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Resum 
En aquest article s’estudien alternatives i millores als 
actuals sistemes de calderes, calefacció i aigua calenta 
sanitària (ACS), amb l’objectiu de separar cada un dels 
circuits de regulació i amb la finalitat de que el sistema 
resultant sigui mes Modular i Escalable que els que 
actualment podem trobar al mercat. Una vegada aconseguit 
aquest objectiu, s’ha passat a dissenyar un sistema de 
control central que permet gestionar qualsevol dels tres 
tipus de circuits de regulació (calderes, calefacció i ACS). 
Aquest unitat de control central, ens ha d’assegurar la 
facilitat d’instal·lació i configuració de tot el sistema des de 
un únic punt. Això ho aconseguim, connectant tots el 
mòduls mitjançant un bus de comunicacions CAN.  
Per a que el dispositiu de control, anomenat Esclau, pugui 
actuar sobre la instal·lació, s’ha dissenyat i creat un 
complement d’adquisició i sortides que ens permet adquirir 
la temperatura i actuar en conseqüència amb els elements 
actuadors de cada un dels tipus de circuits. 
Com que l’Esclau necessita una configuració externa, 
s’utilitza un node Mestre que, a través d’una pantalla i uns 
botons, ens permet monitoritzar i configurar tots els 
Esclaus. 
La modularitat del sistema ens permet descentralitzar la 
instal·lació i apropar el control als circuits, estalviant costos 
en material d’instal·lació. 
L’escalabilitat ens permet adaptar el sistema de control a la 
instal·lació i augmentar-la fàcilment si és necessari. 

1. Introducció 
Poder mantenir una temperatura agradable als llocs on 
estem sempre ha estat un dels nostres objectius al llarg de la 
història. Avui en dia gaudim d’instal·lacions de calefacció 
centralitzada i sistemes que ens proporcionen aigua calenta 
per a l’ús sanitari, adaptant el control als canvis en la 
temperatura exterior. No obstant, això no ha estat sempre 
així. Sense els sistemes que ens ha proporcionat la nova 
tecnologia, els nostres avantpassats havien d’utilitzar altres 
tècniques per a aconseguir subsistir en ambients 
desfavorables. 
Abans de la revolució industrial, la forma més típica i 
econòmica per a conservar el calor en un lloc era una 
foguera, amb o sense llar de foc, o utilitzar una estufa. 
Aquests sistemes permetien irradiar calor cap a l’estança, 
però costava molt controlar-ne la temperatura ja que s’havia 
d’anar regulant la combustió de forma manual. [1] [2] 

En l’antiga Roma el filòsof Séneca va descriure que en 
diferents residències existien “uns tubs incrustats en les 
parets per a distribuir per tota la casa una calor suau i 
regular”. Aquest sistema de calefacció central, també 
utilitzat en les termes, s’anomenava “Hipocausto”, però 
degut a la seva sofisticació va ser un luxe molt minoritari. 
[3] 
Ja en temps més moderns, des del segle XVIII, es van 
començar a instal·lar en escoles, esglésies, lloc públics i 
algunes cases, un sistema de tubs que conduïen el vapor 
produït per la crema de carbó o llenya, escalfant l’aire que 
envoltava aquests tubs, i la consegüent estança. 
En temps més moderns (segle XX i XXI) i amb el 
descobriment de l’electricitat, van sorgir les primeres 
estufes elèctriques i, en temps més pròxims, les bombes de 
calor. [4] 
Si entrem en sistemes més moderns i a més gran escala, que 
ja requereixen un altre tipus de control, podem trobar els 
sistemes centralitzats que controlen les calderes, la 
calefacció i la producció d’aigua calenta sanitària (ACS) o 
sistemes més grans que incorporen autòmats programables 
(PLC). 
Si ens centrem en les centraletes, hi ha diversos fabricants 
d’aquest tipus de sistemes com ara SAUTER i 
BAXIROCA. El sistema que proposen és una centraleta de 
control i regulació electrònica. La centraleta recull les 
temperatures de la instal·lació i actua, segons la seva 
programació, sobre els diferents elements del sistema 
(cremadors, circuladors i vàlvules) per a garantir que es 
manté la temperatura desitjada en calderes, radiadors i 
acumuladors d’ACS. [5] [6] 
BAXIROCA, la qual s’ha usat principalment per a fer 
aquest projecte, ens ofereix la sèrie de centraletes 
anomenades ELFATHERM E8, les quals ens garanteixen el 
màxim confort amb el mínim consum de combustible 
possible. 

