valor de la resistència del píxel del punt de llum D. 

 Llegint Pi3 s’obté el valor de la resistència del píxel del punt de llum G. 

 Llegint Pi4 s’obté el valor de la resistència del píxel del punt de llum J. 

6.4.2.2. Càlcul de les resistències 

En la figura 6. 17 s’observa l’esquema mostrat anteriorment a la figura 6. 15 però particularitzat en 

un únic pin d’entrada per tal de calcular la tensió entrant al microcontrolador i dimensionar la 

resistència de pull-up.  

 

 

 

El pin de control actiu ha de proporcionar un “0” lògic per tal de poder tractar el sistema com un 

simple divisor resistiu, el qual apareix en la figura 6. 18. 

 

 

 

En el cas del prototipus funcional, l’equació quedaria com indica l’equació (6. 2).Rsensor és la resistència 

del material resistiu, RPULL-UP la resistència de pull-up, VDD la tensió d’alimentació i VPi la tensió 

d’entrada en el pin del microcontrolador. 

Figura 6. 17: Esquema sistema posició particularitzat en un 

únic pin de sortida del microcontrolador. 

Figura 6.18: Divisor resistiu. 
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Per tal d’escollir la resistència de pull-up òptima, cal mesurar VPi1 i VPi2 que són els valors de tensió 

d’entrada en el pin del microcontrolador quan Rsensor és Rsensor_MIN i Rsensor_MAX respectivament. Rsensor_MAX 

és el valor llindar de la resistència del material resistiu per sota del qual es detecta pressió sobre els 

píxels. Rsensor_MIN és el valor llindar de la resistència del material resistiu per damunt del qual no es 

detecta pressió sobre els píxels. dVPi representa l’interval de tensió mínim per tal de passar d’una 

situació de detecció a una de no detecció o viceversa. Per tant, es desitja que dVPi  sigui ample i robust 

per tal d’evitar interpretacions errònies. A les equacions (6. 3), (6. 4) i (6. 5) es mostren els càlculs 

necessaris. 

     
           

                    
     

     
           

                    
     

               

A l’annex B. 1 es troba la rutina de Matlab que s’ha emprat per maximitzar dVPi. 

A continuació es troben els valors llindars del material resistiu. Es munta un circuit el qual es basa en 

dues plaques de circuit imprès d’una sola cara enmig de les quals es disposa el material resistiu, fent 

contacte amb les parts conductores de les plaques. Amb un ohmiòmetre es mesura la resistència 

entre les dues plaques de circuit imprès quan estan sotmeses a diferents nivells de pressió.  

A fi d’augmentar la sensibilitat del material resistiu únicament es col·loquen quatre trossos petits del 

material resistiu (d’un cm2 cadascun aproximadament) a les cantonades de les plaques de coure. 

D’aquesta manera s’evita contacte directe entre les plaques de coure. Els trossos de material resistiu 

cal posar-les amb cura de no pressionar-los massa. La subjecció del material resistiu es realitza amb 

unes petites tires de celo que s’ha vist que no afecta a les seves propietats mecàniques, 

contràriament al que passa si s’utilitza cola que fa perdre molta sensibilitat per la rigidesa que 

confereix al material. A la figura 6. 19 es mostra el muntatge per obtenir la mesura dels valors llindars 

del material resistiu. 

(6. 2) 

(6. 3) 

(6. 4) 

(6. 5) 
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A la pràctica, és necessari un pes mínim a sobre del muntatge de la figura 6. 19 per tal de que les 

plaques es mantinguin en contacte i la mesura de la resistència sigui estable. Es col·loca una fusta 

prima damunt i es procedeix a realitzar la mesura de la resistència. A la figura 6. 20 s’observa la 

mesura realitzada en buit (únicament amb la fusta comentada). 

 

 

 

Com es pot veure a la figura 6. 20, el valor de la resistència sense pressió és 127 kΩ. Després de 

suficients proves, es pren el valor Rsensor_MIN igual a 100 kΩ. 

Posteriorment, es posa sobre la fusta prima un objecte no molt pesat com és una bola de billar. A la 

figura 6. 21 es mostra la mesura de la resistència amb la pressió de la bola de billar. 

 

 

 

Figura 6. 19: Muntatge per obtenir valors llindars del material resistiu. 

Figura 6. 20: Mesura de la resistència en buit (no detecció). 

Figura 6. 21: Mesura de la resistència amb pressió (detecció). 
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Com es pot veure a la figura 6. 21, el valor de la resistència amb pressió és 6 kΩ. Després de suficients 

proves, es pren el valor Rsensor_MAX igual a 50 kΩ. 

Amb els valors llindars de la resistència calculats i amb l’ajuda de la rutina de Matlab esmentada, 

s’arriba a que el valor òptim per RPULL-UP és 70.7 kΩ. Per la realització del prototipus funcional es pren 

el valor normalitzat de 68kΩ. El resultat es mostra a la figura 6. 22.  

 

 

 

 

Cal destacar que els valors escollits de Rsensor_MAX i de Rsensor_MIN representen els casos extrems de 

detecció i no detecció amb un cert marge d’error per tal d’evitar interpretacions equivocades. 

6.4.2.3. Muntatge 

El muntatge a realitzar és similar a l’emprat durant l’experimentació dels valors de resistència llindar. 

La metodologia és utilitzar dues plaques de circuit imprès de coure d’una cara amb quatre retalls d’un 

cm2 aproximadament cadascun situats a les cantonades i enganxats en una de les plaques de coure. 

Aquesta placa inferior s’enganxa amb cola a la fusta que fa de base del prototipus funcional, i just a 

sobre va l’altra placa de coure tal com mostra la figura 6. 23 

 

 

 

Figura 6. 22: Gràfic de la cerca de la resistència de pull-up òptima. 

Figura 6. 23:Desenvolupament del sistema de posició. 
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Es posa un recobriment de fusta que cobreixi totes les plaques de coure però formant rectangles 

independents per cada píxel per tal d’evitar que la pressió sobre un d’ells afecti als veïns. La placa de 

coure superior s’enganxa a la placa de fusta prima que simula el terra de l’habitacle. Amb l’ajuda 

d’uns cargols es subjecten els trossos de fusta al prototipus funcional evitant realitzar pressió sobre 

les plaques de coure tal com mostra la figura 6. 24. 

 

 

 

 

Per tal d’oferir un aspecte visual més atractiu es cobreix tot el terra de l’habitacle amb una tela la 

qual és prou fina com per no provocar pèrdua de sensibilitat en els sensors. En aquesta tela s’han 

etiquetat les posicions ocupades pels dotze punts de llum. A la figura 6. 25 es mostra una imatge del 

prototipus funcional acabat. 

 

 

 

 

6.4.3. Programació 

Un cop realitzat el muntatge del prototipus funcional es programen les següents funcions: 

 UCC: s’han de programar les funcionalitats de: 

 Rebre i processar les dades de la UCP. 

Figura 6. 24: Recobriment del sensor de posició. 

Figura 6. 25 Prototipus funcional acabat. 
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 Aplicar l’algorisme de càlcul de les consignes. 

 Calcular l’estalvi generat suposant la situació actual roman constant durant tota la vida 

útil del sistema. 

 Transmetre les consignes adreçades a les UCVA. 

 Rebre i processar la informació de les averies de les UCVA. 

 UCP: s’han de programar les funcionalitats de: 

 Rebre i processar els senyals del sistema de posició. 

