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1. INTRODUCCIÓ 

 

 En aquest projecte, es realitza un estudi general dels sistemes domòtics, fixant-nos 

en la seva evolució, les principals aplicacions, característiques i metodologia de 

funcionament. A més, es realitza una teòrica aplicació real dels sistemes estudiats 

sobre un jardí domèstic i se’n simula el funcionament sobre una maqueta, en la que 

s’hi pot interactuar físicament.  

L’estructuració del document, esta distribuïda en diferents apartats tractant del 

següent. 

Primerament, realitzem una breu introducció a l’entorn de la domòtica, fixant-nos en 

els entorns que l’envolten, les principals característiques dels diferents tipus existents 

i les aplicacions més freqüents. 

Seguidament, es realitza un seguiment més detallat de totes les possibles aplicacions 

dels sistemes domòtics, la seva incidència sobre el medi a controlar i els principals 

punts forts i febles de cadascuna d’elles. 

En el següent, es mostra una citació i descripció de tots els components que formen 

els diferents sistemes domòtics. Ens fixarem sobretot en la seva ubicació i la seva 

metodologia de funcionament. 

Com a continuació de l’apartat anterior, es realitza també una citació dels principals 

sistemes comercialitzats i que es troben disponibles en el mercat. 

És a partir del sisè apartat, on es comença a especificar la possible aplicació real d’un 

sistema domòtic. Primerament, l’estudi extens del protocol a utilitzar, l’X10, ens 

permet conèixer la metodologia de comunicació i interacció utilitzada pels diferents  

components que l’integren.  

Seguidament es mostra el jardí on s’ha de realitzar l’aplicació real d’alguns dels 

sistemes estudiats prèviament. Primerament són estudiades les necessitats a satisfer 

en aquesta aplicació concreta, més endavant es du a terme un possible pressupost, 

detallant del cost dels components necessaris per a aquesta aplicació domòtica i 

finalment, es mostra la simulació duta a terme, detallant-ne els patrons que s’han 

tingut en compte i la metodologia de funcionament. 

Finalment, s’hi troben les conclusions extretes a nivell personal i s’adjunten alguns 

documents d’interès.   
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2. INTRODUCCIÓ A LA DOMÒTICA 

 

 Cada vegada és més comú parlar de cases intel�ligents, habitatges domòtics i àrees 

intel�ligents, entre d’altres, i es que el progrés de les Tecnologies de la Informació i 

les Comunicacions i la seva penetració al dia a dia, estan introduint aquestes 

evolucions en la nostra vida quotidiana. 

Els factors principals per els que es regeixen aquestes evolucions anteriorment 

citades son: 

Evolució tecnològica 

Canvis socials  

Oportunitats de mercat 

 

 Es deduïble que la majoria dels canvis socials que patim, estan estretament 

vinculats a la evolució tecnològica que té lloc en el nostre entorn. 

 Si centralitzem aquests canvis en els que tenen lloc a les nostres llars, veiem que els 

motius han sigut variants en el temps, des de vetllar per la nostre seguretat, fer de la 

nostre llar un lloc més còmode i confortable, fins a vetllar per la nostre salut, higiene 

i l’estalvi energètic. 

Així doncs, si observem un habitatge, es molt possible que hi trobem sistemes 

encarregats del control de la il�luminació, la climatització, el reg automàtic, les 

alarmes de seguretat, d’incendi, entre molts d’altres. Si puntualitzem una mica més i 

ens fixem en els dispositius encarregats de les tasques anteriors, de ven segur hi 

trobarem ordinadors, electrodomèstics, etc. Tot i aquesta massiva presència de 

tecnologia en les vivendes, també és molt comú que existeixi una certa 

independència i autonomia entre aquests dispositius, es a dir, caldria un sistema 

capaç d’integrar-los entre sí.    

 

 

 

 

| Les fonts consultades per a obtenir la informació dels diferents aspectes de la domòtica estudiats en 

aquests primers apartats es troben especificades en la Bibliografia. 
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2.1 DOMÒTICA: DEFINICIÓ  

 

 Amb l’objectiu d’establir vincles d’integració entre tots aquests sistemes i equips 

domèstics, fa temps que s’estan introduint nombroses solucions, englobades dins de 

l’argot de la domòtica. Tot i això, és important tenir en compte que el terme de 

domòtica aplicada a la vivenda es defineix com: 

 “Aquella en la que hi existeixen agrupacions automatitzades d’equips, normalment 

associats per funcions, que disposen de la capacitat de comunicar-se interactivament 

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

Es també important citar, que no només l’ incorporació de les TIC defineix 

completament el concepte de la domòtica, sinó que el factor que permet identificar 

un habitatge com a domòtic es que integri tant TIC, com sistemes integrats que 

permetin fer-los interactius.  

D’aquesta manera, la finalitat de la domòtica es la de cobrir les necessitats dels 

habitants de la llar, que poden derivar en nombrosos aspectes com facilitar el control 

integral de la casa, augmentar la seguretat, incrementar el confort, millorar les 

telecomunicacions, estalviar recursos naturals, etc. 
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2.2 CARACTERÍSTIQUES 

 

 Un sistema destinat a gestionar una vivenda intel�ligent, ha de constar dels 

següents quatre punts: 

 

  Senzill 

 Tant a nivell del sistema de control, com al de la interfície d’usuari, es preferible 

que es tracti d’estructures simples i intuïtives, ja que això afavoreix l’acceptació per 

part de l’usuari i un millor confort del mateix. 

  Flexibilitat 

 Han de disposar de capacitat d’incorporar futures ampliacions i modificacions. 

  Integració 

 Cadascuna de les àrees a gestionar, han d’estar completament integrades entre sí. 

  Modular 

 L’estructuració del sistema ha de ser modular, ja que en cas de que es produeixi 

algun error o problema, aquest no afecti a la totalitat del edifici o habitacle. 

 

  Topologia de la xarxa 

 El terme de topologia de la xarxa, es pot definir com a la distribució física dels 

elements de control respecte al mitjà de comunicació o cable.  

Els tipus existents més utilitzats són: 

   

  Topologia en bus 

 Els elements comparteixen la mateixa 

línia o bus de comunicació. Cadascun 

dels elements és identificat per una 

única direcció i es poden comunicar dos 

elements de forma simultània. Les 

principals avantatges que presenten 

aquest tipus de xarxes, son la facilitat d’afegir i treure elements, no necessita cap 

tipus de controlador principal, un error en un element no afecta a la resta, la velocitat 

de transmissió és elevada i el cablejat es minimitza.  
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Per contra, alguns dels punts febles que presenten son que els elements han de tenir 

un grau d’intel�ligència i necessita mecanismes de control per a evitar que més de 

dos elements accedeixin a la vegada al bus. 

 

  Topologia en anell 

 Els elements estan connectats entre ells, 

formant un anell tancat. D’aquesta manera, la 

informació circula per tots els elements. Els 

principals desavantatges que tenen, són que 

presenten vulnerabilitats a errors deguts a que 

un error en un element significa que falli tota la 

xarxa, i per a afegir-hi elements hi ha algunes 

complicacions, degut a que s’ha de paralitzar el 

funcionament de la xarxa sencera.  

 

  Topologia en estrella 

 En aquest cas, els elements estan units entre sí 

a través del controlador principal. Les seves 

avantatges principals són, la facilitat per a 

afegir nous elements i en cas de produir-se un 

error d’un element que no sigui central, no 

afecta a la resta del sistema. Els seus 

inconvenients son que un error en el 

controlador principal, provoca una fallada del sistema complet, necessita una gran 

quantitat de cablejat i es produeix un efecte de coll d’ampolla a l’entrada del sistema 

central. 
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  Topologia en arbre 

 Aquesta està confeccionada a 

partir de les anteriors, unificant la 

topologia en estrella i la de bus, 

d’aquesta manera permet establir 

una jerarquia entre els elements de 

la xarxa. Els avantatges i 

desavantatges principals són en 

funció de a topologia específica.  

 

 

  Tipus d’arquitectures d’un sistema domòtic 

 Des del punt de vista de la ubicació de la intel�ligència del sistema domòtic, podem 

diferenciar vàries arquitectures diferents: 

 

  Arquitectura centralitzada 

 Un controlador centralitzat, rep informació de múltiples sensors i, una vegada 

processada, genera les ordres oportunes per als actuadors. 

 

  Arquitectura descentralitzada 

 Es tracta de l’arquitectura inversa a l’anterior. Tots els elements del sistema 

disposen d’intel�ligència ja que son totalment independents. El sistema ha de 

disposar d’un bus compartit que permeti la comunicació de tots els elements.  

 

  Arquitectura distribuïda 

 Es tracta de l’arquitectura en que tota la intel�ligència del sistema està distribuïda 

per tots els mòduls siguin sensors o actuadors. Acostuma a ser típic en els sistemes 

de cablejat en bus.  
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  Mitjà de transmissió 

 En quant als suports físics que es poden utilitzar a l’hora d’intercanviar la 

informació, en diferenciem segons la següent classificació:  

 

  Corrents portadores 

 Les línies de distribució més utilitzades, son les d’energia elèctrica, ja que en els 

casos en que ja existeixin permeten que el cost sigui nul i a més la connexió és molt 

fàcil. Tot i així, la velocitat de transmissió i fiabilitat no són gaire elevats. 

   

  Suports metàl�lics 

 Es tracta de cables de coure metàl�lics que s’utilitzen per als senyals elèctrics que es 

processen, podem distingir-ne entre els de parell metàl�lic i el coaxial.  

 

 

  Protocol de comunicacions 

 El protocol de comunicacions, fa referència al format dels missatges que utilitzen 

els diferents elements de control del sistema per a comunicar-se entre sí i poder 

intercanviar informació. A l’hora de fer diferenciacions entre els protocols existents, 

podem parlar dels protocols estàndard, com son el X10, Batibus, entre d’altres i dels 

protocols propietaris, com Simon Vis o Domaike. 

 

 

  Velocitat de transmissió 

 La velocitat de transmissió, fa referència al intercanvi entre els diferents elements 

de control de la xarxa. Com hem vist anteriorment, aquesta velocitat pot variar 

segons el mitjà de transmissió i també del protocol utilitzat.  
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2.3 SISTEMES A CONTROLAR 

    

 Normalment, a l’hora de classificar els sistemes a controlar per un sistema domòtic, 

ens fixem en el tipus de servei que ofereixen. Així doncs, podem diferenciar entre el 

control de l’energia, de la seguretat, del confort i les comunicacions.  

Val a dir que aquests són els principals i més comuns, però depenent de l’aplicació 

podríem trobar-ne d’altres. 

 

  Control de l’energia 

 Fa referència a l’aplicació de la domòtica encarregada de gestionar, el consum e 

indirectament la despesa d’energia a través de temporitzadors, rellotges 

programables, sensors, etc. Algunes de les mesures aplicades per a dur a terme el 

control i gestió de l’energia són: 

- Divisió de zones i programació 

  Organització de zones i equips segons la seva situació. 

- Regulació de la carrega elèctrica 

  Connexió i desconnexió dels equips que no siguin d’ús prioritari o  

  imprescindible, en funció del consum i la situació.  

- Control horari 

  Gestió del funcionament dels equips segons la tarificació horària. 

- Detecció d’obertura de portes i finestres 

- Control il�luminació 

  Gestió de la il�luminació tenint en compte factors externs i variables.  

     

  Control del confort 

 Aquesta subdivisió, fa referència a l’aplicació de la domòtica destinada a oferir una 

sèrie de comoditats al consumidor. Algunes d’aquestes comoditats poden ser el 

control automàtic de persianes i accessos, calefacció i aigua calent, entre d’altres. 

Si ens fixem en les funcions generals que du a terme aquesta aplicació de la 

domòtica, podem diferenciar-ne les següents. 

- Apagada general de la il�luminació i control d’aquesta. 
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- Integració de sistemes com el porter electrònic en elements quotidians com el 

telèfon. 