2. Millores 
Les centraletes de control actuals estan dissenyades per a 
controlar diferents tipologies d’instal·lació. Si la 
instal·lació és més gran i sobrepassa la capacitat del model 
de centraleta, és necessari col·locar-ne una altra per a poder 
controlar la resta de circuits.  
Haver d’afegir més centraletes o no ocupar-ne del tot una 
ens crea la possibilitat i el problema de tenir circuits sense 
utilitzar, això provoca l’augment innecessari dels costos de 
la instal·lació.  



L’altre element de control, l’autòmat, ens permet adaptar 
cada instal·lació a les nostres necessitats de forma exacta, 
però incrementa el cost de la instal·lació al ser un producte 
generalment car i que té la necessitat de retocar el programa 
per a cada instal·lació, augmentant encara més el cost.  
Al ser sistemes centralitzats es necessita un volum de 
cables per a la instal·lació més elevat i, en ocasions, altres 
elements entremitjos, com ara contactors o relés. 

3. Objectius 
L’objectiu d’aquest projecte és el de crear un prototip que 
serveixi com a exemple de com aconseguir millorar el 
sistema de control actual i resoldre les seves mancances,  
creant un sistema que ens permeti fer el control de cada 
circuit per separat i que alhora ens estalviï diners en la 
instal·lació i el manteniment. A més, ens pot permetre 
reduir el cablejat i els elements instal·lats. 
La idea és agafar les característiques que més convinguin 
de les centraletes convencionals (tipus de control) i els 
autòmats (modularitat i escalabilitat), per a crear una altre 
tipus de centraleta que ens permeti adaptar-la completament 
a la instal·lació, podent apropar cada mòdul al circuit a 
controlar i comunicant els mòduls cap a un node que ens 
permeti configurar-los i monitoritzar-los individualment.  
Gràcies a aquestes idees es crearia una centraleta modular i 
escalable per a poder controlar instal·lacions de calderes, 
radiadors i aigua calenta sanitària ”Fig. 1.”. 

 
Fig. 1. Idea de la centraleta 

4. Procediment 
Primerament s’han estudiat els sistemes que s’han de 
controlar en una instal·lació d’aquest tipus. Hi ha sempre 
els mateixos circuits (Caldera, Radiadors i ACS), però a 
vegades poden tenir diferents tipus de configuracions o 
incorporen altres elements: 

• Calderes amb circuits d’anticongelació 
• Radiador amb vàlvula o sense vàlvula 
• Circuits de ACS amb plaques solars  
• Botelles d’equilibri, etc.  

 
Per a realitzar el prototip només s’ha tingut el compte el 
circuit bàsic de cada tipus. 
Una vegada escollits els circuits es passa a pensar com 
separar-los els uns dels altres i poder trobar el punt de tall 
per a independitzar-los. Així aconseguim poder tenir un 
controlador dedicat exclusivament al control del circuit 
sense que s’hagi de preocupar dels altres. 
Buscant una solució òptima, s’arriba a la conclusió que 
cada Esclau sigui un mòdul idèntic capaç de realitzar el 
control de cada un dels circuits i que pugui ser produït en 
cadena, abaratint molt els costos de producció i 
manteniment.  
Tenint la idea construïda, es va proposar utilitzar la placa 
Stellaris LM3S8962 Evaluation Board® per a realitzar el 

prototip d’aquest projecte, ja que ens proporciona una placa 
Mestre per a la monitorització i la configuració, dos plaques 
petites per a fer la funció d’Esclaus i un bus de comunicació 
CAN entre elles, a part d’altres perifèrics. Això ens 
proporciona exactament el sistema base que es necessita per 
a dur a terme el disseny del projecte. 
Tot seguit es passa a investigar els elements que incorporen 
cada circuit per a poder trobar un denominador comú “Fig. 
2.“. Entre tots els tres tipus de circuits es poden trobar: 