 Transmetre la informació un cop processada cap a la UCC. 

 UCVA: s’han de programar les funcionalitats de: 

 Rebre i processar les consignes de la UCC. 

 Visualitzar les consignes necessàries de la UCC. 

 Realitzar intermitències en els set segments en funció de la intensitat de la consigna. 

 Analitzar l’estat dels polsadors periòdicament per tal de: 

- Detectar simulacions d’averies. 

- Presentar les diferents consignes dels punts de llum governats per cada UCVA. 

Aquesta programació s’ha realitzat en Matlab per la UCC i amb el software MPLAB de MICROCHIP en 

la UCP i les UCVA. Concretament, s’ha utilitzat el compilador C18 en MPLAB, un compilador per la 

família dels PIC18 que permet programar en llenguatge C. A la figura 6. 26 es mostra una captura de 

pantalla d’una situació de treball amb MPLAB. 

 

 

 

 

Com es pot observar a la figura 6. 26 en una situació de treball amb MPLAB normalment és tenen 

tres finestres obertes. Aquestes s’expliquen a continuació. 

Figura 6. 26: Captura de pantalla MPLAB C18. 
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 Finestra de projecte 

En aquesta finestra es mostren tots els fitxers de codi i llibreries utilitzades pel projecte 

actual. L’usuari pot afegir, modificar o eliminar fitxers d’aquesta finestra. 

 Finestra de codi 

En aquesta finestra és on l’usuari pot escriure el codi a programar en el microcontrolador. 

Por haver-hi més d’una finestra de codi oberta a la vegada. També és possible obrir el codi 

d’alguna llibreria per si és necessari aclarir algun concepte amb alguna instrucció 

determinada. 

 Finestra de sortida 

En aquesta finestra es mostren els resultats obtinguts en les compilacions indicant les línies i 

l’explicació dels errors si fos necessari. També serveix com element d’interacció amb 

elements externs tal com un programador o depurador, ja que es mostren missatges de 

l’estat d’aquest. 

Un cop el codi s’ha creat i compilat correctament, es procedeix a programar el codi en els 

microcontroladors. Això es realitza amb l’ajuda d’un programador, que per aquest prototipus 

funcional, ha estat el PICK IT 3 (figura 6. 27). 

 

Pick it 3 es pot connectar a l’ordinador de treball mitjançant un port USB. També es pot connectar als 

mòduls que implementen les UCVA i la UCP amb l’ajuda del cable PGM2KIT [14] (figura 6. 28), el qual 

es connecta des de el propi Pick it 3 fins a un connector preparat en el mòdul com es pot veure a la 

figura 6. 29. 

 

 

Figura 6. 27: Programador Pick it 3. 

Figura 6. 28: Cable PGM2KI. Referència: [14]. Figura 6. 29: Connexió entre mòduls i programador. 
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S’han generat quatre codis en MPLAB (un per cada mòdul) i a part del fet que un d’ells a més 

d’implementar una UCVA també implementa la UCP, l’única diferència existent entre codis és 

l’adreçament de les consignes. Cada mòdul governa tres punts de llum diferents i per tant, únicament 

han de processar la informació referent als seus tres punts de llum. 

S’ha de dimensionar el valor llindar del convertidor A/D per tal de prendre decisions sobre la 

presència d’usuaris als píxels. Per tal d’establir sempre una decisió correcta el valor llindar serien els 

50 kΩ calculats anteriorment, els que estableixen que per sota aquest valor sempre hi ha presència 

d’usuaris. No obstant, aquest valor va ser calculat en una situació lliure de forces en les plaques de 

coure. Aquesta situació no és la existent en el prototipus funcional ja que els cargols que fixen les 

plaques de fusta al prototipus funcional inevitablement pressionen lleugerament les plaques de 

coure. Amb la maqueta totalment muntada s’han corregit els llindars de detecció tal com s’explica a 

continuació. 

La metodologia aplicada ha estat, partint del valor de 50 kΩ, utilitzar l’equació (6. 6) per tal de 

calcular el voltatge entrant pels pins del microcontrolador. Considerant que el convertidor és de 10 

bits (1024 valors) amb tensions entre 0 i 5V, es pot calcular els volts per cada valor del convertidor 

amb l’equació (6.7). A partir d’aquest valor és possible calcular el valor llindar a introduir en el codi 

mitjançant l’equació (6.8). 

  
     

           
            

                
   

           
                 

              
      

               
        

El resultat obtingut representa el valor llindar del convertidor A/D per tal de decidir si hi ha pressió en 

els píxels. El sistema interpreta que hi ha pressió quan el valor de la conversió és més petit. Però 

aquest valor és referent al muntatge experimental sense cargols i per tant, no té en consideració la 

pressió inherent dels cargols en el prototipus funcional. 

Per tal de calibrar el sistema, s’ha reduït progressivament el valor llindar del convertidor A/D mentre 

s’anava analitzant la sensibilitat del material resistiu. Després d’aquest procés de calibratge, 

finalment s’ha seleccionat el valor de 370.  

(6. 6) 

(6.7) 

(6. 8) 
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Els codis realitzats amb MPLAB utilitzats per la UCVA i la UCP, es troben en l’annex B.2. i l’annex B.3 

respectivament. Respecte el codi de la UCVA, únicament s’adjunta el codi del mòdul 1 (punts de llum 

A, B i C) ja que els dels altres tres mòduls són equivalents excepte la part d’adreçament, la qual és 

remarcada en vermell per emfatitzar que és l’única diferència entre els codis dels mòduls. 

El codi realitzat amb Matlab que permet realitzar simulacions en el prototipus funcional s’adjunta en 

l’annex B.4. 
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7. Verificació 

En aquest capítol es procedeix a realitzar simulacions en el prototipus funcional des de la Graphic 

User Interface creada amb Matlab explicada en el capítol 8. Les funcions a verificar són: 

 Verificació del bon funcionament del sistema. 

 Verificació del sistema encarregat d’apagar els llums de l’habitacle al no detectar 

presència. 

 Verificació d’averies simulades.  

7.1. Verificació funcionament  

En aquest apartat es verifica el bon funcionament del sistema en els dos modes de treball 

disponibles: 

 Node únic 

La simulació té lloc sota la hipòtesi que en l’habitacle únicament hi ha un node cec, i 

l’algorisme de control realitza una ponderació amb tots els píxels que han estat pressionats 

per tal de col·locar el node cec. 

 Multinode 

La simulació multinode col·loca un node cec al mig de tots els píxels que han estat 

pressionats. 

7.1.1. Funcionament node únic 

Es realitza una simulació de quatre repeticions amb diferents posicions de tres píxels pressionats. Els 

resultats es mostren a la figura 7. 1, figura 7. 2, figura 7. 3 i figura 7. 4. En les figures la consigna 

visualitzada a les UCVA correspon a la fila de punts de llum del mig, és a dir, punts de llum B, E, H i L, 

que és la que el sistema visualitza per defecte. A la taula 7. 1 es mostra la verificació del 

funcionament, comprovant la correcta detecció dels píxels i de la visualització correcta de les 

consignes dels punts de llum B i H. A més, la figura 7. 5 mostra el percentatge d’estalvi generat per 

cada repetició i el percentatge mig durant tota la simulació. Cal tenir en compte que la simulació es 
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realitza amb llum natural nul·la per simplificar els resultats i per tant, el percentatge d’estalvi té la 

cota màxima del 60% tal com s’ha comentat al capítol 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. 1: Repetició 1 de la verificació del correcte funcionament del mode node únic. Distribució real 

(a dalt a l’esquerra), distribució detectada (a dalt a la dreta) i resultats de Matlab (a sota). 