- Control de la climatització i ventilació segons condicions ambientals i de 

presència. 

- Automatització de qualsevol aparell electrònic tenint en compte les condicions 

adequades.  

 

  Control de la seguretat 

 Dins d’aquesta subdivisió, podem diferenciar entre els diferents tipus de seguretat: 

Seguretat de béns. 

- Control d’accés amb sistemes d’identificació. 

- Control de presència, detecció d’intrusos o inseguretats, amb la conseqüent 

persuasió. 

- Vídeo-vigilància. 

Seguretat de persones 

- Teleassistència per a persones propenses a necessitar-la i facilitat d’accés per als 

serveis sanitaris.  

Incidents i successos 

- Detecció d’incendis, inundacions, etc. i aplicació de mesures. 

- Detector d’avaries. 

 

  Control de les comunicacions 

 Aquesta subdivisió fa referència al control i al processament de les dades i la 

informació necessàries per tal de fer possible un control remot, des de la distància, 

dels sistemes pertinents. Les principals aplicacions d’aquest tipus de control són: 

- Control i visualització a distància. Permetre la comprovació de successos o 

situacions a través de telèfon, Internet o d’altres. 

- Transmissió d’avisos d’alarma. 

- Comunicació interna dels serveis electrònics. 

- Comunicació externa dels serveis telemàtics. 
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  Control de serveis per a necessitats 

Aquesta es la branca de la domòtica destinada al servei de les persones amb algun 

tipus d’impediment físic. Alguns dels serveis que ofereixen són: 

- Connexió directa amb l’exterior, permetent la possibilitat de demanar ajut en 

cas necessari. 

- Automatització dels elements necessaris de la vivenda. 

- Generalització del control a través de comandament a distància, per veu, etc. 

- Sistemes d’orientació i guia, mecanismes adaptats, etc. 
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3.  SISTEMES A CONTROLAR 

 

3.1  INTRODUCCIÓ 

 

 Com hem vist amb anterioritat, els serveis a controlar per un sistema domòtic són 

varis, però els més estesos i remarcables són els que estan destinats al confort, a la 

seguretat, a l’estalvi energètic i a les comunicacions. 

 

3.2  CONTROL DEL CONFORT 

 

 La finalitat de controlar el confort d’una vivenda a través d’un sistema domòtic, és 

la d’obtenir un major nivell de comoditat en les activitats que desenvolupin els 

usuaris dins de l’habitacle.  Per a obtenir-ho, la idea general en aquest tipus 

d’aplicacions, es la de controlar les variables físiques que afecten o modifiquen 

l’hàbitat, amb l’objectiu de fer-les interactuar amb l’usuari.   

 Algunes d’aquestes variables físiques externes a controlar són la il�luminació i la 

temperatura, entre d’altres. 

 

3.2.1  Control de la il�luminació 

 Per controlar el grau de lluminositat i la quantitat de llum de cadascun dels espais. 

El control pot realitzar-se de forma manual o automàtica, en qualsevol cas existeixen 

diferents modalitats de control: 

 

  Mode biestable 

 Només accepta dues posicions, encès o apagat. En cas de voler variar la intensitat, 

s’han de combinar les diferents llums. 

 

  Mode analògic sense regulador 

 En aquesta modalitat, es modifica la lluminositat de les làmpades de forma 

individual o global, a través del control electrònic de la tensió o de la corrent 

subministrada. El control es pot dur a terme mitjançant impulsos. 
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  Mode analògic amb regulador   

 Aquest és el mode de funcionament més complex, permet modificar el nivell de 

lluminositat tenint en compte diferents variables exteriors, com poden ser la 

il�luminació exterior, el nivell de lluminositat desitjada, detectors de presència, etc. 

Així doncs, la intensitat de la lluminositat serà major o menor en funció dels valors 

dels diferents sensors associats.  

 

3.2.2  Control de la temperatura 

 Depenent de l’època de l’any o més ben dit, de la temperatura exterior, podem 

dividir aquest servei entre calefacció o aire condicionat. Degut a l’elevat consum 

d’aquest tipus de sistemes, és molt important aplicar un control energètic per tal 

d’intentar reduir-lo. 

  Calefacció 

 El control dels elements encarregats de l’escalfament ve condicionat per el tipus de 

fluid utilitzat per a realitzar la transferència tèrmica i també del tipus de sistema 

empleat. L’equip que governa tots aquests elements, es l’encarregat de regular el flux 

energètic principal. Per a fer-ho, es basa en els diferents estats de les entrades de les 

que disposa i les configuracions establertes, aquestes poden ser sensors de 

temperatura exterior, temporitzadors, dispositius d’ arrencada i aturada manuals, 

etc.  

  Refrigeració 

 L’esquema general d’aquests sistemes es el mateix que el de calefacció, però els 

elements que s’encarregaven de transmetre calor, en aquest cas, refreden l’aire de 

l’ambient. 

  Regulació de l’aire 

 En aquest cas, l’objectiu d’aquest sistemes es el de renovar l’aire d’un habitacle, 

normalment per motius d’higiene i salut. Aquesta ventilació por ser natural o 

artificial. 
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3.3 CONTROL DE LA SEGURETAT 

 

 Aquesta és una de les branques més importants i fonamentals per les que s’estén la 

domòtica. L’objectiu és el d’oferir protecció vers als diferents factors que poden 

posar en perill la seguretat dels usuaris i l’habitacle. Normalment, aquests sistemes 

consisteixen en una sèrie de sensors que incideixen sobre uns senyals acústics, 

lluminosos o un enviament al exterior per a informar en el cas d’alarmes antirobatori 

o sobre electrovàlvules per a restringir la circulació d’aigua, gas, aire condicionat, etc. 

  Els principals objectius d’aquests sistemes son: 

- Determinar els focus de risc per a realitzar una prevenció. 

- Reconeixement del tipus de situació de risc i verificació 

d’aquesta. 

- La reacció sobre aquestes situacions pot ser automàtica o pot 

realitzar-se un avís a l’exterior per a sol�licitar ajut. 

EL principals elements dels que consta una instal�lació domòtica de 

seguretat són: 

- Elements sensors i detectors. 

- Sistemes de gestió dels senyals. 

- Elements d’avís i senyalització 

- Elements d’actuació. 

 

3.3.1 Tipus de sistemes de seguretat 

 Es poden trobar diferents tipus de sistemes: 

- Sistemes d’alarmes tècniques. (Fugues,etc.) 

- Sistemes antirobatori. 

- Sistemes de control d’accés. 

- Sistemes d’alarmes mèdiques.   
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3.4 CONTROL DE L’ENERGIA 

 

 La finalitat d’aquest tipus de sistemes, es la de gestionar i sobretot reduir la 

despesa energètica dels elements que governa. La metodologia a utilitzar consisteix 

en la divisió de l’habitacle en circuits prioritaris o no prioritaris. El primers 

abasteixen la il�luminació i els endolls, mentre que els segons ho fan en funció de 

l’energia consumida. 

  Aquest control s’encarrega de: 

  Ús racional de l’energia 

 Permet reduir fins al mínim necessari la despesa d’energia ocasionada per 

l’element regulat. 

 

  Ús de tarificació especial 

 Aprofita les hores vall, en les que el consum energètic és més econòmic i utilitza 

acumuladors, com per exemple d’aigua calenta, rentadores, etc.  

 

  Divisió climatització 

 Aquest sistema permet l’activació dels elements encarregats de la regulació de 

temperatura, segons la seva ubicació i tenint en compte també horaris, presencia, etc.  

 

  Programació de la climatització 

 Aquest mètode permet adaptar l’horari i el grau de funcionament dels elements 

climatitzadors a les necessitats de l’usuari. 

   

3.5 CONTROL DE LES COMUNICACIONS 

 

 Com a condició indispensable s’ha de poder disposar d’una xarxa que permeti la 

transmissió de la informació per el mateix canal a altes velocitats.  

 

  Alguns dels principals objectius d’aquest tipus de sistemes són: 

- Control a distància d’equips i instal�lacions domèstiques. 

-  Transmissió d’alarmes a l’exterior . 
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Els elements dels que esta composat un sistema de comunicació són: 

- Emissors o receptors de senyal, son els encarregats de generar o 

rebre, codificar i posar en el mitja la informació. 

- Mitjà físic de transmissió a través del qual circula la informació. 

 

Podem distingir també entre dos tipus diferents de comunicacions, segons 

si són internes, en les que nomes hi ha intercanvi d’informació en l’interior 

de l’habitacle, o externes, en les que la informació es propaga més enllà dels 

límits de la vivenda per poder realitzar un control remot, notificació de 

successos, etc. 
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4.  COMPONENTS 

 

4.1  INTRODUCCIÓ 

 

 Un edifici intel�ligent, està format per un 

sistema de control que és l’encarregat de 

comunicar-se amb l’entorn. Per a l’obtenció 

d’informació, té associats una sèrie de 

sensors, per a l’execució de les accions del sistema de control, una sèrie d’actuadors i 

una infraestructura de comunicacions que els connecti entre ells, a més de les 

interfícies i condicionadors del senyal que adapten el senyal entre el controlador i els 

sensors i actuadors.  A l’hora d’escollir els components del sistema de control, és tant 

important tenir en compte el hardware a utilitzar com la correcte adequació del 

software de control. 

 

4.2  PRINCIPALS COMPONENTS 

 

  Senyals 

 Si ens fixem en els diferents tipus de senyals que poden utilitzar-se en una 

instal�lació domòtica, podem fer la següent classificació. 

Tipus Característiques 

 Continues Variació de forma continua en el temps, 

amb capacitat d’assolir infinits valors 

possibles. 

 Discretes Variació de forma discreta en el temps, 

assoleixen un nombre de valors finit. 

Per a concretar més, dins dels senyals discrets, cal diferenciar-ne un subgrup 

molt estès i comú, el dels senyals binaris. Reben aquesta denominació aquells 

senyals que tan sols disposen de dos estats, tot o res. 

Són molts els dispositius d’una instal�lació domòtica, els que utilitzen aquest 

tipus de senyal, ja que tan sols tenen dos modes de funcionament, encès o 

apagat. 
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  Sensors 

 Com a definició general del funcionament i missió d’un sensor, podem dir 

que es la de convertir magnituds d’una determinada naturalesa a una altre, 

generalment física, química, biològica, entre d’altres, a elèctrica. 

Aquests són els encarregats de proporcionar al sistema de govern, la 

informació necessària per a ser gestionada. Alguns dels sensors més habituals, 

són els de humitat, il�luminació, presència, temperatura, etc.  

Com a norma general, els sensors disposen d’un encapsulat, el qual permet que 

aquest desenvolupi un funcionament correcte, evitant així que els afectin les 

condicions externes a la magnitud a tenir en compte. 

 

Per a poder valorar la qualitat d’un sensor, hem de tenir en compte les seves 

característiques, que poden ser: 

 

Característica Definició 

Amplitud Variació del valor existent entre els límits de 

mesura. 

Error Valor que discrepa el valor mesurat del valor 

real. 

Exactitud Grau de concordança entre el valor mesurat i 

el real 

Factor de proporcionalitat Relació entre la sortida del sensor i la variable 

mesurada. 

Fiabilitat Probabilitat de valor correcte. 

Soroll  Pertorbació no desitjada que provoca una 

modificació errònia del valor. 

Precisió  Dispersió dels valors de sortida. 

Zona d’error Marge de valors fora de rang de mesura 

correcte. 

Temperatura de servei Temperatura en la que el funcionament és 

òptim. 

Sensibilitat Grau de variació de sortida al rebre una 

modificació a l’entrada. 
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 A l’hora d’agrupar els diferents tipus de sensors existents, podem fer-ho en 

funció de diferents criteris. 

  

 Segons la seva alimentació 

Actius  Han de ser alimentats elèctricament als nivells apropiats.  