• Sonda de temperatura 
• Cremador 
• Electrovàlvula 
• Circulador 
• Vàlvula barrejadora 

 
Fig. 2. Circuits i els seus elements  

Com que cada un dels Esclaus necessita poder adquirir la 
temperatura i controlar cadascun d’aquest actuadors, i el de 
Radiador és el que necessita més sortides (circulador, obrir 
o tancar la vàlvula),  es dissenya un complement que ens 
permeti fer aquesta adquisició de temperatura i que ens 
proporcioni tres sortides a relé.   
Després de tenir el controlador físic dissenyat i construït. Es 
passa a programar tant la placa Mestre com l’Esclau. 
Aquestes dues plaques necessiten poder reconèixer i 
configurar-se per a qualsevol tipus de circuit. L’esclau ha 
de poder controlar qualsevol dels circuits amb la sonda de 
temperatura i les tres sortides a relé, i el Mestre ha de poder 
proporcionar les pantalles de configuració per als tres tipus 
de circuits. 
Per a que la monitorització i la configuració es pugui dur a 
terme es necessita algun tipus de comunicació entre els 
dispositius. Aquest mitjà de comunicació és el bus CAN. 
La programació de les trames del bus, ha de garantir una 
comunicació fluida i fiable. El Mestre necessita enviar la 
configuració a cada Esclau i, cada un d’ells enviar l’estat 
del circuit cap al Mestre. No hi ha comunicació entre 
Esclaus. 
Finalment s’ha creat un programa a l’ordinador que obté les 
dades dels Esclaus que li passa el Mestre, per a poder 
monitoritzar o configurar l’estat de la instal·lació des de 
l’ordinador o des de qualsevol dispositiu que pugui accedir 
a l’ordinador. 

5. Comunicació 
El bus CAN (Controller Area Network) va ser desenvolupat 
per Bosch al 1983. És un protocol de comunicació en sèrie 
per a l’intercanvi d’informació entre unitats de control 
electròniques. És un protocol d’alta seguretat, robustesa i de 
gran velocitat. [9] 
La robustesa del bus CAN es basa en l’arquitectura multi 
mestre. Aquest sistema permet compartir una gran quantitat 
d’informació entre els diferents nodes de control connectats 



a la xarxa, el que provoca una reducció important del 
cablejat de la instal·lació elèctrica. 
Cada node del bus, conté una bústia de 32 missatges 
programables, tant de transmissió com de recepció, que 
permet emmagatzemar els missatges que el 
microcontrolador vol enviar o rebre, indicant prèviament la 
identificació que s’espera rebre i a quin missatge es 
descarrega la informació. Durant el disseny de la 
comunicació, es va decidir utilitzar només quatre d’aquests 
missatges (dos de transmissió i dos de recepció, on cada 
grup tindria un missatge de configuració i un de dades).  
L’estructura del missatge CAN consta de: Un inici de 
trama, un identificador de 11 o 29 bits, un camp de control, 
un camp de dades, un camp de redundància cíclica, un 
camp de verificació, un camp de final de trama i un camp 
d’espai entre trames. 
Per a comunicar el Mestre amb els Esclaus era necessari 
crear un sistema de trames que ens permetés, de forma 
fàcil, enviar informació entre els dispositius i que aquests 
les revessin e identifiquessin correctament. 
Per a fer això s’ha usat el camp d’identificació, d’11 bits, 
que ens permet configurar quin dispositiu envia la trama. A 
la “Fig. 3”, els bits de Tipus indiquen si envia el missatge el 
Mestre o l’Esclau, i si són Dades o Configuració. En els 
bits de NODE indiquem la identificació per a qui va 
dirigida o de qui prové la trama. [10] 
 