Figura 7. 2: Repetició 2 de la verificació del correcte funcionament del mode node únic. Distribució real 

(a dalt a l’esquerra), distribució detectada (a dalt a la dreta) i resultats de Matlab (a sota). 
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Figura 7. 3: Repetició 3 de la  verificació del correcte funcionament del mode node únic. Distribució real 

(a dalt a l’esquerra), distribució detectada (a dalt a la dreta) i resultats de Matlab (a sota). 

Figura 7. 4: Repetició 4 de la  verificació del correcte funcionament del mode node únic. Distribució real 

(a dalt a l’esquerra), distribució detectada (a dalt a la dreta) i resultats de Matlab (a sota). 
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7.1.2. Funcionament multinode 

Es realitza una simulació de quatre repeticions amb diferents posicions d’un a tres píxels pressionats. 

Els resultats es mostren a la figura 7. 6, figura 7. 7, figura 7. 8 i figura 7. 9 . En les figures la consigna 

visualitzada a les UCVA correspon a la fila de punts de llum del mig, és a dir, punts de llum B, E, H i L. 

A la taula 7. 2 es mostra la verificació del funcionament, comprovant la correcta detecció dels píxels i 

de la visualització correcta de les consignes dels punts de llum B i H. A més, la figura 7. 10 mostra el 

percentatge d’estalvi generat per cada repetició i el percentatge mig durant tota la simulació. Cal 

tenir en compte que la simulació es realitza amb llum natural nul·la per simplificar els resultats i per 

tant, el percentatge d’estalvi té la cota màxima del 60% tal com s’ha comentat al capítol 4. 

 

Taula 7. 1: Verificació dels resultats obtinguts. 

 

Figura 7. 5: Percentatge d’estalvi generat durant les quatre repeticions realitzades. 
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Figura 7. 6:  Repetició 1 de la  verificació del correcte funcionament del mode multinode. Distribució real 

(a dalt a l’esquerra), distribució detectada (a dalt a la dreta) i resultats de Matlab (a sota). 

 

Figura 7. 7: Repetició 2 de la  verificació del correcte funcionament del mode multinode. Distribució real (a 

dalt a l’esquerra), distribució detectada (a dalt a la dreta) i resultats de Matlab (a sota). 
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Figura 7. 8: Repetició 3 de la  verificació del correcte funcionament del mode multinode. Distribució real 

(a dalt a l’esquerra), distribució detectada (a dalt a la dreta) i resultats de Matlab (a sota). 

Figura 7. 9: Repetició 4 de la  verificació del correcte funcionament del mode multinode. Distribució real 

(a dalt a l’esquerra), distribució detectada (a dalt a la dreta) i resultats de Matlab (a sota). 
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7.2. Verificació apagar els llums quan no hi ha detecció 

En aquest apartat es verifica que el sistema apaga els llums de l’habitacle al no detectar presència 

durant un període de temps establert prèviament. En aquesta situació el sistema ha d’imposar una 

consigna unitària a tots els punts de llum per fer èmfasi que aquesta situació s’ha produït. 

La simulació realitzada és en el mode multinode i s’ha definit que els llums s’apagaran després de deu 

segons de no detecció. S’executa la simulació i en la primera repetició el sistema detecta la 

distribució mostrada a la figura 7. 11. 

Taula 7. 2: Verificació dels resultats obtinguts. 

 

Figura 7. 10: Percentatge d’estalvi generat durant les quatre repeticions realitzades. 
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El sistema ha calculat el temps de la repetició com es mostra a la cantonada superior de la dreta de la 

figura 7. 11. La repetició té un valor de 4,884 segons. Per tant, si es desitja apagar els llums als deu 

segons de no detecció, el sistema apagarà els llums a la tercera repetició que faci de manera contínua 

sense detectar posició. Existeix un marge de temps en aquest aspecte degut a què utilitzar Matlab 

com a UCC, tal i com es comenta al capítol 6, implica una execució més lenta.  

A continuació no es pressiona cap píxel i es continua la simulació. Després d’obtenir els resultats 

mostrats a la figura 7. 12 dos cops seguits , en la tercera repetició el sistema apaga els llums i envia 

una consigna unitària a tots els punts de llum tal i com mostra la figura 7. 13. 

 

 

 

Figura 7. 11: Distribució detectada. 

Figura 7. 12: Situació sense usuaris al habitacle però encara amb llums actius. 
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D’aquesta situació el sistema únicament surt quan torna a detectar usuaris en l’habitacle com 

succeeix en la figura 7. 14 i per tant, es retorna al mode de funcionament normal. 

7.3. Verificació averies 

En aquest apartat es verifica que les averies simulades des dels mòduls arriben correctament a 

l’ordinador que implementa la UCC pel bus de dades, i que aquest visualitza el corresponent missatge 

d’error. 

Al simular una averia en un punt llum es deixa de veure la consigna referent a aquest punt de llum i 

en el seu lloc,  únicament s’il·luminen els tres LED’s horitzontals del set segment independentment de 

quin fos el valor de la consigna. En la figura 7. 15 es mostra l’exemple d’una averia en el punt de llum 

B. 

 

Figura 7. 13: Situació en la que s’apaguen els llums per no detectar usuaris en l’habitacle. 

Figura 7. 14: Retorn al mode de funcionament normal del sistema. 
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A continuació, es simulen dos situacions d’averies en diferents punts de llum. A la figura 7. 16 es 

mostren les captures de pantalla dels resultats obtinguts amb Matlab d’ambdues situacions. 

 Situació 1: Averia en els punts de llum E, H i L 

 Situació 2: Averia en els dotze punts de llum 

 

 

 

Figura 7. 15: Simulació d’una averia en el punt de llum B. 

Figura 7. 16: Resultats de la simulació d’averies. A l’esquerra els resultats de la 

Situació 1 i a la dreta els de la Situació 2. 
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8. Graphic User Interface (GUI) 

Juntament amb el prototipus funcional i la modelització teòrica, s’ha realitzat una Graphic User 

Interface (GUI) amb el programa Matlab R2010a amb la finalitat de proporcionar una eina 

suficientment robusta per: 

 Ajudar a entendre la funcionalitat del sistema. 

 Calcular la distribució de punts llum òptima. 

 Calcular i acotar l’estalvi generat. 

 Simular un cas real en el prototipus funcional. 

A continuació, s’ha desenvolupat una guia d’ajuda per tal d’aclarir la metodologia de treball de l’eina 

comentada.  

8.1. Dades d’entrada 

Les dades d’entrada es poden classificar segons la freqüència amb la qual s’han d’actualitzar els 

valors. Hi ha valors altament dependents de la simulació actual mentre que altres són de caràcter 

més general.  

La freqüència d’actualització de les dades s’indica amb el color de la casella del valor a introduir. La 

relació de colors s’exposa a continuació. 

 Verd 

Són valors normalment constants sempre que es treballa en el mateix habitacle. Al canviar 

d’habitacle aquests valors s’haurien de tornar a introduir. Solen ser dimensions, paràmetres 

temporals o definició d’elements. 