   Són els més habituals. 

Passius  No necessiten alimentació elèctrica. 

 

Per a exemplificar els casos anteriors, podem dir que el primer tipus fa 

referència a sensors on la seva resistència variï amb la temperatura, variant així 

el corrent que recorre dintre seu i que ha de ser subministrada per el generador 

corresponent. Pel que fa al segon, no s’acostumen a utilitzar en aplicacions 

industrials ni domòtiques, tot i que un termòmetre o un indicador de pressió en 

serien exemples. 

 

 Segons el tipus de senyal implicada 

 

Continus  Proporcionen senyals de tipus continu.  

Passius  Proporcionen senyals de tipus discret. 

 

Un sensor de tipus discret, té un rang finit de sortides possibles, corresponents 

a un nombre finit d’estats possibles de la variable a mesurar. Solen ser, per 

norma general, més senzills, barats i de gran fiabilitat. Per a exemplificar-ho, 

podem citar els sensors magnètics de detecció d’obertura de tancaments, 

detecció de fums, gas, trencament de vidres. A la majoria d’aquests se’ls 

denomina detectors, ja que la seva funcionalitat principal es la de detecció de 

presencia o absència d’una variable concreta.  

Justament al contrari dels anteriors, la sortida d’un sensor continu es una 

magnitud on el valor varia de forma continua en funció de la variable 

mesurada a l’entrada. Alguns exemples són els sensors encarregats de mesurar 

graus de lluminositat, humitat o vent.  
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 Segons l’àmbit d’utilització 

Gestió climàtica  Sensors de mesura de temperatura, humitat,  

    pressió, etc. 

Gestió contra incendis Sensors òptics, infrarojos, de fums, de dilatació,  

    etc. 

Gestió contra intrús/ Sensors de presència, d’obertura de portes,  

robatori    trencament de vidres, etc. 

Control presència  Lector de teclat, lector de targetes, sistemes   

    identificadors, etc. 

Control d’il�luminació Sensor lluminositat 

Altres   Sensors de pluja, vent, inundació, de consum, etc. 

  

 

  Condicionadors 

 Els senyals entregats per un sensor han de ser condicionats i adaptats en la 

majoria de casos, per a passar a ser aptes per al controlador o sistema que les 

rep. Els encarregats de realitzar aquesta tasca son els condicionadors del senyal. 

Dins dels diferents estàndards existents, podem diferenciar entre els de tensió i 

els de corrent. 

La seva varietat es molt àmplia, i es que podem trobar condicionadors per a 

senyals discretes, atenuadors passius per a senyals continus, amplificadors, 

filtres de senyal, convertidors de tensió a freqüència i de freqüència a tensió, 

convertidors de digital a analògic i d’analògic a digital, entre d’altres.   

La majoria de fabricants, inclouen en els seus catàlegs dispositius que adapten 

els senyals que provenen dels diferents sensors al format dels senyals propis 

del sistema. 
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  Actuadors 

 Són els dispositius electromecànics que actuen sobre el medi exterior i 

afecten físicament sobre el mitjà, objecte, etc. a tractar. 

La seva destinació principal es la de convertir una magnitud elèctrica en una 

d’un altre tipus, fent en certa manera, el procés anteriorment descrit pels 

sensors.  

Per a exemplificar-ho podem citar per exemple, el motor d’una persiana, els 

radiadors, una electrovàlvula, entre molts d’altres. 

Entre el controlador i els diferents actuadors, hi ha les interfícies encarregades 

d’adaptar el senyal a l’entrada de l’actuador. 

Els actuadors son connectats a les targetes de sortida d’un sistema intel�ligent, 

si l’actuació es tot o res, són governats per senyals digitals, mentre que si 

l’actuació es variable, seran governats per senyals analògiques.  

A continuació es mostren alguns dels dispositius que poden ser englobats dins 

del concepte d’actuador. 

  

Contactors També denominats relés de potència. Bàsicament està 

composat d’una bobina que s’excita amb la tensió d’alimentació i tanca unes 

platines de coure, on l’ample i la disposició d’aquestes permeten el pas de més 

o menys corrent. 

 

Relé  Són interruptors capaços de commutar circuits de potència 

més elevada a través d’un senyal de menor potència. En la majoria dels casos, 

es tracta d’un dispositiu electromecànic que basa el seu funcionament en 

l’actuació d’una solenoide recorreguda per una corrent contínua. Molts dels 

estàndards existents, disposen de mòduls especials que incorporen relés per a 

commutar càrregues de varis tipus.  

 

Resistències elèctriques  Són utilitzades per a elevar la temperatura del 

mitjà on es troben. Es fa passar a través del conductor un corrent elèctric que 

provoca l’escalfament del conductor. Alguns exemples son els radiadors, 

eixugadors, entre d’altres. 
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Reguladors  Són dispositius basats en semiconductors, com diacs o 

triacs, que permeten regular la potència que arriba a la càrrega. En les 

instal�lacions domòtiques s’acostumen a utilitzar com a reguladors d’intensitat.  

 

Motors elèctrics  Converteixen energia elèctrica en mecànica per a 

generar d’aquesta manera un moviment. Els tipus més comuns són els de 

corrent continua, en els que la variació de tensió controla la velocitat d’aquest. 

Acostumen a ser de poca potència però molt precisos i ràpids. També 

s’acostumen a utilitzar els de corrent alterna, molt útils en l’àmbit domèstic, 

degut a que utilitzen el corrent de la xarxa i no necessiten fonts d’alimentació 

addicionals. En aquest cas la velocitat depèn de la freqüència de la tensió 

d’alimentació.  

 

 

  Interfícies 

 

 El senyal entregat pel controlador, ja sigui analògic o digital, no sempre 

presenta unes característiques elèctriques compatibles amb l’actuador. Per a 

solucionar-ho, s’han de col�locar interfícies que actuïn d’etapa de potència, 

amplificant la tensió o el corrent de les senyals que subministren als 

controladors analògics o digitals de baixa potència.  

 

 

  Infraestructura 

 

 La infraestructura d’un sistema domòtic es la que du a terme l’obtenció de 

la informació que produeixen els sensors fins al sistema de control i alimentar-

los amb la tensió adequada, es a dir, el cablejat de dades i el d’alimentació. Tot i 

això, avui en dia també existeix la possibilitat de transmetre aquesta informació 

sense cables. 
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Com ja s’ha citat amb anterioritat, les diferents topologies de cablejat de les que 

pot constar una instal�lació d’aquest tipus poden ser: 

 

Topologia Característiques 

 Bus Un mitjà de transmissió recorre tot els 

dispositius. 

 Centralitzada Tots els dispositius connectats a la unitat. 

 Mixta Una mescla de les anteriors. 

 

 

 Topologia en bus 

 Un sol cable, recorre tots els dispositius a controlar o dels que s’ha 

d’extreure informació. Es pot diferenciar entre varies possibilitats, citades a 

continuació: 

- Sistemes en els que els dispositius es comuniquen entre sí, mitjançant un 

cable que, a més, els proporciona l’energia per a funcionar. Aquest tipus 

d’estructures, es el més comú en els sistemes basats en la transmissió per 

corrents portadores, que aprofiten la xarxa elèctrica convencional com a 

mitjà de transmissió d’informació. 

- Sistemes que requereixen d’un cable per al propi bus de dades i un altre 

de diferent per a l’energia. Estàndards com el EIB, es basen en aquest 

sistema. Hi ha un cablejat per al bus de dades i per aquells dispositius que 

requereixin de potència, ha d’arribar també cable de xarxa. 

- Sistemes híbrids. Es possible també unir varis busos formant-ne una sola 

línea. D’entre els avantatges, s’hi troba la reducció de la quantitat de cable 

a utilitzar, i d’entre els inconvenients, la caiguda de tot el sistema en cas 

de produir-se un error o alguna anomalia en el circuit de dades. Aquestes 

solucions, s’apliquen quan el nombre de punts a controlar es reduït, no 

necessita una velocitat de transmissió elevada o el nivell de seguretat no 

es important.  
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 Topologia centralitzada 

 Des del nucli central de processament, s’extreu una línia a cada sensor o 

actuador a governar en el sistema. La principal desavantatge que presenten 

aquest tipus de sistemes, es la gran quantitat de cable del que requereixen, i 

d’entre les principals avantatges,  hi ha la de simplificar-ne l’electrònica, la de 

permetre la independització i ràpida identificació de les averies, augment 

considerable de la velocitat de transmissió de la informació, increment de la 

seguretat, així com la seva facilitat d’expansió.    

 

 Topologia mixta 

 Dins d’aquesta classificació, distingirem entre:  

Topologia mixta bus/estrella, en la que s’uneixen vàries formacions en estrella 

mitjançant un bus. 

Topologia estrella/estrella, en la que s’uneixen vàries formacions estrella en 

una única formació estrella encarregada de governar-les. 

 

 

  Unitat de control 

 L’encarregat de gestionar tota la instal�lació es la unitat de control. Ho fa 

rebent totes les senyals proporcionades pels sensors i emetent els senyals 

corresponents als actuadors. A més, també possibilita la connexió amb les 

interfícies d’usuari adequades, ja siguin pantalles tàctils, comandaments a 

distància, entre d’altres. 

Com en el cas anterior, la diferenciació més comú a fer entre els diferents tipus 

existents, es la que separa als sistemes centralitzats i als distribuïts. 

- Sistemes centralitzats. La unitat de control, en aquest cas, està situada en 

un únic dispositiu, el qual executa un programa que ha estat prèviament 

introduït. Aquestes solucions es basen normalment en adaptacions de 

sistemes industrials, utilitzats freqüentment i que han estat experimentats. 

La contrapartida a aquest tipus d’unitats de control, es que en cas de que 

es produeixi una fallida, el sistema queda inutilitzat per complet. 
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- Sistemes distribuïts. El control del sistema es troba descentralitzat, ja que 

està dipositat en cadascun dels components que el composen. D’aquesta 

manera les instal�lacions són molt més flexibles e independents, tot i que 

la programació en aquests casos, sigui molt més complicada ja que s’ha de 

realitzar sobre cada un dels components individuals.  Així doncs, haurà 

d’existir algun tipus de protocol per a realitzar la comunicació entre els 

diferents components.  

 

 

  Sistema de govern 

 

 El sistema de govern no es altre que un software específic amb les 

modificacions adequades per a cada instal�lació, que permeti la 

parametrització, la posada en escena i el seguiment del sistema. S’encarrega del 

control del hardware i de la comunicació amb aquest. 

Per norma general, aquest software, acostuma a estar estructurat en diferents 

mòduls, de manera que cadascun s’encarregui del funcionament d’un 

subsistema. Per exemple, algunes de les possibles divisions són: 

- Control de la climatització:   

Mòdul encarregat única i exclusivament del control de la climatització dels 

diferents espais desitjats. 

- Control de la il�luminació:  

Mòdul encarregat del control de la il�luminació, basant-se en les referències 

obtingudes del medi, com poden ser sensors i detectors, i d’una possible 

programació horària. 
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5.  PRINCIPALS SISTEMES COMERCIALITZATS  

 

5.1  INTRODUCCIÓ 

 

 Des que es començà a estendre el concepte de la domòtica, són molts els fabricants i 

els diferents sistemes que han anat sorgint i encara sorgeixen, ja que es tracta d’un 

mercat que encara es troba en evolució. 

Així doncs, a continuació es citaran alguns dels sistemes o fabricants més comuns en 

el mercat, tot i que sense endinsar-se gaire en el seu funcionament. Tan sols 

s’estudiarà a fons el protocol X-10, en el següent apartat, sobre el qual es realitzarà 

una possible aplicació real. 