 
Fig. 3. Configuració de l’identificador 

6. L’Esclau 
La placa esclau utilitza el microcontrolador LM3S2110 e 
incorpora un mòdul CAN per a poder utilitzar-la com a 
node per a la placa d’avaluació LM3S8962. A part aquesta 
placa es pot utilitzar individualment, cosa que s’ha aprofitat 
en aquest projecte. Incorpora tots els perifèrics que es 
poden veure a la “Fig. 4.” [11] 

 
Fig. 4. Esclau i esquema de la placa  

La funció de l’Esclau és dur a terme el control del sistema 
al que ha estat connectat gràcies a la configuració que se li 
proporciona a través del Mestre, i que guarda a la memòria 
per a poder ser autosuficient.  
Per a poder començar a realitzar el control, l’Esclau 
necessita estar connectat al bus CAN. Una vegada 
realitzada aquesta connexió, l’Esclau ha de seguir un procés 
per a poder ser identificat i configurat correctament “Fig. 

5.“. Aquest procés comença per la identificació, fent 
parpellejar el Led d’estat.  
Per assignar aquesta identificació s’ha de pressionar el botó 
que te l’esclau tantes vegades com el número 
d’identificació que vulguem que tingui l’Esclau. Així 
podem controlar perfectament quina identificació té cada 
Esclau dins el bus (Si la identificació es fes automàtica no 
podríem identificar quin és quin). 

 
Fig. 5.  Identificació i assignació 

Una vegada introduïda la identificació i el Led ha deixat de 
parpellejar i s’ha apagat. L’Esclau entra en mode 
d’assignació de Tipus. Aquest procés es realitza a través de 
la pantalla del Mestre. 
Configurat l’Esclau i amb el Led d’estat encès, confirmant-
ho. Aquest, comença a realitzar el tipus de control elegit. 
Com que cada Esclau pot realitzar qualsevol dels controls, 
té reservada en una taula en memòria “Taula 1.“ tots els 
possibles paràmetres que s’utilitzen. 

Paràmetre 
Identificador 
Tipus d’esclau 
Temperatura actual 
Estat de la Vàlvula 
Estat del Cremador/Circulador 
Temperatura exterior 
Temperatura a mantenir 
Temperatura màxima d’anada 
Temperatura mínima exterior 
Tipus de Control (Radiador) 
Diferencial de temperatura 

Taula 1. Taula de memòria de l’Eslau 
L’Esclau guarda la taula de configuració a la memòria 
Flash del microcontrolador cada dos segons, així, si perd 
l’alimentació, no es perd la configuració. Una vegada 
reiniciat, es comprova si l’Esclau ja estava configurat per a 
que el programa de control es reprengui automàticament 
Si volem desconfigurar l’Esclau i tornar-lo a paràmetres de 
fàbrica, podem fer-ho pressionant el botó superior de 
l’Esclau. 
Tipus de control de l’Esclau: 
Per a controlar el circuit de la Caldera es necessita activar el 
cremador i la electrovàlvula a la vegada per a mantenir 
l’aigua calenta a la temperatura desitjada. 
Per a controlar el circuit de Radiador s’utilitza una vàlvula 
barrejadora i un circulador. Aquesta vàlvula es tanca o 



s’obre en funció de la temperatura del punt a controlar. A 
part, el circulador ens fa moure l’aigua per a que passi pel 
radiador i torni cap a la caldera o es barregi amb la calenta 
per a aprofitar l’escalfor que li quedi. Es pot fer el control 
mitjançant una sonda interior o exterior. 
El control del circuit de ACS fa moure un circulador si la 
temperatura de l’acumulador està per sota de la desitjada.  

7. Complement d’adquisició i sortides 
Per a poder mesurar la temperatura del circuit i actuar sobre 
els seus elements s’ha dissenyat i construït un complement 
que s’acobla a l’Esclau. 