 Marró 

Defineix la llum natural. S’introdueix els valors de luxs que es poden captar tant al costat de 

les finestres com en l’oposat i es calcula la funció llum solar linealment. La GUI interpreta el 

costat x inferior com el costat que disposa de finestres. 
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 Groc 

Aquest color emfatitza en els paràmetres claus que defineixen la simulació a realitzar,els 

quals estan a cero per defecte i han de ser introduïts per qualsevol simulació. 

 Gris 

Si el nom de la dada a introduir apareix en gris, indica que aquesta és calculada 

automàticament introduint unes noves dades en la finestra que s’obre al prémer sobre el 

botó gris. 

Per tant, normalment a l’estar treballant en un habitacle únicament serà necessari introduir les dades 

en groc. No obstant, al començar a treballar en un nou habitacle caldrà revisar totes les dades. 

A continuació es pot observar un recopilatori de totes les possibles dades que la GUI pot demanar per 

ser introduïdes en funció de la seva tipologia. 

 Caracterització del sistema 

 Il·luminació òptima (luxs): quantitat de luxs que cal proporcionar a les posicions dels 

nodes cecs. 

 Il·luminació mínima de confort (luxs): quantitat de luxs mínima per assegurar una 

situació de confort per els usuaris. 

 Radi de degradació (m): radi de la circumferència amb centre el node cec que 

defineix la distància entre la il·luminació òptima i la mínima de confort. 

 Definició dels nodes cecs 

 Nombre de nodes cecs: estableix el nombre d’usuaris que es troben dintre de 

l’habitacle. Normalment la GUI els reparteix aleatòriament. 

 Entrada nodes cecs: ofereix l’opció d’introduir tant el nombre de nodes cecs com les 

seves ubicacions manualment en cas de ser conegudes. 

 Definició de la llum natural 

 Luxs de llum solar al costat amb finestra: valors de luxs en el costat x inferior. 

 Luxs de llum solar al costat oposat a la finestra: valors de luxs en el costat x superior. 

La funció llum natural és calculada linealment a partir d’aquests dos valors. En cas de 

voler treballar sense llum natural cal posar a cero ambdós valors. 

 Definició de l’habitacle de treball 

 Dimensió costat x (m) 
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 Dimensió costat y (m) 

 Nombre punts de llum x 

 Nombre punts de llum y 

El costat x inferior és el costat amb finestra. 

 Paràmetres temporals 

 Hores diàries d’ús 

 Dies setmanals d’us 

 Setmanes anuals d’ús 

 Horitzó sistema (anys) 

 Paràmetres econòmics 

 Tarifa elèctrica (euros/Wh): valor de la tarifa elèctrica vigent. 

 Preu lluminària (euros): preu d’una lluminària del tipus utilitzat en l’habitacle de 

treball. 

 Preu regulador i sensor de llum (euros): preu per abastir un punt de llum amb tots els 

elements necessaris per a que un control com el del sistema proposat sigui 

implementat. Les lluminàries no es tenen en compte en aquest aspecte.  

 Preu sistema posició (euros): preu del sistema que permet conèixer el nombre 

d’usuaris i les seves posicions en l’habitacle en tot moment. 

 Definició lluminàries 

 Lúmens lluminàries a utilitzar 

 Potència lluminàries a utilitzar (W) 

 Paràmetres interns distribució de lluminàries òptima 

 Densitat inicial (punts de llum per metre de costat) 

 Densitat final (punts de llum per metre de costat) 

 Increment densitat 

Densitat és refereix al nombre de punts de llum per metre de costat. Es defineix una 

densitat per cada costat. Per exemple una densitat de 0.5 en un costat de 10 metres, 

implica 5 punts de llum. 

 Paràmetres interns càlcul de cotes 

 Espai mort paret (m): aquest paràmetre és utilitzat en el càlcul de cotes i estableix la 

distància mínima entre qualsevol paret i un node cec en l’habitacle. 



Pàg. 76  Memòria 

 

 Distància mínima entre nodes (m): aquest paràmetre és utilitzat en el càlcul de cotes 

i estableix la distància mínima entre nodes cecs. 

Aquests paràmetres garanteixen no arribar a solucions impossibles en la realitat tal 

com nodes cecs aglomerats en les parets o varis nodes ocupant la mateixa posició. 

 Factors 

 Factor de depreciació (F) 

 Factor d’utilització (U) 

Ambdós factors són seleccionats segons la referència [4]. 

8.2. Execució  

Per tal d’executar la GUI cal obrir el fitxer anomenat “Inici.m” i fer l’execució del codi amb el botó 

Run. Un cop executat apareix la finestra “Inici.fig” (figura 8. 1) que té la funcionalitat de portada de la 

GUI.  

 

 

 

Per entrar a les seccions de treball cal prémer el botó “INICI”. Fet això apareix la finestra 

“Presentacio.fig” (figura 8. 2).  

 

 

 

Figura 8. 1: Finestra “Inici.fig”. 

Figura 8. 2: Finestra “Presentacio.fig”. 
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S’observa que la GUI es composa de dos grans seccions: Modelització i Aplicació.  

 Modelització 

Aquesta secció està dissenyada per: 

 Analitzar la metodologia de control del sistema proposat. 

 Dimensionar òptimament l’habitacle de treball. 

 Realitzar simulacions a fi de predir l’estalvi generat. 

 Acotar l’estalvi generat en funció de les característiques de l’habitacle. 

 Aplicació 

Aquesta secció està dissenyada per treballar amb el prototipus funcional. A partir d’unes 

dades d’entrada es capaç realitzar simulacions en temps real del funcionament del sistema 

implementat en el prototipus funcional.  

Per accedir a qualsevol secció només cal prémer el botó desitjat. 

8.3. Modelització 

Al prémer l’opció “MODELITZACIÓ” s’obre la finestra “Main_demostracio” (figura 8. 3). Aquesta 

finestra té la funcionalitat d’índex de la part de Modelització.  

 

 

 

 

Les opcions existents són mostrades a continuació. 

 Simulació teòrica 

Permet comprendre gràficament els objectius i principis de funcionament del sistema 

proposat sense tenir present el nombre de lluminàries existents a l’habitacle de treball. 

 

Figura 8. 3: Finestra “Main_demostracio.fig”. 
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 Distribució òptima lluminàries 

Permet calcular el nombre de punts de llum òptim en l’habitacle de treball així com el 

nombre de lluminàries de cada punt a fi d’assegurar un preu extra total òptim calculat com la 

suma del preu d’adquisició dels materials i del preu d’explotació del sistema. 

 Simulació real 

Permet, en un habitacle de dimensions i distribució de lluminàries conegudes, obtenir valors 

de l’estalvi energètic generat degut a la implementació del sistema. Realitza simulacions amb 

posicions aleatòries dels nodes cecs. 

 Estalvi d’una posició fixa 

Permet, en un habitacle de dimensions, distribució de lluminàries i unes posicions ocupades 

pels usuaris conegudes, obtenir valors de l’estalvi energètic produït degut a la implementació 

del sistema. Realitza simulacions amb nodes cecs ubicats en les posicions introduïdes. 

 Posicions crítiques 

Permet, en un habitacle de dimensions i distribució de lluminàries conegudes, obtenir 

l’interval d’estalvi en funció del nombre de nodes cecs. Es calculen les posicions d’aquests 

nodes cecs més i menys crítiques dintre de l’habitacle. 

8.3.1. Simulació teòrica 

Al prémer l’opció “Simulació teòrica” s’obre la finestra “Simulacio_teorica.fig” (figura 8. 4). 