 

5.2  PRINCIPALS SISTEMES COMERCIALITZATS 

  

 Alguns dels protocols més utilitzats i extensos en l’àmbit del control domòtic són: 

 

  Batibus 

 Aquest va ser un dels primers busos de camp que van sorgir en el mercat. Es tracta 

d’un tipus estàndard europeu, desenvolupat en societat per les firmes Merlin Gerin, 

AIRELEC, EDF I LANDIS & GYR, les quals varen formar el BCI (Batibus Club 

International). Aquest es tracta d’un bus totalment obert, on qualsevol companyia 

que ho desitgi pot desenvolupar-ne un accés compatible. Això si, un cop realitzat el 

dispositiu ha de superar un certificació per al BCI, el qual garanteix la conformitat de 

la normativa.  

Les principals característiques d’aquests sistemes són: 

- Bus simple d’una sola línia, permet la intercomunicació entre tots els 

mòduls d’un sistema de control. 

- El mitjà físic que utilitza es el parell trenat, però pot utilitzar també cable 

telefònic o elèctric. 

- El protocol de comunicació utilitzat, està basat en CSMA-CA, de manera 

que cada element està autoritzat per a comunicar quan ho desitgi, sempre i 

quant la línia estigui disponible. 
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- Permet establir qualsevol topologia de xarxa, ja sigui en anell, estrella o 

arbre. 

- La direcció de cadascun dels mòduls, s’identifica en el moment d’instal�lar-

los. 

 

  CEBus 

 Consumer Electronics Bus (CEBus), es un estàndard desenvolupat per Electronic 

Industries Association. Algunes de les seves característiques més destacables són: 

- Comunicació distribuïda, permetent així un ample de banda suficient per a 

acceptar vídeo i àudio. 

- Components Plug&Play autoconfigurables. 

- Permet gairebé qualsevol mitjà de comunicació, ja sigui línia d’alimentació, 

cable coaxial, infrarojos, RF, fibra òptica, entre d’altres. 

- Transmissió a 8000 b/s, utilitzant missatges empaquetats. El bus està format 

per cable de 8 parells trenats (3 àudio, 4 vídeo i 1 control). 

- El missatge es independent del mitjà i porta la direcció de destí. Els 

missatges els envia un Router i existeixen direccions “broadcast” i de grup. 

   

  EHS 

 European Home System (EHS), es un sistema promogut per la European Home 

System Association i avalat per la Comissió Europea. Es tracta d’un sistema de xarxa 

complet, amb totes i cadascuna de les funcions domòtiques, de manera modular, 

expansible i configurable. Es tracta d’un sistema distribuït en que cada unitat 

connectada en la xarxa negocia automàticament la seva pròpia direcció de xarxa, es 

dóna a conèixer i busca altres unitats que puguin estar interessats en ella.  

D’entre les seves principals característiques poden destacar-se les següents: 

- Nivells de direccionament jeràrquics. 

- Té presents tots els nivells OSI. 

- Les unitats s’autoconfiguren al connectar-les al bus. 
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  EIB 

 European Installation Bus, és un estàndard orientat a la gestió tècnica dels edificis. 

Es tracta d’un sistema per bus de dades, considerat com un estàndard europeu i no 

es un sistema propietari.  Es tracta d’un sistema descentralitzat, en que la 

programació dels elements es realitza de forma individual a través del PC. Cada 

component porta incorporat un controlador independent. 

 

  HBS 

 Home Bus System, es un estàndard creat per un consorci d’empreses japoneses i el 

govern Nipó. Es compatible amb qualsevol dels mitjans de comunicació existents, tot 

i que el més comú és utilitzar parell trenat i coaxial. Inicialment estava basat en dos 

cables coaxials i quatre parells trenats, es desenvolupaven els protocols de 

comunicació per a aquests i d’aquesta manera es permetia la reducció del nombre de 

cables en funció de les aplicacions a utilitzar. El seu principal objectiu es el 

d’especificar un estàndard de comunicació de dispositius domòtics i assegurar la 

unió de parells trenats i cables coaxials amb dispositius telefònics i àudio/vídeo. Hi 

ha molt poca informació i gairebé tota està en japonès. 

   

  HES 

 Home Electronic System es un estàndard ISO/IEC en desenvolupament a nivell de 

hardware i software amb la intenció de ser capaç d’operar en una varietat d’entorns 

de la xarxa domèstica. Podem diferenciar tres tipus de classes de HES: 

- Classe I - Telecontrol. 

- Classe II - Ample de banda mig. 

- Classe III - Ample de banda alt. 

Permet diferents tipus de mitjans, com poden ser parell trenat, RF, entre d’altres. 

Hi ha dos tipus de conformitat amb l’estàndard: 

- Tipus A - Dispositius independents del mitjà. 

- Tipus B - Dispositius dependents del mitjà que necessiten adaptador.  
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  X-10 

 Aquest es un dels protocols més antics del que s’utilitzen en aplicacions 

domòtiques. Es tracta d’un sistema descentralitzat, que utilitza com a mitjà 

transmissor missatges enviats a través de la pròpia xarxa elèctrica. A més, no es 

propietari, es a dir que qualsevol fabricat pot produir dispositius X-10 i oferir-los en 

el seu catàleg. La única limitació que existeix a l’hora d’utilitzar  aquest protocol es 

que l’usuari està obligat a utilitzar els circuits del fabricant escocès que dissenyà 

aquesta tecnologia. 
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6.  PROTOCOL  X10 

 

6.1 INTRODUCCIÓ 

 

 Com ja s’ha introduït anteriorment, el protocol X10 és un 

dels més utilitzats en l’àmbit de la domòtica.  

 

Les principals característiques d’aquest tipus de sistema són: 

 

• És un tipus de sistema descentralitzat i configurable. 

• La seva instal�lació es du a terme de forma senzilla, connectar i 

funcionar, i no es requereix de cap tipus de coneixement per a realitzar-

la. 

• El seu us és molt senzill de cara a l’usuari. 

• Ofereix una compatibilitat gairebé absoluta amb tots els productes de la 

mateixa gamma, sigui quin sigui el fabricant i la seva antiguitat. 

• Es tracta d’un sistema molt flexible i ampliable.  

• La seva amplia gamma de productes permet aplicacions diverses en els 

camps de: 

- Seguretat 

- Confort 

- Estalvi energètic 

- Comunicació 

 

 El format de codificació X10, es un sistema estàndard que utilitza la transmissió 

de les corrents portadores, denominades P.L.C. (Power Line Carrier).  

Va esser introduït l’any 1978 per el “Sistema de Control de Hogar”, de Sears, i per als 

sistemes “Plug’n Power”, de Radio Shack. 

Des de llavors, X10 ha desenvolupat i manufacturat versions O.E.M. (Original 

Equipment Manufacturer) del seu “Sistema de Control del Hogar” per a moltes 

companyies.  
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 La xarxa de la instal�lació es la base de tot el sistema de corrents portadores, X10. 

L’element bàsic i fonamental de la tècnica de corrents portadores es l’aprofitament 

doble de la instal�lació elèctrica ja existent, com a conductor d’energia i d’informació. 

Amb els components X10, la xarxa a més de subministrar-los corrent, s’encarrega 

també de la transmissió de senyals de comandament per als diversos aparells 

elèctrics. A través d’aquest, es poden enviar senyals de corrents portadores a 

qualsevol punt de la instal�lació que es desitgi i, a la vegada, es poden sol�licitar les 

informacions pertinents de tots aquests punts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sistema es capaç d’oferir l’accionament a distancia i el control remot de varis 

receptors elèctrics, des d’un o varis punts. 

Aquest sistema de corrents portadores, treballa tant en xarxes de corrent alterna 

monofàsica com trifàsica. 

 

 

 

Vivenda amb instal�lació X10 
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6.2 PRINCIPI DE FUNCIONAMENT  

 

 En el protocol X10, els transmissors i el receptors són sincronitzats en el pas per 

zero de la tensió de xarxa, ja que d’aquesta forma els transmissors saben quan han 

d’enviar les dades i el receptors quan buscar-los. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Val a dir, que els dispositius X10, com es mostra en la figura, no distingeixen 

entre el pas per zero quan la senyal va de positiu a negatiu o quan és a l’inrevés, tots 

dos passos per zero son interpretats de la mateixa manera per al dispositiu. 

 

 

 

 Per a representar un “1” binari a l’hora d’enviar un missatge, es representa per 

un pols de 120 KHz durant 1ms, en el pas zero de la senyal de xarxa, i en el cas de la 

representació d’un “0” binari, es fa a través de l’absència d’aquest pols de 120 KHz. 

Per a elaborar un missatge complet en X10, ha de constar del següent: 

  

- Codi d’inici (1110) 

- Lletra de la casa 

- Codi de control 

 

 



Marc Flores Nogués  Juny 2009 
 
 Projecte Final de Carrera     -     Domotització d’un jardí domèstic 

- 38 - 

 El codi de control pot ser, o una direcció d’unitat o codi de comandaments, 

depenent sempre de si es tracta d’un missatge de direcció o de comandament. Les 

següents taules 1 i 2 mostren els possibles valors dels codis de casa i control.  

 

 

 

Codi de casa 
Direcció de casa 

H1 H2 H3 H3 

A 0 1 1 0 

B 1 1 1 0 

C 0 0 1 0 

D 1 0 1 0 

E 0 0 0 1 

F 1 0 0 1 

G 0 1 0 1 

H 1 1 0 1 

I 0 1 1 1 

J 1 1 1 1 

K 0 0 1 1 

L 1 0 1 1 

M 0 0 0 0 

N 1 0 0 0 

O 0 1 0 0 

P 1 1 0 0 

 

Taula 1 
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Codi de control Sufix 
Direcció de unitat 

D1 D2 D4 D8 D16 

1 0 1 1 0 0 

2 1 1 1 0 0 

3 0 0 1 0 0 

4 1 0 1 0 0 

5 0 0 0 1 0 

6 1 0 0 1 0 

7 0 1 0 1 0 

8 1 1 0 1 0 

9 0 1 1 1 0 

10 1 1 1 1 0 

11 0 0 1 1 0 

12 1 0 1 1 0 

13 0 0 0 0 0 

14 1 0 0 0 0 

15 0 1 0 0 0 

16 1 1 0 0 0 

Apagar totes les Unitats 0 0 0 0 1 

Encendre totes les Llums 0 0 0 1 1 

Encendre 0 0 1 0 1 

Apagar 0 0 1 1 1 

Atenuar Intensitat 0 1 0 0 1 

Augmentar Intensitat 0 1 0 1 1 

Apagar totes les Llums 0 1 1 0 1 

Codi Estès                       (4) 0 1 1 1 1 

Petició de Salutació           (1) 1 0 0 0 1 

Acceptació de Salutació 1 0 0 1 1 

Atenuació Preestablerta           (2) 1 0 1 X 1 

Dades Esteses (Analògic)          (3) 1 1 0 0 1 

Estat = ON 1 1 0 1 1 

Estat = OFF 1 1 1 0 1 

C
od

i d
e 

co
m

an
d

am
en

ts
 

Petició d’Estat 1 1 1 1 1 

Taula A-2 
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(1) La petició de salutació es transmet, per a esbrinar si hi ha d’altres  

 transmissors X10 dins de l’àrea d’actuació. Això permet al OEM assignar 

 un Codi de Casa diferent si es rep un missatge d’acceptació de salutació. 

 

(2) En una instrucció d’Atenuació Preestablerta, el bit D8 representa el bit més 

significatiu del nivell. H1, H2, H4 i H8 representen els bits menys 

significatius. 

 

(3) El codi Dades Esteses és seguit de bytes que poden representar informació 

analògica, després d’una conversió A/D. No pot haver-hi separació entre 

els bytes de dades, ni entre el codi de dades esteses i dades reals. El primer 

byte es pot utilitzar per a indicar quans bytes d’informació el succeiran. 

 

(4) El Codi Estes es similar a les Dades Esteses: Bytes que segueixen al Codi Estes 

(sense separació entre sí), poden representar codis addicionals. Això permet 

al dissenyador expandir-se més dels 256 codis actualment disponibles. 