  
Fig. 6. Complement i Esclau 

Aquest complement incorpora un convertidor analògic a 
digital (ADC) AD7710ARZ [12] per a poder fer 
l’adquisició de temperatura a través d’una sonda PT1000: 
• 24 o 16 bits de lectura  
• 2 canals de lectura 
• Guanys programables des de 1 a 128 
• Entrades diferencials 
• Port sèrie bidireccional  

Amb la configuració de 16 bits i una tensió de referència de 
0 a 2,5 V ens proporciona una resolució i un fons d’escala: 

Resolució (1LSB) =
Vref

2n − 1
=

2,5
216 − 1

= 38,1 µV 

Fons d′escala (FS) = Vref − 1LSB = 
2,5 V − 38,1 µV = 2,4999619 V 

Per a fer l’adquisició de la temperatura i generar una tensió 
diferencial per a que el ADC la pugui convertir, s’utilitza 
un pont de Wheatstone:  

Vd = V+  −  V− =
RVcc

R + RPT
−

Vcc
2

 

On: 
 Vcc = 5 V 
 R = 2000 Ω 
 RPT és la resistència variable o PT1000  
 
Quan el convertidor ha convertit un senyal, indica a 
l’Esclau que el pot llegir, i llavors comença el procés 
d’adquisició per part de l’Esclau, seguint el cronograma que 
ens permet la sincronització i la lectura del ADC “Fig. 7.” 

 
Fig. 7. Cronograma d’adquisició del ADC 

Una vegada convertit el senyal de tensió diferencial i 
adquirit per l’Esclau, és necessita aplicar una formula, dins 
la programació que ens permeti passar la paraula digital a 
un valor de temperatura. Aquesta fórmula s’extreu a partir 
de la relació amb la paraula digital i tensió diferencial Vd 
convertida (relacionada amb la temperatura mesurada): 

y =  −0,00448x +  122,3 
Aquesta fórmula es multiplica per 100000 per a treballar 
sense decimals i després es divideix el resultat per 10000 
per a obtenir la temperatura amb un decimal de precisió.  
 
Com que l’Esclau només pot generar una sortida de 3,3 V i 
els actuadors necessiten una tensió de 230 VAC, s’ha 
dissenyat un circuit amb un transistor, que controla 
l’alimentació de la bobina del relé, el qual ens proporciona 
la tensió correcta als elements actuadors “Fig. 8.”.  

 
Fig. 8. Sortides a relé 

Els actuadors i les alimentacións externes van connectades 
als connectors en la posició que indica la “Fig. 9.”. Com que 
el cremador no necessita alimentació, s’ha dissenyat el relé 
S1 per a que es pugui configurar la sortida i que serveixi 
per a tancar un circuit sense proporcionar alimentació. 

 
Fig. 9. Connexions elèctriques 

 
 



8. Mestre 
La placa mestre Stellaris LM3S8962 (EVB) utilitza el 
microcontrolador LM3S8962 e inclou una gamma de 
perifèrics que no estan incorporats al propi 
microcontrolador. [12] 
Aquesta placa d’avaluació EVB “Imatge 6” incorpora un 
port USB, una pantalla OLED, botons de navegació, un 
LED d’estat, un lector de targetes MicroSD i un altaveu. 