 

 

 

 

 

8.3.1.1. Objectiu 

A la finestra es poden veure els resultats que es visualitzen al finalitzar l’execució. En aquesta secció 

es compara l’eficiència d’una solució convencional respecte l’eficiència d’una solució dinàmica i la 

d’una solució dinàmica amb llum solar. Es calcula l’estalvi a partir dels lúmens necessaris per cada 

Figura 8. 4: Finestra “Simulacio_teorica.fig”. 
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solució considerant que la distribució de nodes cecs roman constant. Els resultats obtinguts són 

teòrics degut a que esta simulació representa treballar en un habitacle amb infinits punts de llum. 

8.3.1.2. Introducció de dades 

Per introduir les dades s’ha de prémer el botó “Entrada de dades”. Fet això, s’obre la finestra 

“Input_simulacio_teorica.fig” (figura 8. 5).  

 

 

 

En aquesta finestra es visualitzen totes les dades necessàries per poder executar aquesta secció.  

En aquest cas és necessari introduir el factor d’utilització i el nombre de nodes cecs en l’habitacle. 

Primerament es prem el botó “Factor d’utilització (U)” per obrir la finestra “Calcul_U.fig” (figura 8. 6). 

 

 

 

En l’annex A.2 es mostra el mètode per calcular el coeficient d’utilització, el qual és obtingut a partir 

de la referència [4]. En la finestra “Calcul_U.fig” s’han d’introduir dades sobre les dimensions de 

l’habitacle per a que el càlcul sigui realitzat automàticament. Al prémer el botó “OK”, la finestra 

“Calcul_U.fig” es tanca i es retorna a la finestra “Input_simulacio_teorica.fig” on el valor del factor 

d’utilització calculat és visualitzat. A continuació, s’introdueix manualment el nombre de nodes cecs i 

es prem el botó “OK”. La finestra “Input_simulacio_teorica.fig” es tanca i la simulació s’executa. 

Figura 8. 5: Finestra “Input_simulacio_teorica.fig”. 

Figura 8. 6: Finestra “Calcul_U.fig”. 
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8.3.1.3. Resultats 

Un cop finalitzada la simulació, es visualitzen els resultats d’estalvi en la finestra 

“Simulacio_teorica.fig” juntament amb cinc gràfics addicionals. A continuació es descriu la 

informació dels gràfics. 

 Gràfic 1: Il·luminació teòrica 

Mostra la funció il·luminació teòrica per la distribució aleatòria del nombre de nodes cecs 

establerta. 

 Gràfic 2: Llum solar incident 

Mostra la funció llum solar incident calculada linealment a partir de les dades introduïdes. 

 Gràfic 3: Aprofitament llum solar 

Mostra les dues funcions anteriors conjuntes en un mateix gràfic per tal de visualitzar més 

clarament la relació entre la quantitat de llum desitjada (il·luminació teòrica (acolorida)) i la 

quantitat de llum captada (llum solar incident (ratllada)). 

 Gràfic 4: Estalvi solar 

Mostra la funció mínim del gràfic anterior per tal de representar la llum proporcionada 

naturalment i per tant, la qual no és necessària que el sistema de control la proporcioni. 

 Gràfic 5: Comparació consums 

Mostra la funció luxs a proporcionar pel sistema amb tres solucions diferents: convencional 

(pla marró), dinàmica (ratllada) i dinàmica amb llum solar (acolorida).  

Per tancar la secció, cal fer-ho manualment prement en el botó de la cantonada superior a la dreta. 

8.3.2. Distribució òptima lluminàries 

Al prémer l’opció “Distribució òptima lluminàries” s’obre la finestra “Distribucio_lluminaires.fig” 

(figura 8. 7).  

 

 

Figura 8. 7: Finestra “Distribucio_lluminaries.fig”. 
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8.3.2.1. Objectiu 

A la finestra es poden veure els resultats que es visualitzen al finalitzar l’execució. Es visualitzarà el 

preu extra òptim del sistema d’una manera detallada tenint en compte el preu d’adquisició dels 

materials necessaris i el preu degut a la discrepància entre la il·luminació teòrica i la real. També 

visualitzarà tant el nombre de punts de llum com el nombre de lluminàries per punt de llum que 

proporcionen aquest preu òptim.  

8.3.2.2. Introducció de dades 

Per introduir les dades s’ha de prémer el botó “Entrada de dades”. Fet això, s’obre la finestra 

“Decidir_entrada_nc.fig”( figura 8. 8). 

 

 

En aquesta finestra s’ha de decidir la manera d’obtenir les posicions dels nodes cecs: manualment o 

aleatòriament. La posició dels nodes cecs és altament dependent en el resultat obtingut del nombre 

de punts de llum òptim. Es poden introduir les posicions dels nodes cecs manualment en cas de que 

aquestes tinguin un grau de mobilitat reduït i siguin conegudes o en cas contrari, es recomana l’opció 

aleatòria i repetir l’execució suficients cops per tal d’assegurar haver arribat a una solució 

convergent.  

8.3.2.2.1 Nodes cecs aleatoris  

Al prémer l’opció “Nodes cecs aleatoris” s’obre la finestra “Input_nombre_optim_llum.fig” (figura 8. 

9).  

 

 

Figura 8. 8: Finestra “Decidir_entrada_nc.fig”. 

Figura 8. 9: Finestra “Input_nombre_optim_llum.fig”. 
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En aquesta finestra es visualitzen totes les dades necessàries per poder executar aquesta secció.  

En aquest cas és necessari introduir el factor d’utilització (s’introdueix amb la mateixa metodologia 

explicada en l’apartat 8.3.1.2.) i el nombre de nodes cecs. Un cop introduïts, s’ha de prémer el botó 

“OK” per tancar la finestra i començar l’execució de la secció. 

8.3.2.2.2 Nodes cecs virtuals 

Al prémer l’opció “Nodes cecs manuals” s’obre la finestra “Input_nombre_optim_llum_manual.fig” 

(figura 8. 10).  

 

 

 

L’única diferència respecte el cas de nodes cecs aleatoris és l’aparició de l’opció “Entrada nodes cecs” 

en gris, indicant que s’ha de prémer per introduir les posicions dels nodes cecs. Al prémer aquesta 

opció, s’obre la finestra “Input_nodes_cecs.fig” (figura 8. 11). 

 

 

 

En la nova finestra cal introduir el nombre de nodes cecs en l’habitacle (fins a un màxim de 10) i les 

seves posicions. No és necessari introduir cap dada en les posicions dels nodes cecs no utilitzats. Un 

cop introduïdes les posicions s’ha de prémer el botó “OK” per tancar la finestra. 

Figura 8. 10: Finestra “Input_nombre_optim_llum_manual.fig”. 

Figura 8. 11: Finestra “Input_nodes_cecs.fig”. 
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8.3.2.3. Resultats 

Un cop finalitzada la simulació, es visualitzen els resultats d’estalvi en la finestra 

“Distribucio_lluminaries.fig” juntament amb quatre gràfics addicionals. A continuació es descriu la 

informació dels gràfics. 

 Gràfic 1: Il·luminació teòrica 

Mostra la funció il·luminació teòrica per la distribució de posicions del nombre de nodes cecs 

establerta. La distribució de lluminàries és calculada per la distribució mostrada en el gràfic, 

és a dir, aquesta és la situació a optimitzar. 

 Gràfic 2: Preu d’adquisició del material 

Mostra el preu ocasionat per la compra i implementació dels elements que formen part del 

sistema proposat en funció de les densitats de punts de llum d’ambdós costats de l’habitacle. 