Quan transmetem el codi de la Taula 1 i la Taula 2, s’utilitzen dos passos per 

zero per a transmetre cada bit com una parella de bits complementaris (en 

altres paraules, un “zero” es representa mitjançant un 0-1 i un “u” 

mitjançant un 1-0 segons el mostra en la següent figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Un “1” binari és un  
pols seguit  per l’absència  
de pols. 

Un “0” binari és una 
 absència de pols 
seguit  per un pols. 
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L’anterior metodologia a seguir, es aplicable a tot l’entorn a excepció dels Codis 

d’Inici, que són els únics que no s’envien de forma complementaria. 

El procés a seguir per a enviar un Codi d’Inici, es mostra representar a continuació. 

 

  Codi d’Inici 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Immediatament després del Codi d’Inici es transmet la direcció de casa o lletra 

segons es mostra en la següent figura. 

 

  Codi amb la direcció de la casa 

 

 

 

 

 

 

 

 

A = 0 1 1 0 E = 0 0 0 1 I = 0 1 1 1 M = 0 0 0 0 

B = 1 1 1 0 F = 1 0 0 1 J = 1 1 1 1 N = 1 0 0 0 

C = 0 0 1 0 G = 0 1 0 1 K = 0 0 1 1 O = 0 1 0 0 

D = 1 0 1 0 H = 1 1 0 1 L = 1 0 1 1 P = 1 1 0 0 

2 Cicles 

3 Polsos 
  

 
Seguits per 
l’absència de pols 

4 Cicles 

 “P” 
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 Després d’haver enviat el codi de la lletra, s’envia la direcció de la unitat o 

número. En la taula 2 veiem que s’hi referenciava el codi de control, format per 

quatre bits, i també el sufix, que es el bit utilitzat per a que el codi de control 

representi una direcció d’unitat o una ordre de comandament. Aquest sufix, serà 

zero si el que volem enviar es una direcció d’unitat o u, si volem enviar una ordre de 

comandament. 

 

Immediatament després del Codi de Lletra, segueix el Codi de Direcció de Unitat.  

Com veiem, en el següent cas val 0. 

 

 

  Codi amb la Direcció d’Unitat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Bloc complet de dades X10 

 

CODI D’INICI + CODI DE LLETRA + CODI DE CONTROL + SUFIX 

 

1 = 0 1 1 0 0 5 = 0 0 0 1 0 9 = 0 1 1 1 0 13 = 0 0 0 0 0 

2 = 1 1 1 0 0 6 = 1 0 0 1 0 10 = 1 1 1 1 0 14 = 1 0 0 0 0 

3 = 0 0 1 0 0 7 = 0 1 0 1 0 11 = 0 0 1 1 0 15 = 0 1 0 0 0 

4 = 1 0 1 0 0 8 = 1 1 0 1 0 12 = 1 0 1 1 0 16 = 1 1 0 0 0 

5 Cicles 

Codi Lletra 
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 A continuació, es mostra la unió dels Codis citats anteriorment. 

Primerament, el Codi d’Inici seguit per el Codi de Lletra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A = 0 1 1 0 E = 0 0 0 1 I = 0 1 1 1 M = 0 0 0 0 

B = 1 1 1 0 F = 1 0 0 1 J = 1 1 1 1 N = 1 0 0 0 

C = 0 0 1 0 G = 0 1 0 1 K = 0 0 1 1 O = 0 1 0 0 

D = 1 0 1 0 H = 1 1 0 1 L = 1 0 1 1 P = 1 1 0 0 

 

 

Seguit del Codi de Comandament. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si consultem la Taula 2, podrem trobar-hi les referències a les accions a realitzar 

dels Codis de Comandament. Si consultem el codi 0 0 1 0 1 veiem que fa referència a 

l’acció d’encendre. 

 

 

 

 

1        1        1        0 
Codi d’Inici “P” 

Encendre 
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 Degut al mitjà de transmissió utilitzat, els dissenyadors del codi X10, varen 

prendre la decisió de transmetre dues vegades cada un d’aquests blocs d’informació 

per a que el sistema guanyes en fiabilitat a l’hora d’intercanviar dades. 

Com es mostra en la següent figura, un transmissor estàndard X10 ha de seguir el 

següent procés de duplicació a l’hora d’enviar dades. 

 

▀   Codi d’Inici 

 

▀   Codi de Lletra   

 

         ▀   Codi de número 

Cada onze cicles de xarxa es transmet un bloc de dades. 

 

 Cada parell de blocs d’informació, han d’estar precedits per 6 passos per zero, 

com es mostra en la següent imatge. Així doncs, qualsevol Codi de Direcció ha 

d’estar separat de qualsevol Codi de Comandament per almenys sis cicles de silenci. 

 

 

 

 

 

 

 Aquests tres cicles de silenci són necessaris per a que el receptor pugui moure les 

dades dels seus registres en cadascun dels sis passos per zero. 

Una vegada que el receptor hagi processat les dades de direcció, està preparat per a 

rebre una ordre de comandament.  De la mateixa manera com hem citat anteriorment 

que s’envia la direcció, el bloc de dades de comandament ha de començar també per 

el Codi d’Inici, seguit del Codi de Lletra i el de Control, finalment seguit del Sufix, 

tenint en compte que en aquest ha de ser igual a 1 per a que el Codi de Control sigui 

interpretat com a un comandament i no com a una direcció per al receptor. 

Següent 
bloc de 
dades 

Bloc de 
dades 

3 cicles de silenci  
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 Finalment, veiem que si realitzem tots els passos citats anteriorment, els cicles 

totals que necessita un transmissor per a realitzar una transmissió complerta sumen 

un total de 47 cicles de xarxa. 

 

 

 

 

 

 ▀   Codi d’Inici 

 ▀   Codi de Lletra   

 ▀   Codi de número 

 ▀   Pausa 

 

Si tenim en compte, que la senyal de xarxa treballa a 50 Hz, podem dir que la 

transmissió d’aquests 47 cicles que formen una ordre completa, suposen un temps de 

0,94 segons. Tot i això, cal citar, que hi ha excepcions a aquesta regla. Per exemple, el 

codi Augmentar Intensitat i Atenuar Intensitat, no requereix els tres cicles d’espera 

quans aquests comandaments son consecutius. De qualsevol manera, si que son 

necessaris els tres cicles d’espera entre codis diferents, com poden ser les ordres 

Atenuar i Encendre.  

 

  Consideracions per al correcte funcionament 

 

Per a garantir la compatibilitat entre 

mòduls X10, el màxim retard des del 

pas per zero al principi de la 

transmissió ha de ser de 300 µs, ja que 

a partir d’aquest valor no se’n 

garanteix l’òptim funcionament. 

 

Els receptors, de mateixa forma que el transmissors, detecten cada pas per zero i 

busquen el senyal de 120 KHz durant un període de 1 ms. 
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6.3 PRINCIPIALS COMPONENTS 

 

 Els principals components que es poden trobar en una instal�lació domòtica, 

poden ser classificats segons si són: 

- Actuadors 

- Emissors 

- Programadors 

- Filtres 

- Altres dispositius 

 

En l’annex referent al manual X10, s’hi troba una informació més extensa sobre tots 

els dispositius disponibles per a la realització de sistemes X10, així com el seu 

mètode d’instal�lació.  

 

  Actuadors 

 

 Dins d’aquest subgrup, diferenciarem els diferents tipus d’actuadors existents 

segons el tipus de connexió utilitzada: 

   

  Paret 

  El principal avantatge que presenten aquest tipus d’actuadors, es el fet de 

que no necessiten de cap tipus de cablejat ni instal�lació ja que son connectats 

directament a una presa de corrent. Són connectats directament a la xarxa elèctrica 

amb la missió de detectar les instruccions X10 que hi circulin. 

Segons la càrrega per a la que estiguin destinats, podem distingir entre els actuadors 

d’aparell, que admeten tan sols funcions de ON/OFF i els de làmpada que a més 

incorporen la funció d’atenuació (Dimmer). 

 

  Portalàmpades 

  Aquest dispositius ofereixen una connexió molt simple, ja que no necessita 

cap tipus de cablejat ni instal�lació. Com a contrapartida, tan sols suporta bombetes 

d’incandescència i no permet la funció d’atenuació. 



Marc Flores Nogués  Juny 2009 
 
 Projecte Final de Carrera     -     Domotització d’un jardí domèstic 

- 47 - 

  Carril DIN  

  Aquest tipus de dispositius necessiten de cablejat addicional, tot i que en la 

majoria de casos ja es troba disponible en la pròpia instal�lació de la xarxa elèctrica. 

Al igual que els de paret, podem fer-ne una diferenciació segons els tipus de càrrega 

al que estiguin destinats. Poden estar destintats a la connexió d’aparells, de 

làmpades, tenint les mateixes característiques que els anteriorment citats i a més 

existeixen els destintats a persianes o similars.  

 

  Polsadors empotrables 

  Els polsadors empotrables s’encarreguen de substituir als interruptors i 

polsadors convencionals per a controlar tot tipus de llums i aparells. Les càrregues 

connectades s’activen al accionar el polsador inclòs en el dispositiu o al rebre una 

senyal X10. Al igual que els de paret, podem diferenciar-ne segons el tipus de 

càrrega a la que estiguin connectats, un aparell o una làmpada.    

 

  Emissors 

 

 Són els encarregats de generar senyals X10 i introduir-les al medi corresponent al 

produir-se la situació o l’acció que correspongui. Podem diferenciar entre els 

següents tipus: 

   

  Emissors de Ràdio-Freqüència 

  En aquest cas es tracta de dispositius encarregats de generar senyals de RF 

que són interpretats per els receptors de RF associats, on es converteixen a ordres 

X10. Poden funcionar a través de comandament a distància, sensors de presència o 

il�luminació, termòstats, etc. 

En el cas dels sensors de presència i/o il�luminació, poden generar diferents tipus de 

senyals per a activar i desactivar aparells o macros amb direccions correlatives, 

associant un codi segons el tipus de senyal a transmetre, ja sigui detecció de 

presència, absència de llum, etc. En el cas dels termòstats el funcionament es gairebé 

el mateix, a partir d’una temperatura de referència envien el senyal corresponent 

segons si la real es troba per sobre o per sota. 



Marc Flores Nogués  Juny 2009 
 
 Projecte Final de Carrera     -     Domotització d’un jardí domèstic 

- 48 - 

  Emissors de sobretaula 

  Aquests dispositius generen senyals X10 mitjançant una botonera, a més 

permeten funcionar també com a temporitzadors, amb tot el ventall d’aplicacions 

que poden dur associades. Poden també funcionar com a receptors dels emissors de 

RF citats anteriorment i alguns permeten tenir-hi accés a través de via telefònica. 

 

  Receptor de RF 

  Aquests son els dispositius encarregats de rebre i processar les senyals de 

RF rebudes dels diferents emissors que es trobin dins el seu radi d’abast, per a 

transformar-les a ordres X10 i introduir-les a la xarxa per a que puguin arribar al 

destinatari corresponent. 

 

  Programadors 

 

 Dins dels tipus de programadors existents, podem diferenciar-ne dos grans blocs: 

 

  Programador bidireccional 

  Aquest tipus de programador, disposa d’un endoll per on es comunica amb 

els dispositius X10 i s’hi alimenta.. La seva principal aplicació es la connectar a la 

xarxa dispositius que actuïn com a controladors. 

 

  Programador PC 

  Aquest tipus de dispositiu, permet connectar directament l’ordinador amb 

els dispositius penjats a la instal�lació. Per això, és necessària la instal�lació del 

software corresponent.  