   
Fig. 10. Mestre i esquema de la placa 

La missió del Mestre és gestionar els esclaus que té 
connectats al bus a través de la pantalla de visualització i 
els botons.  
A través de la pantalla OLED, el Mestre pot visualitzar els 
esclaus que té connectats i saber de forma ràpida la seva 
identificació, el Tipus d’esclau i la temperatura de 
regulació. Aquests tres paràmetres són principals per saber 
si l’esclau funciona correctament. 
Com que els esclaus poden ser desconnectats del bus en 
qualsevol moment i que deixin d’estar alimentats 
elèctricament, la pantalla s’actualitza cada dos segons per a 
tenir controlat l’estat de la instal·lació contínuament. 
Com s’ha mencionat a l’apartat “6. L’Esclau” el procés de 
configuració es comença a l’Esclau i s’acaba al Mestre. 
Una vegada connectem l’Esclau i se li assigna una 
identificació, aquest apareix a la pantalla del Mestre 
advertint que s’ha reconegut en el bus. Com que l’Esclau 
encara no té cap tipus assignat, a la pantalla només 
apareixerà la identificació, uns punts, i la temperatura que 
està mesurant. El procés de configuració consisteix en 
assignar el Tipus d’Esclau des de la pantalla, cosa que 
només es farà només la primera vegada, abans de passar a 
visualitzar el seu estat. 
Durant tot el procés, podem visualitzar un seguit de 
pantalles “Fig. 11.”. Per a navegar entre les pantalles,  
seleccionar el paràmetre a modificar o canviar-lo, fem 
servir els botons del PAD i el botó de selecció. 
La primera pantalla que ens trobem ens ensenya la 
temperatura exterior que està mesurant el Mestre. A sota, 
mostra la llista d’esclaus connectats, amb la seva 
identificació, el Tipus assignat i la temperatura que té 
actualment “Fig. 11.”  
La segona pantalla, o pantalles, que ens podem trobar, són 
les de selecció de Tipus per a configurar l’Esclau. Aquestes 
només apareixen una vegada “Fig. 11.”. 
La última pantalla, segons el Tipus seleccionat, ens mostra 
l’estat actual del circuit i ens permet canviar la configuració 
mitjançant els botons de navegació “Fig. 11.” 

 

 

 
Fig. 11. Pantalles 

Com que el Mestre ha de guardar un registre de tots els 
Esclaus connectats a ell, poder mostrar les dades per 
pantalla i poder modificar-les, es disposa d’un espai 
reservat en forma de taula.  
A la primera posició d’aquesta taula es guarden els 
paràmetres generals de configuració dels Esclaus 
(Temperatura exterior, temperatura màxima d’anada i 
temperatura mínima exterior). Seguidament, a les següents 
posicions, es guarden els paràmetres de cada esclau 
connectat, amb la mateixa configuració de taula que 
s’utilitza a l’Esclau “Taula 1.“. 
Igual que l’Esclau, el Mestre guarda les dades de 
configuració a la memòria Flash del microcontrolador. 
A part de la comunicació amb els Esclaus, el Mestre envia 
la informació dels esclaus a través del port sèrie Virtual, 
amb un enllaç USB. Aquestes dades les rep un programa a 
l’ordinador que ens serveix per a poder monitoritzar l’estat 
de la instal·lació, i modificar la temperatura desitjada. 

9. Software de monitorització i control 
Per a fer que el projecte sigui més interactiu e incorporar un 
mètode extern de monitorització i control, s’ha creat un 
programa amb el LabView, que aprofita la connexió 
d’alimentació de la placa Mestre a l’ordinador (USB) per a 
establir un seguit de trames que comuniquen la placa amb 
el programa a través del port sèrie COM Virtual del Mestre. 
La trama que s’envia conté 22 bytes. Cada trama incorpora 
els 11 paràmetres de configuració de cada Esclau dividint 
en dos bytes, ja que cada byte té com a valor màxim 255 en 
decimal i les temperatures poden arribar a 999 (contenen un 
decimal de precisió). El primer byte de cada trama sempre 
comença per 0xFF (255) seguit del byte amb la 
identificació de l’esclau (els dos primers bytes de la trama 
de configuració del Mestre comencen per 0xFF). Una 
vegada el programa de l’ordinador rep la trama, aquest 



torna a unir cada paràmetre i el mostra per pantalla a la 
posició correcta. 
Si canviem la temperatura a mantenir des del programa, 
s’envia una trama per el port sèrie que indica la 
identificació de l’Esclau a qui se li canvia el paràmetre, i el 
valor que se li ha atorgat. Aquesta trama està formada per 3 
bytes. El primer conté el valor 0xBB que indica que és una 
trama de configuració cap al Mestre, el segon conté la 
identificació de l’Esclau a qui se li ha de enviar el 
paràmetre i al tercer el valor de temperatura desitjada. 