 Gràfic 3: Preu extra explotació 

Mostra el preu ocasionat per la discrepància entre la il·luminació teòrica i la real en funció de 

les densitats de punts de llum d’ambdós costats de l’habitacle. 

 Gràfic 4: Preu extra total 

Mostra la suma dels dos preus anteriors que és la funció preu extra total. La posició mínima 

d’aquesta funció és la distribució de punts de llum de l’espai de treball escollida com a 

òptima. 

Per tancar la secció, cal fer-ho manualment prement en el botó de la cantonada superior a la dreta. 

8.3.3. Simulació real 

Al prémer l’opció “Simulació real” s’obre la finestra “Simulacio_real.fig” (figura 8. 12).  

 

 

 

Figura 8. 12: Finestra “Simulacio_real.fig”. 
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8.3.3.1. Objectiu 

A la finestra es poden veure els resultats que es visualitzen al finalitzar l’execució. Aquesta secció 

realitza deu distribucions aleatòries del nombre de nodes cecs introduït. A més, es calcula l’estalvi per 

cada distribució considerant que aquesta roman constant. Es visualitzarà la suma de totes les 

consignes de les lluminàries en cada distribució tant pel cas de la solució proposada com pel cas de la 

solució convencional. En el darrer cas, la consigna per cada lluminària són iguals al paràmetre 

il·luminació òptima. Aquests valors es visualitzen en luxs amb l’objectiu de permetre una comparació 

visual ràpida entre les solucions. Finalment, també es visualitzen els resultats mitjans d’estalvi i 

percentatges d’estalvi de les deu distribucions realitzades.  

8.3.3.2. Introducció de dades 

Per introduir les dades s’ha de prémer el botó “Entrada de dades”. Fet això, s’obre la finestra 

“Input_simulacio_real.fig” (figura 8. 13). 

 

 

 

En aquesta finestra es visualitzen totes les dades necessàries per poder executar aquesta secció.  

En aquest cas és necessari introduir el factor d’utilització (s’introdueix amb la mateixa metodologia 

explicada en l’apartat 8.3.1.2.), el nombre de nodes cecs i la distribució de lluminàries, és a dir, el 

nombre de punts de llum tant en el costat x com en el costat y. Un cop introduïts, s’ha de prémer el 

botó “OK” per tancar la finestra i començar l’execució de la secció. 

8.3.3.3. Resultats 

Un cop finalitzada la simulació, es visualitzen els resultats d’estalvi en la finestra “Simulacio_real.fig” 

juntament amb dotze gràfics addicionals. A continuació es descriu la informació dels gràfics. 

 

Figura 8. 13: Finestra “Input_simulacio_real.fig”. 
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 Gràfic 1: Habitacle definit 

Mostra una gràfica 2D amb l’habitacle definit. Es poden apreciar les dimensions, els punts de 

llum i les línies les quals limiten els sectors per cada punt de llum. 

 Gràfic 2 fins a 11: Visualització consignes 

Mostra les deu distribucions aleatòries realitzades (una en cada gràfic) de les posicions del 

nombre de nodes cecs introduït. A més, per cada node cec es visualitza el seu radi de 

convergència. Els punts de llum apareixen en diferents colors. Cada color indica un rang de 

valors de luxs en el qual la consigna es troba. Per veure la relació entre rang de luxs i colors, 

cal prémer el botó “Taula colors luxs” per obrir la finestra “Taula_colors.fig” (figura 8. 14). 

 

 

 Gràfic 12: Representació de l’estalvi 

Mostra el percentatge d’estalvi aconseguit en cada una de les deu distribucions respecte una 

solució convencional. A més, el percentatge d’estalvi mig durant les deus distribucions també 

és visualitzat. 

Per tancar la secció, cal fer-ho manualment prement en el botó de la cantonada superior a la dreta. 

8.3.4. Estalvi d’una posició fixa 

Al prémer l’opció “Estalvi d’una posició fixa” s’obre la finestra “Estalvi_fix.fig” (figura 8. 15).  

 

 

 

Figura 8. 14: Finestra “Taula_colors.fig”. 

Figura 8. 15: Finestra “Estalvi_fix.fig”. 
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8.3.4.1. Objectiu 

A la finestra es poden veure els resultats que es visualitzen al finalitzar l’execució. Aquesta secció 

calcula el consum ocasionat per la distribució de nodes cecs introduïda manualment considerant que 

aquesta roman constant. També es calcula per una solució convencional, en la qual totes les 

consignes són iguals al paràmetre il·luminació òptima, i a partir d’aquests valors es calcula l’estalvi 

generat. 

8.3.4.2. Introducció de dades 

Per introduir les dades s’ha de prémer el botó “Entrada de dades”. Fet això, s’obre la finestra 

“Input_estalvi_fix.fig” (figura 8. 16). 

 

 

 

En aquesta finestra es visualitzen totes les dades necessàries per poder executar aquesta secció.  

En aquest cas és necessari introduir el factor d’utilització (s’introdueix amb la mateixa metodologia 

explicada en l’apartat 8.3.1.2.), el nombre de nodes cecs i la distribució de posicions d’aquests 

(s’introdueix manualment amb la mateixa metodologia explicada en l’apartat 8.3.2.2.2) i la distribució 

de lluminàries, és a dir, el nombre de punts de llum tant en el costat x com en el costat y. Un cop 

introduïts, s’ha de prémer el botó “OK” per tancar la finestra i començar l’execució de la secció. 

8.3.4.3. Resultats 

Un cop finalitzada la simulació, es visualitzen els resultats d’estalvi en la finestra “Estalvi_fix.fig” 

juntament amb un gràfic addicional. A continuació es descriu la informació del gràfic. 

 

 

Figura 8. 16 Finestra “Input_estalvi_fix.fig”. 
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 Gràfic: Visualització consignes 

Mostra la distribució dels nodes cecs introduïda. A més, per cada node cec es visualitza el seu 

radi de convergència. Els punts de llum apareixen en diferents colors. Cada color indica el 

rang de valors de luxs en el qual la consigna es troba. Per veure la relació entre rang de luxs i 

colors, cal prémer el botó “Taula colors luxs”. 

Per tancar la secció, cal fer-ho manualment prement en el botó de la cantonada superior a la dreta. 

8.3.5. Posicions crítiques 

Al prémer l’opció “Posicions crítiques” s’obre la finestra “Posicions_critiques.fig” (figura 8. 17).  

 

 

 

 

8.3.5.1. Objectiu 

A la finestra es poden veure els resultats que es visualitzen al finalitzar l’execució. L’aplicació calcula, 

utilitzant l’algorisme exposat a l’annex A.7.1., les posicions crítiques dintre de l’habitacle definit. 

Primerament, calcula les posicions que provoquen un estalvi mínim visualitzant les seves posicions i 

l’estalvi generat per distribucions des d’un únic node cec fins a sis. A continuació, realitza els càlculs 

anàlegs per maximitzar l’estalvi. Degut a les pròpies característiques del cas de l’estalvi màxim, quan 

s’ha detectat una posició màxima aquesta roman fixa encara que s’introdueixi més nodes. D’aquesta 

manera per veure les posicions d’estalvi de tres nodes cecs, únicament s’han de considerar les tres 

primeres posicions i l’estalvi de la tercera posició. 

8.3.5.2. Introducció de dades 

Per introduir les dades s’ha de prémer el botó “Entrada de dades”. Fet això, s’obre la finestra 

“Input_calcul_cotes.fig” (figura 8. 18). 