En l’apartat següent podem trobar-hi informació més extensa sobre els avantatges 

que ofereixen aquest tipus de programadors. En aquest cas ens hem centrat en el 

software ActiveHome Pro.  
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  Filtres 

 

 La finalitat d’aquests dispositius es la d’evitar interferències entre vivendes 

properes que comparteixin codis X10, ja que el codis identificatius dels mòduls X10 

són limitats. Per tant, podria donar-se el cas que les ordres generades per els 

emissors d’un, tinguessin efecte també sobre els actuadors de les altres. 

També pot donar-se el cas, de que alguns elements connectats a la xarxa, com poden 

ser alguns ordinadors, emetin senyals errònies o afegeixin soroll que pot pertorbar el 

correcte funcionament dels dispositius X10. En aquests casos, l’aplicació del filtre 

permet evitar aquest tipus de senyals errònies.  

Així doncs, en aquests casos, els filtres són elements indispensables. 

  

  Altres dispositius 

 

 A afegir als altres elements citats dins dels subgrups anteriors, existeixen altres 

tipus de dispositius que podem trobar dins les instal�lacions X10.  

Aquests poden ser per exemple càmeres de vigilància o control i sistemes de 

seguretat, entre d’altres. 

 

6.4 SOFTWARE DE GOVERN 

 

 Primerament, val dir que el sistema X10 no requereix de cap software addicional 

per al seu govern, però hi ha alguns programes disponibles que ofereixen la 

possibilitat de manipular i programar els dispositius des del PC.  

En aquests casos, es imprescindible disposar d’un mòdul especial X10 per a fer 

d’intermediari entre el sistema i l’ordinador. Des de aquest mòdul es poden activar, 

desactivar i fer temporitzacions i regulacions.  

Existeix la possibilitat de governar la vivenda utilitzant un telèfon fix o mòbil, ja que 

en el mercat podem disposar de diferents mòduls de mòdem que permeten aquest 

tipus d’operacions. Fins i tot, mitjançant l’aplicació adequada o a través d’un 

navegador web, podria arribar-se a governar un sistema de forma remota, des de 

qualsevol lloc a través d’Internet.  
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 D’entre els programes de manipulació i configuració del protocol X10, mostrarem 

el funcionament del ActiveHome Pro, ja que es tracta d’un programa molt intuïtiu i 

és molt fàcil de posar en pràctica. 

D’entre el ventall de possibilitats que ofereix, les més útils i destacables són: 

- Permet configurar un element per a cada dispositiu. 

- Permet l’assignació d’una direcció per a cada dispositiu 

connectat. 

- Permet connectar el PC directament a la xarxa domòtica 

mitjançant una interfície. 

- Permet la programació 

d’esdeveniments i macros. 

 

  ActiveHome Pro 

 

 El software ActiveHome Pro, permet realitzar les 

següents operacions sobre els dispositius connectats 

a mòduls X10: 

 

- Crear una representació gràfica dels mòduls, i controlar les 

llums i altres aparells des de l’ordinador. 

- Crear calendaris de successos que s’executin de forma 

automàtica. 

- Definir macros destinades a controlar grups de mòduls 

concrets. Per exemple, podria crear-se una  macro 

denominada “Sortida”, que sigui l’encarregada d’apagar els 

llums i abaixar les persianes quan els habitants marxin de la 

casa. 

- Definir calendaris, per quan no hi hagi ningú a casa, de 

manera que sembli que hi hagi algú mitjançant l’encesa de 

llums i aparells. 
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- Crear informes que mostrin els diferents aspectes del sistema 

domòtic, com poden ser mòduls instal�lats, temps de 

successos definits, entre molts d’altres. 

 

  Configuració i funcionament  

 

 A més de la instal�lació del software a la computadora, 

és necessari també connectar una base que realitzi la 

interfície, encarregada d’enviar i rebre els codis. Aquesta 

interfície es comunica a través del port USB i és connectat a 

la xarxa elèctrica. A més aquest mòdul incorpora una bateria 

per a seguir alimentant en cas de tall de corrent. 

 L’entorn principal del programa, permet dividir la casa en vàries estàncies o 

habitacions, on s’hi han d’anar col�locant els diferents components X10 dels que 

consten. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Inicialment s’han d’instal�lar físicament els dispositius X10 i penjar-los a la xarxa 

elèctrica. Per a facilitar aquest procés, el programa consta d’imatges explicatives. Per 

a consultar-les, tan sols cal clicar  sobre el mòdul a instal�lar i s’indicarà pas a pas la 

metodologia per a connectar el dispositiu. 
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 Per últim, es col�locaran els mòduls virtuals que representen als vertaders en 

l’entorn ActiveHome Pro i se’ls associarà el mateix codi que els reals. Per a actuar 

sobre cadascun dels aparells connectats als mòduls actuadors X10, simplement 

s’haurà de situar el ratolí sobre el botó On/Off i polsar-lo. D’aquesta manera 

l’interruptor canviarà d’estat i l’acció es transmetrà a l’aparell connectat. En cas de 

que el mòdul tingui la possibilitat de regular la intensitat, apareixerà la icona 

corresponent a una barra de desplaçament amb el ratolí, modificant així la llum del 

dispositiu connectat al mòdul corresponent.   

 

Una altre gran utilitat del software es la creació de macros. Per a exemplificar-ho, es 

crearan comandaments i permetrà denominar-lo: 

 

  Macro “Despertar”, tenint les següents accions associades: 

- Encendre la llum de l’habitació. 

- Encendre la ràdio. 

- Encendre la cafetera. 

- Apagar el llum exterior de la porta d’entrada (que havia estat 

programada per ésser accionada durant la nit). 
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 A continuació es mostra una captura de pantalla del dissenyador de macros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 D’aquesta manera, les macros del ActiveHome Pro permeten un munt 

d’oportunitats en l’ajust dels components, per a que tots els dispositius a controlar 

funcionin quan i com es desitgi, de manera ben senzilla e intuïtiva. 

A més de les aplicacions anteriorment descrites, també permet la utilització de 

dispositius addicionals, com càmeres de seguretat per a ser monitoritzades a través 

de l’aplicació “iWitness” o el control remot dels dispositius a través d’Internet 

mitjançant l’aplicació “My House Online”.  
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7.  ESTUDI D’APLICACIÓ REAL 

 

 En el següent esquema es mostren els elements dels que esta compost el jardí 

proposat i la distribució d’aquest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els sistemes a controlar en aquest jardí són tres. 

    

   Sistema de reg 

   Sistema d’Il�luminació (dos punts de llum diferents) 

   Funcionament font 

 

Tot i això, tan sols els sistemes d’il�luminació i el control de la font, es faran a través 

de sistemes de control domòtic X10. 

Això es degut a que, consultat amb empreses dedicades al sector del disseny e 

instal�lació de sistemes de reg, es més viable realitzar-lo a través d’un altre sistema, 

com es mostrarà en aquest apartat. 
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En la següent taula podem veure els elements dels que constarà el jardí, que 

realitzaran les tasques d’obtenir la informació necessària i dur a terme les accions 

corresponents, amb la finalitat de controlar els sistemes citats anteriorment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com s’ha dit anteriorment, per a estudiar aquest cas d’aplicació real dividirem entre 

el sistema de reg i el sistema d’il�luminació i font. 

 

 Sistema d’il�luminació i font 

 

 Centrant-nos en el control dels dos grups, el de la il�luminació i el del control de 

la font, seleccionem els components X10 que ens serviran per a domotitzar-ne el seu 

funcionament amb les condicions que a continuació es proposen. 

 

 Il�luminació entrada 

El funcionament de la il�luminació de l’entrada ha d’anar regit per el següent: 

- Condicionada per la lluminositat natural. 

- Condicionada a la detecció de presència. 

- Condicionada a l’obertura de qualsevol de les portes. 

- Condicionada a la temporització per a programar una hora 

d’aturada determinada. 

- Possibilitat de controlar a través de comandament a distància. 

 

Entrades Sortides 

Sistema de reg 

1 (Pluviòmetre) 5 (Electrovàlvules Aspersors) 

 1 (Goteig) 

Sistema il�luminació + font 

1 (Detector lluminositat + moviment) 1 (Il�luminació entrada) 

1 (Detector porta entrada) 1 (Il�luminació jardí) 

1 (Detector porta vivenda) 1 (Bomba font) 

1 (Detector porta garatge)  



Marc Flores Nogués  Juny 2009 
 
 Projecte Final de Carrera     -     Domotització d’un jardí domèstic 

- 57 - 

 Il�luminació jardí 

El funcionament de la il�luminació del jardí ha d’anar regit per el següent: 

- Condicionada per la lluminositat natural. 

- Condicionada a la detecció de presència. 

- Condicionada a l’obertura de la porta de la vivenda. 

- Condicionada a la temporització per a programar una hora 

d’aturada determinada. 

- Possibilitat de controlar a través de comandament a distància. 

 

 Funcionament font 

El funcionament de la font del jardí ha d’anar regit per el següent: 

- Condicionada a la detecció de presència. 

- Condicionada a l’obertura de la porta de la vivenda. 

- Condicionada a la temporització per a programar unes hores 

de funcionament i hora d’aturada determinada. 

- Possibilitat de controlar-les a través d’un interruptor. 

 

 

Com ja s’ha citat amb anterioritat, el protocol X10 funciona enviant comandaments a 

mòduls que saben a quines ordres han d’escoltar, quines han d’ignorar i com han  

respondre per a executar l’acció corresponent. D’aquesta manera, cada element 

d’una instal�lació d’aquestes característiques està contínuament esperant ordres i 

decidint si són dirigides a ell o no. L’element que assigna aquestes ordres, es la 

direcció que les precedeix. Si aquesta es correspon amb la assignada al mòdul, 

l’executa, si no, la passa per alt. En aquesta aplicació concreta, el mòduls necessaris 

per al control estan especificats a continuació i, com a element de govern, es 

comptarà amb el software de ActiveHome Pro.  
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Per a definir les direccions X10 de cadascun dels elements, hem d’escollir diferents 

combinacions d’entre els 16 codis de casa (A ... P) i els 16 codis d’unitat (1 ... 16) 

possibles, per tant podem arribar a obtenir fins a 256 direccions individuals. En 

aquest cas, com veurem, els elements dels que constaria la instal�lació són pocs, per 

tant amb tan sols 4 o 5 direccions ja seria suficient. 

Assignarem doncs, per exemple, el codi E1, per a les llums de l’entrada, el J2 per a les 

llums del jardí, F3 per a la font, etc. Per a fer aquesta assignació patent en els mòduls, 

s’han d’ajustar els selectors dels que consta cadascun o en cas de que no disposi 

d’aquests, fer-ho seguint-ne les indicacions del fabricant. 

Així doncs, un cop assignades les direccions per a cadascun dels elements dels que 

estarà composada la instal�lació, una mesura a tindre molt en compte a l’hora d’aïllar 

la instal�lació de possibles anomalies, és la col�locació de filtres a l’entrada de la 

xarxa elèctrica, per a eliminar possibles ordres X10 provinents d’instal�lacions veïnes, 

etc.   

D’altre banda, s’ha de planificar un esquema per a concretar les necessitats que han 

de cobrir cadascun dels mòduls. Aquest esquema serà molt útil a l’hora de realitzar 

la programació dels esdeveniments al software encarregat de la gestió i el govern. 

 

 

A continuació, s’hi troba una selecció dels components necessaris per a d’un a terme 

la domotització dels elements citats anteriorment a través de protocol X10. En 

cadascun d’ells hi trobarem una breu descripció del funcionament, les 

especificacions tècniques i el funcionament dins d’aquesta aplicació concreta.   
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DETECTOR DE PRESÈNCIA + LLUMINOSITAT EXTERIOR INHALÁMBRIC 

X10 S110522 

 

 Descrpció 

 

 Aquest element permet encendre les llums d’un passadís, un rebedor o una 

habitació tansols amb presència. Aquest sensor de presència s’activa al detectar 

qualsevol moviment enviant un senyal a un receptor de senyals X10 per Radio 

Freqüència S110127, que activa una direcció X10 o executa una macro 

preprogramada. A més, aquest equip incorpora la possibilitat d’enviar una segona 

ordre X10, al detectar foscor, com pot ser per exemple encendre les llums exteriors i 

apagar-les quan torni a sortir el sol. 