 
Fig. 12. Pantalla principal de l’aplicació 

10. Resultats 
1. El primer objectiu ha estat trobar la possibilitat de 
separar els circuits de la instal·lació i poder controlar-los 
independentment. 
Revisant els tipus d’instal·lació s’ha trobat la forma de 
separar cada circuit per a que pugui ser controlat de forma 
independent. 
2. El segon objectiu ha estat trobar una manera de dissenyar 
un controlador que ens permetés gestionar cada circuit de 
forma independent i que aquest realitzés la seva tasca sense 
l’ajuda de cap altre component extern. Inclouria els 
conceptes de modularitat i escalabilitat. 
Els tres passos que s’han seguit han estat: el disseny i la 
creació d’un complement que ens permet adquirir 
informació del circuit (sonda de temperatura) i actuar sobre 
els elements per a controlar la temperatura, programar 
l’Esclau per a que pugui usar el complement i sigui capaç 
d’identificar-se, configurar-se i poder controlar qualsevol 
dels circuits on es connecti, i finalment configurar el Mestre 
per a que gestioni tots els Esclaus que es connectin al bus 
CAN. 
3. El tercer objectiu era dissenyar el sistema per a que fos 
molt intuïtiu, tant per la instal·lació com per la 
configuració. 
El resultat del disseny i de la programació ens permet poder 
col·locar l’Esclau prop del circuit a controlar, connectar els 
actuadors i la sonda, i afegir l’Esclau al bus de 
comunicacions. 
Una vegada feta la instal·lació física, s’assigna una 
identificació a l’Esclau manualment. Quan el Mestre ha 

reconegut l’Esclau, es navega a través de les pantalles de 
forma fàcil i se li assigna el tipus de control que ha de 
realitzar, finalment només falta configurar-lo. A partir d’ara 
l’esclau ja pot funcionar sense la intervenció externa. 
4. El quart objectiu ha estat tenir en compte que cada 
dispositiu havia de ser de baix cost per a que el cost de la 
instal·lació pogués baixar i ser més competitiu. 
Al tenir un sol Esclau que és capaç de realitzar qualsevol 
tipus de control ens evita tenir un tipus d’esclau per a cada 
circuit. Això ens permet reduir els costos al tenir només dos 
programes per a mantenir (Mestre i Esclau) i augmentar el 
marge de benefici al tenir només dos dispositius i poder 
produir-los en sèrie. 
5. El cinquè objectiu ha estat pensar en la forma de 
dissenyar el sistema per a que el cost dels materials per a la 
instal·lació també es reduís (metres de cable i elements 
instal·lats). 
Com que podem fer una instal·lació descentralitzada, es pot 
apropar l’Esclau al circuit a controlar. Aquest apropament 
ens permet estalviar metres de cable de les sondes cap als 
punts de mesura o cap als actuadors.  Com que cada esclau 
és completament compatible amb els actuadors que 
s’instal·len no es necessita posar elements intermedis. 
6. El sisè i últim objectiu, ha estat crear un programa per 
l’ordinador que ens permeti monitoritzar o controlar l’estat 
de la instal·lació. 
El programa es comunica amb el Mestre, el qual li envia 
tota la informació d’esclaus i configuració interna 
mitjançant el port sèrie, amb un enllaç USB. A la vegada, 
des del programa, es pot canviar la temperatura a mantenir 
del circuit en qüestió. 
Com que es necessita una instal·lació real per a poder 
provar el sistema no s’han pogut per proves funcionals 
reals. No obstant s’ha provat el sistema pràcticament 
modificant nivells de temperatura a mantenir i veient que la 
lògica de control responia als canvis i actuava de la forma 
correcta. També s’ha comprovat que el sistema de 
comunicacions, identificacions i d’assignació de tipus es 
feia correctament. 
Pressupostant el dispositiu dissenyat s’ha calculat que el 
preu de cost d’aquest prototip, creat partint de la placa 
d’avaluació Stellaris LM3S8962 i dissenyant un dispositiu 
extern d’adquisició i sortides, seria de 57 €, tant el 
dispositiu Esclau (Placa + complement) com el Mestre. 
Per a comprovar que el sistema dissenyat ens sortiria més 
rentable que l’actual, s’ha fet una comparativa d’instal·lació 
amb els sistemes que hi ha al mercat actualment. S’ha de 
tenir en compte que només s’ha comparat el sistema de 
control, que el preu del sistema dissenyat és el de cost, i no 
es pot comparar exactament amb el preu de les centraletes 
que hi ha al mercat.  
Com que el preu del sistema ha de ser competitiu i no es 
pot calcular ara mateix quin preu tindria al mercat, s’estima 
un increment d’un 50% sobre el preu de cost de cada 
producte (tant l’Esclau com el Mestre). La comparació 
entre els dos tipus d’instal·lació és la següent: 
 