Figura 8. 17: Finestra “Posicions_critiques.fig”. 
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En aquesta finestra es visualitzen totes les dades necessàries per poder executar aquesta secció.  

En aquest cas és necessari introduir el factor d’utilització (s’introdueix amb la mateixa metodologia 

explicada en l’apartat 8.3.1.2.), l’espai mort paret, la distància mínima entre nodes i la distribució de 

lluminàries, és a dir, el nombre de punts de llum tant en el costat x com en el costat y. Un cop 

introduïts, s’ha de prémer el botó “OK” per tancar la finestra i començar l’execució de la secció. 

8.3.5.3. Resultats 

Un cop finalitzada la simulació, es visualitzen els resultats d’estalvi en la finestra 

“Posicions_critiques.fig” juntament amb set gràfics addicionals. A continuació es descriu la 

informació dels gràfics. 

 Gràfic 1 fins a 6: Posicions d’estalvi mínim des d’un node cec (Gràfic 1) fins a sis (Gràfic 6) 

Mostra la distribució des d’un fins a sis nodes cecs dintre de l’habitacle definit la qual 

minimitza l’estalvi generat. 

 Gràfic 7: Posicions d’estalvi mínim amb sis nodes cecs 

Mostra la distribució de sis nodes cecs dintre de l’habitacle definit la qual maximitza l’estalvi 

generat. 

Per tancar la secció, cal fer-ho manualment prement en el botó de la cantonada superior a la dreta. 

 

 

 

Figura 8. 18: Finestra “Input_calcul_cotes.fig”. 



Optimització del consum energètic d’edificis i del confort dels                                                                                         Pàg. 89 

 usuaris per mitjà d’un control sense fils de paràmetres ambientals                          

 

8.4. Aplicació 

Al prémer l’opció “APLICACIÓ” s’obre la finestra “Main_aplicacio” (figura 8. 19). 

 

 

 

8.4.1.1. Objectiu 

En la finestra s’observa els resultats que el sistema actualitza contínuament mentre la simulació està 

activa. Hi ha quatre seccions principals en la finestra. 

 Recepció posicions 

Aquesta secció visualitza la trama rebuda per Matlab referent a les posicions dels usuaris 

dintre de l’habitacle. En cas de no rebre res, fet que indica que el píxel està buit, es 

representa per “     “. A més també visualitza el nombre de nodes cecs detectats pel sistema 

en tot instant. 

 Consignes lluminàries 

Tal i com s’ha comentat, el prototipus funcional és un habitacle amb quatre punts de llum en 

el costat x i tres en el costat y. En aquesta secció es visualitza una representació dels dotze 

punts de llum, en la qual s’anirà actualitzant les consignes (en luxs) que Matlab transmet cap 

als punts de llum. 

 Estalvi 

Aquesta secció visualitza el valor dels lúmens necessaris per la distribució de posicions 

captada tant per una solució convencional com per la solució proposada. També visualitza els 

euros estalviats anualment i el percentatge d’estalvi amb la consideració que la distribució 

captada roman constant durant la vida útil del sistema. Aquests valors s’actualitzen per cada 

distribució de posicions captada, i finalment es visualitzen els valors mitjans de totes les 

repeticions de la simulació. 

Figura 8. 19: Finestra “Main_aplicacio.fig”. 
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 Recepció d’averies  

Com ha estat comentat anteriorment, en el prototipus funcional hi ha quatre mòduls per tal 

de visualitzar la consigna transmesa per Matlab. Cada mòdul governa tres punts de llum, en 

els quals es poden simular averies. Aquesta secció visualitza la trama rebuda d’aquests 

mòduls referent a les averies simulades. A més, també es visualitza el missatge d’avís de 

Matlab referent a aquesta informació. En cas de no rebre res, fet que indica que no hi s’han 

simulat averies, es representa per “     “. 

A part d’aquestes seccions, també es visualitza tant el temps necessari per realitzar una repetició 

sencera de l’algorisme de control del sistema com el nombre de repeticions necessàries per a què el 

sistema apagui tots els punts de llum en cas de no detectar cap node cec (en el prototipus transmet 

una consigna unitària a tots els punts de llum).  

8.4.1.2. Introducció de dades 

Per introduir les dades s’ha de prémer el botó “Entrada de dades”. Fet això, s’obre la finestra 

“Input_prototipus.fig” (figura 8. 20). 

 

 

 

En aquesta secció addicionalment a les dades d’entrada abans esmentades, hi ha un apartat concret 

sobre les característiques de la simulació, les quals són dades pròpies per cada simulació i són 

explicades a continuació. 

 Nombre de repeticions 

Estableix la duració de la simulació. 

 Pausa entre iteracions 

Permet realitzar una pausa cada cop que es finalitza una repetició dintre de la simulació. 

Figura 8. 20: Finestra “Input_prototipus.fig”. 
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 Simulació exemple/multinode 

Permet seleccionar el tipus de simulació desitjada entre els dos tipus existents en el 

prototipus funcional. Simulació exemple realitza la suposició que únicament hi ha un node 

cec en l’habitacle. Per tant, es realitza una ponderació amb tots els píxels que han estat 

pressionats per tal de calcular la posició del node. En canvi, multinode permet detectar tants 

nodes cecs com píxels pressionats, situant-los en mig del píxel detectat. 

 Temps abans d’apagar llums per no detecció 

Estableix el temps que el sistema romandrà sense apagar les lluminàries en una situació 

d’habitacle buit. 

En aquest cas és necessari introduir el factor d’utilització (s’introdueix amb la mateixa metodologia 

explicada en l’apartat 8.3.1.2.) i introduir/revisar les característiques de la simulació, és a dir, el 

nombre de repeticions, pausa entre repeticions, simulació exemple/multinode i temps abans 

d’apagar llums per no detecció. Un cop introduïts, s’ha de prémer el botó “OK” per tancar la finestra i 

començar la simulació. 

8.4.1.3. Resultats 

Mentre es realitza la simulació es van actualitzant els resultats obtinguts en funció de la interacció 

entre l’usuari i el prototipus funcional. En cada repetició es genera un gràfic de l’habitacle amb les 

posicions dels nodes cecs detectats i visualitzant els punts de llum en diferents colors en funció del 

valor de la consigna. Cada color indica el rang de valors de luxs en el qual la consigna es troba. 

Aquesta relació colors-rang luxs es pot veure prement el botó “Taula colors luxs”. Els valors de les 

consignes són visualitzats tant en les pantalles set segments del prototipus funcional com en la 

pantalla d’interfície de l’ordinador. També es visualitza les trames rebudes referent a les averies i a 

les posicions dels nodes cecs. Al acabar totes les repeticions introduïdes, es mostra un gràfic amb el 

percentatge d’estalvi de cada una de totes les repeticions indicant a més el percentatge d’estalvi mig.  

En cas d’ aturar una simulació, cal prémer primerament el botó “Close Serial Port” abans de tornar a 

realitzar una nova simulació. El port serial s’obre al principi de la simulació i es tanca al final 

d’aquesta. Per tant, en cas de no finalitzar una simulació el port roman obert i això ocasiona un error 

en la nova simulació. 
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9. Pressupost 

En aquest capítol es calcula el pressupost ocasionat degut a la realització del projecte. El cost total es 

calcula com la suma del cost dels materials emprats en el prototipus funcional i el cost humà.  