Permet activar fins a quatre direccions diferents al detectar moviment. Aquestes 

llums, poden a més, encendre’s o apagar-se des de qualsevol altre interruptor o 

comandament. Permet a més, ajustar tant la sensibilitat en detectar moviment com el 

temps d’apagada. Aquests temps d’apagada poden ser 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 o 128 

minuts després de detectar moviment. Es pot programar la fotocèlula per a que 

accioni les llums exclusivament quan detecti poca lluminositat. 

 

 Especificacions 

Mode de funcionament  Per Radio Freqüència. 

Freqüència de RF   433,92 MHz. 

Piles     Alcalines 2 x 1,5 V. AAA 

Abast de detecció   12 m. a 0º y 5mts. a 45º 

Rang d’acció   30 m. en camp obert. 

Sortida de ràdio   1mW 

Temperatura de funcionament -10ºC a +30ºC 

 Normativa   I-ETS 300220 / EMC: prETS 300683 / CE 

 Dimensions   6,5 x 6,5 cm 

 

| Els components X10 han estat obtinguts de les pàgines web www.superinventos.com i 

 www.domodesk.com.    
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 Aplicacions 

 

 Aquest sistema permet estalviar energia apagant llums i aparells quant no sigui 

estrictament necessari el seu ús, ja sigui per no detectar presència o bé per a les 

condicions de lluminositat exteriors. Permet a més l’execució de macros 

preprogramades amb l’interfície per a PC S110127. 

 

 Aplicació concreta 

 

 En aquesta aplicació, aquest element serà l’encarregat de donar l’ordre 

d’engegada a la il�luminació, a través de senyals de Ràdio-Freqüència, en detectar 

que es fa fosc o l’ordre d’engegada de la font i la il�luminació, si s’escau, en cas de 

detectar presència. A més, ens permetrà programar una aturada general després d’un 

cert interval de temps sense detectar presència. 

 

Preu IVA Inc.: 25,99 € 

 

SENSOR MAGNÈTIC X10 PER A PORTES I FINESTRES S110512 

 

 Descripció 

 

 El sensor S110512 té un interruptor magnètic que envia un 

senyal per radiofreqüència quan detecta l’obertura d’alguna 

de les portes o finestres associades. Això permet tindre 

controlades totes les obertures desitjades. La instal�lació del 

sensor S110512 es molt senzilla, no cal assignar-li cap codi X10, 

ja que genera un codi aleatori de forma automàtica al activar-

lo. Consta d’un selector interior per a assignar-li el tipus de 

sensor que utilitza en el cas particular, per defecte té 

l’interruptor magnètic, però se li poden acoblar altres tipus de 

sensors com els de ruptura de vidres, de pressió, entre d’altres. 
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Aplicacions 

 

La seva principal aplicació es la de subministrar informació a les centraletes 

encarregades de la seguretat, però pot adaptar-se el seu funcionament a qualsevol 

altre possible aplicació, com es per exemple aquest cas,  controlar la il�luminació o 

elements d’un espai concret.  

 

 Especificacions Tècniques 

 

Mode de funcionament:  Per Radio Freqüència. 

Alimentació:   Piles alcalines. 

Distància d’abast RF:   30mts. 

Autonomia:   Un any 

Dimensions:    8,3 x 5,4 x 2,2 cm. 

 

 

 Aplicació concreta 

 

 L’aplicació d’aquests components, permetrà enviar ordres via Ràdio-Freqüència 

quan es detecti l’obertura d’alguna de les portes. 

 

Preu: 29,35 € 
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KIT CONTROL DOMÒTIC LLUMS DE JARDÍ - OR-4840 

 

 Descripció 

 

 Domodesk ofereix un Kit anomenat CONTROL 

DOMÒTIC LLUMS DE JARDÍ sense cables. 

Es tracta d’un Kit pràctic, fàcil d’utilitzar i econòmic 

capaç de controlar fins a dos punts de llum del jardí des 

d’un únic comandament a distància.  

 

Així doncs permet encendre i apagar la il�luminació exterior d’una vivenda des de 

qualsevol lloc d’aquesta. Aquest equipament està basat en el sistema sense fils OSIRIS 

RF de Domodesk. La seva correcte configuració permet configurar en un canal el 

primer grup d’il�luminació, en el segon l’altre i en el tercer tots dos junts per a fer una 

encesa o apagada general quan es desitgi. 

El comandament és de disseny lleuger, compacte i de tamany molt reduït, permetent 

així ser fàcilment portable a diferencia de molts altres comandaments de protocol 

X10. A més es disposarà un suport per a paret per a poder deixar el comandament en 

un lloc fix si es desitja. La utilització d’aquest comandament és molt senzilla, consta 

de 3 parells de botons, l’un per ENCENDRE i l’altre per APAGAR.    

 

Aquest Kit està compost de: 

 

- 1 Comandament a distància de 3 canals (OR-4740) 

- 2 Receptors encapsulats ON/OFF (OR-4754) 
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 Funcionament 

 

 El comandament OR-4740 està compost per 6 botons emparellats de dos en dos, 

sobre els botons de l’esquerra hi està retolada la paraula ON y sobre els de la dreta la 

paraula OFF. Així doncs, els de l’esquerra serveixen per a encendre les llums del jardí 

i les de la dreta per a apagar-les. 

Com s’ha dit anteriorment tenim tres canals ON/OFF, per tant es disposa de tres 

accionaments. Un canal destinat a un primer grup de llums, governades per un dels 

receptors encapsulats ON/OFF i l’altre grup, per l’altre receptor i per últim, el tercer 

canal realitza el control sobre ambdós receptors i per tant és l’encarregat de realitzar 

una encesa o apagada general de tota la il�luminació del jardí. 

El receptor encapsulat OSIRIS RF OR-4754, governa les llums connectades a la seva 

sortida en funció de les ordres rebudes via radio dels transmissors OR-4740. 

 

 Especificacions tècniques 

 

  Comandament de 3 canals OR-4740 

 Voltatge     12 V bateria (tipus alcalina 23 A) 

 Mode d’operació   Ordre directa (on/off) o canvi d’estat. 

 Radio     FREC. 868.3 MHz 

 Rang      En interior 50m, depenent de las   

      circumstancies locals (núm. paredes, 

materials,       etc.). Sense obstacles pot arribar 

als 200m. 

 Indicador     LED 

 Temp. Operació   -10 ºC -- +45 ºC 

 Temp. Emmagatzematge -20 ºC -- +70 ºC 

 Humitat relativa.   Max 90% a 25 ºC 

 Grau protecció IP   20  
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 Receptor OR-4754  

 Voltatge      230 VAC +/- 10 %  50 Hz 

 Mode d’operació   Ordre directa 

 Radio     FREC. 868.3 MHz 

 Rang      En interior 50m, depenent de las circumstàncies  

     locals (núm. paredes,materials, etc.). Sin   

     obstacles pot arribar als 200m. 

 Indicador    LED 

 Temp. Operació   -10 ºC -- +45 ºC 

 Temp. Emmagatzematge -20 ºC -- +70 ºC 

 Humitat relativa.   Max 90% a 25 ºC 

 Grau protecció IP   20  

 Contacte     Fer contacte, sense fluctuació 

 Pic de corrent    Máximo 80A (20 ms) 

 Càrrega de sortida  2000 W -- carga resistent 

        1000 W -- làmpades incandescents 

       1000 VA --làmpades fluorescents (condensador  

     max. 24µf) 

       1000 VA -- transformadores elèctrics 

 

 Aplicació concreta 

 

En aquesta aplicació aquest sistema serà l’encarregat de permetre governar el 

funcionament de la il�luminació de manera manual des del comandament a distància. 

A més els receptors també rebran les ordres provinents dels diferents detectors 

mostrats anteriorment.   

 

Preu IVA Inc.: 244,85 € 
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RECEPTOR RF AMB MÒDUL APARELL TRANSCEIVER X10  DD-2005 

 

 Descripció 

 

 Aquest aparell tradueix les ordres de RF emeses 

per un emissor o sensor X10 a PLC. A més, és capaç 

de controlar un aparell elèctric amb On / Off. La 

senyal de ràdio rebuda per aquest mòdul i traduïda 

a PLC té la particularitat de travessar les parets. Es 

pot utilitzar amb un interruptor de paret tot i que 

no estigui situat en la mateixa habitació, des de 

qualsevol comandament a distància X10 o 

dispositiu RF X10. 

Aquest aparell respon a les ordres de On / Off. La interfície ActiveHome pot 

demanar per PLC l’estat d’aquest aparell. La seva instal�lació es molt senzilla, tan sols 

cal connectar-lo a una presa elèctrica i desplegar l’antena que duu integrada, per a 

permetre així una millor recepció de la ràdio freqüència i per últim, regular el “Codi 

de casa” com correspongui, associant-lo així amb els aparells que vulgui manipular. 

Les ordres X10 transformades a ordres PLC poden servir per a ser enviades a 

qualsevol aparell compatible X10 i connectat a la mateixa xarxa. Es possible tenir 

diferents mòduls d’aquest tipus junts, sempre i quan cadascun d’ells tingui un “Codi 

de casa” diferent. 

 

 Aplicacions 

 

 S’utilitza amb tots els emissors de Radio Freqüència X10, amb els comandaments 

a distància de RF per a manipular l’aparell associat des de qualsevol part de la 

vivenda. 

  

 

 

 



Marc Flores Nogués  Juny 2009 
 
 Projecte Final de Carrera     -     Domotització d’un jardí domèstic 

- 66 - 

 Aplicació concreta 

 

En aquest cas, aquest receptor serà l’encarregat de transmetre a la xarxa totes les 

ordres que es transmetin a través de Ràdio-Freqüència i a més serà l’encarregat de 

transmetre les ordres de funcionament a la font. 

  

Preu:  36,75€ 

 

INTERRPUTOR PARET MÒDUL LÀMPARA AMB VARIADOR X10  DD-2007 

 

 Descripció 

 

 Aquest interruptor es igual al model que tan 

sols té la funció On / Off. 

Una suau pressió sobre la placa, encén o apaga, 

mentre que una pressió més prolongada en la part 

alta augmenta la intensitat i en la part baixa redueix 

la intensitat de la il�luminació. Es controla a 

distància a través de les ordres X10 emeses per un 

emissor On / Off. 

Permet controlar fins a 500 W de potencia.  

S’instal�la on hi trobem els interruptors que tinguem a casa, amb la condició que la 

caixa d’empotrar sigui del estàndard europeu (diàmetre 65, model Legrand). 

Sota la placa decorativa, podrem reglar els codis X10 molt fàcilment. 

 

 Aplicació 

 

Pot ser utilitzat amb macros com a receptor. Permet controlar tot tipus d’aparells 

polsant l’interruptor o a distància mitjançant un emissor X10. Es pot integrar 

perfectament en una gestió d’estalvi energètic, ja que pot apagar el aparells amb 

temporitzador.  

Preu:  52,29 € 
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ACTIVEHOMEPRO TM SOFT+INTERFACE PC - X10 CM15 PRO TM 

DD-5005 

 

 Descripció  

 

 La nova interfície PC X10 obre un món de 

possibilitats al bricolatge amb dispositius X10. 

 

• Aquesta es tracta de la versió Pro de l’antic 

ActiveHome CM11. 

• Ofereix possibilitats de programació 

ampliades degut a les macros condicionals, 

(per exemple el detector de presència tan 

sols s’activa si l’alarma està activada). 

• S’inclou el transmissor RF X10 i el 

transceptor X10 incorporats per a codis de 

casa específics o per a tots ells. 