- Dues calderes, dos radiadors i un de ACS: 
BAXI ROCA (una ELFATHERM E8. 0631) = 522 € 
SAUTER (dues EQJW135F001) = 940 € 
PROJECTE (un Mestre i 5 Esclaus) = 513 € 

- Dues calderes, tres radiadors i un de ACS: 
BAXI ROCA (una ELFATHERM E8. 0631 y una 
ELFATHERM E8. 1121) = 949 € 
SAUTER (tres EQJW135F001) = 1410 € 
PROJECTE (un Mestre i 6 Esclaus) = 599 € 
En la comparació d’aquestes dues instal·lacions  podem 
comprovar el problema que hem intentat solucionar.  
Al incrementar la instal·lació en només un radiador, el preu 
del sistema de control ha fet un salt molt gran en les 
centraletes de BAXIROCA i SAUTER, i la instal·lació amb 
la centraleta dissenyada només s’ha incrementat en un 
esclau i el seu cost. A part tenim dos exemples de 
centraletes amb circuits que no estan connectats, 
desaprofitant-les e incrementant el cost final: 
La ELFATHERM E8.1121 és capaç de controlar 2 circuits i 
només n’usa un. La EQJW135F001 controla un circuit de 
cada i en una d’elles només s’usa el radiador. [7] [8] 
S’ha comprovat que el sistema dissenyat no només 
s’adequa a la instal·lació, sinó que ens redueix el seu cost 
final, i que la modularitat del sistema ens permet que 
s’escalin en la mateixa proporció la instal·lació i el sistema 
de control. 

11. Conclusions 
Observant els resultats s’ha pogut concloure que amb un 
sistema de control modular i escalable, enfocat a cada 
circuit de forma individual, podem fer una instal·lació molt 
més competitiva que amb el sistema actual. S’aconsegueix 
resoldre el problema de centraletes desocupades i ens 
permet fer una instal·lació distribuïda. Aquestes dues idees 
ens permeten fer aquesta reducció de costos, sobretot en 
instal·lacions més grans.  
Tenir un sistema que ens surti més barat d’instal·lar cada 
vegada que s’amplia ens dona un gran avantatge per a 
introduir-nos en el mercat de les instal·lacions de grans 
edificis (centres comercials, escoles, oficines, indústries, 
etc). Aquest mercat és el que dona un negoci més 
important, ja que ens obre la possibilitat de poder 
augmentar bastant el marge de benefici en comparació a 
una petita instal·lació. 
Com tot projecte o producte, sempre hi ha la possibilitat de 
millorar-lo per a proporcionar més funcionalitats i que sigui 
més competitiu. Aquestes millores ens poden fer el mètode 
d’instal·lació encara més fàcil o simplement reduir costos 
en la fabricació, instal·lació i/o el manteniment. 
Possibles millores per a una nova versió del sistema: 
• En lloc de bus CAN passar a un arquitectura 

distribuïda amb comunicació via Ethernet o 
inalàmbrica (Protocols Zigbee, Wi-Fi, ...) 

• Donar un pas més en el disseny i permetre que 
l’arquitectura del mòdul de control sigui genèrica per 
a tots els tipus de circuits possibles en una instal·lació. 

• Si s’utilitzen comunicacions per Ethernet o 
inalàmbriques es pot valorar l’eliminació del node 
Mestre i fer la monitorització o control per software 
des de l’ordinador, incloent un web server a  l’Esclau. 
Ens estalviaria encara més costos d’instal·lació. 

• Habilitar l’autoidentificació al connectar el mòdul . 
• Dissenyar el controlador de forma íntegra sense 

mòduls acoblats. 
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