 Cost materials emprats: engloba els costos de tots els elements que han estat necessaris per 

tal de realitzar i permetre un correcte funcionament del prototipus funcional. 

 Cost humà: comptabilitza totes les hores dedicades les persones que han format part del 

projecte des del seu començament del projecte. 

A la taula 9. 1 es mostra el cost total dels materials emprats per la realització del prototipus funcional. 

Taula 9. 1: Cost total dels materials emprats en el prototipus funcional. 
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A la taula 9. 2 es mostra el cost humà total necessari per al realització del projecte. 

A la taula 9. 3 es mostra el pressupost final del projecte. 

 

 

 

 

 

Taula 9. 2: Cost humà total del projecte. 

Taula 9. 3: Pressupost ocasionat del projecte. 
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Conclusions 

En el projecte s’ha presentat, desenvolupat i demostrat la viabilitat d’un sistema dinàmic de control 

d’il·luminació que té per objectiu generar un estalvi energètic i una reducció de costos considerable si 

es compara amb altres solucions de control d’il·luminació actuals, tot minimitzant la pèrdua de 

confort i oferint com a mínim el mateix nivell de qualitat que aquestes.  

La solució proposada està basada en un control dinàmic que processa la informació captada en 

l’espai de treball per mitjà de sensors. El sistema és capaç de detectar les posicions dels usuaris en tot 

moment, així com la llum natural incident. A partir d’aquesta informació i després de l’execució de 

l’algorisme de control, es generen les consignes de control dels punts de llum per tal de proporcionar 

el nivell d’il·luminació adequat en cada zona de l’espai de treball segons les necessitats dels usuaris. 

D’aquesta manera, s’intensifica la llum on realment sigui necessari proporcionar alts nivells 

d’il·luminació per a què els usuaris puguin realitzar la seva activitat correctament. 

S’ha realitzat un model del control descrit  amb el programa Matlab per tal d’elaborar una eina capaç 

de permetre treballar amb el sistema proposat. D’aquesta manera, la modelització realitzada serveix 

per definir, estimar i acotar l’estalvi energètic i els costos generats en funció de les condicions de 

treball característiques de l’espai de treball en qüestió. Realitzant diverses simulacions amb l’eina 

desenvolupada, es pot concloure que el percentatge d’estalvi generat es troba entre el 25 i 80%. 

Aquest rang és molt ampli ja que l’estalvi depèn altament del nombre d’usuaris, de la quantitat de 

llum solar incident i de la distribució de punts de llum en l’espai de treball. Per altre part, l’eina també 

permet dimensionar i obtenir la distribució òptima dels punts de llum per tal d’obtenir un menor cost 

total del sistema tenint present tant el cost d’implementació del sistema com el cost d’explotació 

durant la vida útil d’aquest. 

S’ha realitzat un prototipus funcional en el qual s’ha instal·lat el sistema d’il·luminació descrit per tal 

de demostrar la viabilitat d’aquest. El prototipus funcional és capaç de localitzar les posicions dels 

usuaris gràcies a un sensor de posició realitzat amb un material resistiu sensible a la pressió. A partir 

d’aquesta informació i de la llum natural incident programada prèviament abans d’executar la 

simulació, el prototipus és capaç de visualitzar les consignes de cada punt de llum amb uns mòduls 

que disposen de visualitzadors set segments. Aquest mòduls produeixen una intermitència de 

freqüència variable en funció del valor de la consigna. Es poden dur a terme emulacions les quals 
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verifiquen el correcte funcionament del sistema amb l’ajuda d’una interfície gràfica en la que es 

mostren els resultats obtinguts contínuament. 

Per aquesta metodologia de control ha estat presentada una patent degut a que és un sistema 

d’il·luminació innovador, fortament relacionat amb les motivacions d’estalvi actuals i amb una 

possible acceptació dins del mercat de la il·luminació donada la reducció de costos que pot 

comportar. 

Com a evolució futura d’aquest projecte caldria considerar la possibilitat de que la unitat de control 

central, la qual s’encarrega d’executar l’algorisme de control, fos implementada en un sistema 

autònom basat en microprocessador o PLC’s per tal de dotar al sistema amb més robustesa i 

autonomia, i així poder adaptar-se a moviments més ràpids dels usuaris. En el prototipus funcional 

aquesta unitat s’ha implementat amb Matlab i aquest fet produeix un temps d’execució lent. 

Altrament, en cas d’implementar el sistema de localització de les posicions dels usuaris amb el 

material resistiu sensible a la pressió, caldria que aquest fos capaç de distingir entre la pressió 

realitzada per un usuari i la pressió realitzada pel mobiliari de l’espai de treball.  
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Aquesta patent presenta un sistema per l’estalvi d’energia elèctrica en mòduls d’il·luminació 

mitjançant l’aprofitament de la persistència de la visió humana. El sistema consisteix en aplicar dos 

corrents alternativament amb una freqüència de commutació molt elevada per a que l’ull humà no 

ho pugui apreciar. Una d’aquestes dos corrents és la nominal i l’altre és inferior i igual a la mínima 
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diferents punts de l’espai de treball de forma que es garanteixi un nivell òptim d’il·luminació en 
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Dispositivo de control energético para habitaciones de hotel. [ES 1 058 890]. 2005. 

Aquesta patent presenta un sistema d’estalvi energètic per habitacions d’hotel. El sistema té un 

mòdul central que va instal·lat al quadre elèctric de l’habitació i que, com a mínim, controla la 

il·luminació i l’aire condicionat. Com entrades pel control s’incorporen detectors d’obertura de portes  

i finestres exteriors. També és possible incorporar altre tipus de sensors tal com de presència o de 
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persones en les diferents habitacions i la seva activitat. D’aquesta forma el sistema és capaç de 

preveure l’activació dels diferents sistemes domèstics compensant per exemple les inèrcies 
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l’habitacle és un factor amb una gran importància per tal d’optimitzar la captació de la llum natural. 

També s’afegeixen sensors de presència en el sistema per tal d’il·luminar quan realment sigui 

necessari. 
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Aquest article presenta un sistema d’il·luminació sense fils que pretén optimitzar l’eficiència 

energètica satisfent les necessitats dels usuaris. El mètode d’optimització està basat en la 

programació lineal. El control mitjançant simulacions és capaç d’indicar quins són els punts més 

òptims on s’han de situar els llocs de treball per tal de minimitzar l’energia consumida. 
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Aziz, Rosmalini Abd Kadir. Energy Efficient Lighting System Design for Building. 2010. (anglès) 

Aquest article presenta un programa amb dues funcionalitats. Primerament, el programa és capaç de 

calcular la distribució òptima de les lluminàries a emprar a partir de les característiques del habitacle 

de treball i de les lluminàries utilitzades. Altrament, el programa també optimitza el reemplaçament 

de les lluminàries actuals permetent  trobar el tipus de lluminàries més adequades per l’habitacle de 

treball. 

 

Prashant Kumar Soori, Safaa Alzubaidi. Study on improving the energy efficiency of office building’s 

lighting system design. 2011. (anglès) 

Aquest article presenta un estudi sobre diferents alternatives per tal de reduir l’estalvi energètic en 

oficines. L’objectiu és discretitzar l’espai de treball en diferents zones en funció de l’activitat 

realitzada. El nivell d’il·luminació a proporcionar és diferent depenent de la funcionalitat de cada 

zona i d’aquesta forma, s’optimitza la il·luminació total proporcionada. 