• El software es molt intuïtiu i senzill 

d’utilitzar, amb un gran ventall de 

possibilitats d’ampliació per a l’usuari de 

X10 expert, és compatible amb Windows XP i Vista. 

 

Amb extres com poden ser codis estesos, macros condicionals i un transceptor 

incorporat, aquest producte ofereix les funcionalitats d’una interfície d’ordinador i 

d’un transceptor  al mateix temps. D’aquesta manera tot es ajustat des de l’ordinador. 

Commutació de les llums a una hora determinada o a hores canviants, controlar la 

il�luminació exterior o pujar i baixar les persianes en funció de la lluminositat 

exterior. 

Un cop ajustats tots aquest paràmetres, poden guardar-se en la memòria del 

CM15Pro i apagar l’ordinador. 
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 Especificacions 

 

Alimentació:    230 VAC 50 Hz, 7 W 

Bateria Backup:    1x 9V Alcalina 

Temps Backup:    1 setmana 

Consum:    <30 mA 

X10 Powerline:    120 kHz ± 2 kHz / 2.5 Vpk-pk 

Sensibilitat Senyal:   15 mVpp min, 50 mVpp max a 120 kHz 

Senyal / Soroll Rati:   1,35 : 1 

X10 transmissió:   1 pols burst a 0, 60 y  120 graus 

Codis X10 que poden Transmetre:  

  All units Off, All Lights On, On, Off, Dim, Bright, All Lights Off,   

  Extended Code 1 type 0, Extended Code 1 type 3, Hail Acknowledge,  

  Pre-Set Dim, Status Request, Comandaments RF(X10) 

Codis X10 que responen:  

  All units Off, All Lights On, On, Off, Dim, Bright, All Lights Off,   

  Extended Code 1 type 3,Hail Request, Pre-Set Dim, Status Request,  

  Comandaments RF(X10) 

X10 Detecció de Col�lisió:  Present 

Impedància de entrada:  > 180 Ohm (P-N) at 120 kHz 

Rang RF:     30 m. aprox. (nota: el sistema ha de estar situat a  

     una altura mínima de 1m para facilitar la   

     Transmissió/Recepció RF(X10) y allunyat de fonts  

     d’interferències elèctriques) 

Potència RF:    10 mW (màxim) 

Freqüència Recepció RF:  433,92 MHz 

Freqüència de Transmissió RF: 433,92 MHz 

Temperatura:    -10°C to +50°C (operació) -20°C to +70°C   

     (emmagatzematge) 

Dimensions (mm):   66.7 (ample) x 113.5 (largo) x 45.3 (profund) 

 

Preu:   88,66 € 
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Recopilant tots els elements citats anteriorment, podem elaborar el següent 

pressupost, referent al cost que suposaria l’adquisició de tots els components 

necessaris per a configurar aquesta xarxa X-10 capaç de complir els requisits 

preestablerts. 

 

Unitats Producte Preu unitari Preu 

1 Detector presència + Lluminositat exterior 25,99 € 25,99 € 

3 Sensor magnètic portes 29,35 € 88,05 € 

1 Kit control domòtic llums 244,85 € 244,85 € 

1 Receptor RF + Mòdul aparell 36,75 € 36,75 € 

1 Interruptor paret mòdul làmpada 52,29 € 52,29 € 

1 Active Home + Interface 88,66 € 88,66 € 

  Total 536,59 € 

 

 

D’aquest manera, l’obtenció dels elements necessaris per a la domotització de la 

il�luminació i la font del jardí, suposarien un cost de 536,59 €.
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 Sistema de reg 

 

 Com s’ha comentat anteriorment, per a l’automatització del reg del jardí s’ha 

demanat assessorament a una empresa especialitzada.  

Com a punt de partida, val a dir, que es desaconsella l’ús d’elements X-10 per a 

realitzar una instal�lació d’aquestes característiques, ja que es molt més senzill i 

pràctic l’ús d’un petit programador encarregat de controlar les diferents zones en les 

que es divideixi el reg del jardí. 

En quant a les necessitats a satisfer per a la vegetació del jardí, tan sols cal tenir en 

compte reg per aspersió per a la zona de gespa i reg per goteig per a la zona dels 

setos.  

 

La distribució correcte dels aspersors i el nombre d’electrovàlvules necessàries ve 

determinat pel següent esquema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Així doncs, necessitem controlar 40 aspersors de 180º. La bomba es capaç d’oferir 

pressió suficient per a accionar 8 aspersors simultàniament, per tant hem de dividir 

els aspersors en 5 zones (5 electrovàlvules).  

| La informació referent a l’automatització del reg, ha estat facilitada per Gómez Costa S.L.   

Nº Aspersors: 
 
14 Asp. 360º 
(28 Asp. 180º) 
 
9 Asp. 180º 
(9 Asp. 180º) 
 
6 Asp. 90º 
(3 Asp. 180º) 
 
 
Nº Línea goteig: 
 
1 Línea Seto 
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En quant a la línea de goteig, la bomba es capaç de d’oferir pressió suficient per a 

abastir el reg de tota la línea, per tant amb una sola electrovàlvula més és suficient 

Resumint, per al control del reg són necessàries 6 electrovàlvules per a controlar 

cadascuna de les 6 zones de les que consta el jardí. 

En qualsevol cas, ha d’existir la possibilitat d’establir diferents programacions en 

funció de l’època de l’any a més de vincular tot el sistema de reg a un pluviòmetre 

que permeti estalviar aigua en cas de pluja abundant i per tant que el reg no sigui 

necessari.  

Per a controlar-ho utilitzarem el següent programador: 

 

 Programador Hunter XC  

 

 El programador XC de Hunter 

presenta una sofisticada tecnologia 

per a la gestió d’aigua en un 

programador compacte y fàcil 

d’usar que es capaç de satisfer els 

requisits en els jardins més difícils. Simplement, el XC proporciona molt més a un 

programador d’aquestes dimensions. Com per exemple potencia extra, el XC ofereix 

una selecció de models de 2, 4, 6 i 8 estacions, cadascun amb la força necessària per a 

posar en funcionament una o dues vàlvules per estació més un relé d’arrencada de la 

bomba o vàlvula mestra. Com a característiques extres presenta un ajust estacional 

global i un calendari de 365 dies per a facilitar l’estalvi d’aigua.  

Flexibilitat extra amb tres programes (cadascun amb quatre temps d’inici), múltiples 

formats de planificació, i la capacitat de seleccionar sensor de entrada por estació.  

Memòria extra amb seguretat de programa integrada no volàtil y una bateria de liti 

de gran energia para mantenir la hora, amb la finalitat d’evitar tornar a programar el 

programador per talls d’electricitat.  

A més d’un sistema a prova d’errades que permet emmagatzemar i recuperar 

programes personalitzats introduïts en el programador.  
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Així doncs, les principals característiques que presenten aquesta sèrie de 

programadors són les següents: 

 Fàcil programació de dial 

La programació millorada per mitjà de dial i de botó polsador fa que el XC sigui molt 

fàcil d’utilitzar. 

 Ajust estacional global (des de 0% fins a 150%) 

El fàcil ajust en pantalla canvia la quantitat de reg per a adaptar-se a les diferents 

condicions meteorològiques. 

 3 programes independents amb 4 temps d’inici cadascun 

S’adapten a una amplia gama de requisits de reg. 

 Entrada programable del sensor meteorològic per estació. Permet que el control del 

sensor sigui seleccionable per estació per a personalitzar encara  més el reg 

 Selecció de programació de dia independent 

Per a màxima flexibilitat de reg (selecciona reg en dies de la setmana, en dies parells o 

imparells o reg en interval) 

 Memòria no volàtil 

Excel�lent seguretat contra un subministrament d’electricitat poc fiable, mantenint l’ 

hora actual, el dia i les dades del programa. 

 Memòria de fàcil recuperació 

Capacitat per a recuperar el seu programa favorit, emmagatzemat en la memòria de 

seguretat. 

 Bateria de liti reemplaçable (inclòs) 

Per a assegurar el manteniment del temps y permetre una programació remota del 

programador. 
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 Pluviòmetre Mini-Clik 

 

 El Mini-Clik és el sensor més eficaç per a evitar 

que els aspersors es posin en marxa durant o 

després de ploure. S’instal�la fàcilment en qualsevol 

sistema de reg automàtic, tanca els aspersors durant 

una turmenta i els manté tancats, aprofitant 

automàticament la quantitat de pluja caiguda. Els 

discs absorbeixen l’aigua i s’expandeixen 

proporcionalment a la quantitat de pluja caiguda (per exemple, un petit ruixat 

provocaria poca absorció, una turmenta de 15mm comportaria més absorció i 

expansió). Els discs, al estar molt molls, s’expandeixen i activen un interruptor que 

interromp el circuit del programador fins a les electrovàlvules. Una vegada secs, es 

contrauen i es desactiva el interruptor. El Mini-Clik s’ajusta automàticament sense 

que afecti al programador. 

 

Aquests són els elements principals dels que constarà la instal�lació encarregada del 

control del reg del jardí. En els annexes adjunts en aquest projecte, s’hi troba 

informació més detallada sobre el funcionament i la instal�lació dels elements descrits 

anteriorment. 

 

A continuació s’adjunta un pressupost detallat amb el cost de tot el material 

necessari, així com la instal�lació d’aquest, facilitat per l’empresa instal�ladora i la 

qual a ofert el seu assessorament.  
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En el següent planell s’hi pot apreciar la distribució exacta a escala dels elements que 

composen el reg de la vegetació. Aquesta es una reducció del planell en tamany DIN-A3 

que s’adjunta en els annexes. 
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8.  SIMULACIÓ D’UN SISTEMA DOMÒTIC  

 

8.1  INTRODUCCIÓ 

  

 En aquest apartat del projecte, es mostren els criteris, la metodologia i explicació 

del funcionament de l’aplicació creada per a realitzar una simulació el més 

assemblada possible al resultat que s’obtindria en el cas real de l’automatització del 

jardí.  

 

La programació del funcionament de la maqueta, s’ha realitzat amb Visual Basic. Val 

a dir, que es caracteritza per que l’entorn de treball que utilitza és molt senzill e 

intuïtiu. Així doncs, l’objectiu d’aquest apartat es el de realitzar un programa que a 

través d’una interfície, permeti realitzar un control total de tots els elements dels que 

consta el jardí. Per a fer-ho, primerament s’han estudiat les condicions i necessitats 

requerides per les zones enjardinades, així com del funcionament de la il�luminació i 

la font. Seguidament, s’ha elaborat el programa en qüestió i per últim s’ha muntat i 

sincronitzat la interfície que permet establir la comunicació i el control de la 

maqueta. Per últim, s’ha realitzat una descripció completa del funcionament i 

l’estructuració del programa.  
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8.2 NECESSITATS A SATISFER I CONDICIONANTS 

 

 El funcionament del programa es basa en complir una sèrie d' accions quan es 

compleixin unes condicions i unes necessitats prèviament establertes. Doncs bé, en 

aquest apartat es mostren els condicionants que cada un dels elements del programa 

ha de tenir per a un funcionament correcte i pràctic, establint prioritats entre ells i 

preveient la correcta solució per a qualsevol situació o anomalia. Per a fer-ho 

separarem tots els elements dels que consta: 

 

 Sistema de reg 

 

 El reg del seto, gespa, arbres i parterres s'ha de poder efectuar de manera manual i 

automàtica. En el primer dels casos el seu funcionament ha de ser molt simple, ja que 

no depèn de cap factor extern, es posa en marxa quan es desitja i es para en el temps 

prèviament assignat. En el cas del funcionament automàtic, ja hi intervindrien una 

sèrie de factors externs que en condicionarien el seu funcionament. Un d’aquests 

factors és el pluviòmetre, el qual segons el grau d'humitat que determini impedirà la 

posta en marxa automatitzada del reg. En el cas del seto, parterres i arbres, al 

efectuar-se mitjançant el reg per goteig, no impedirien que es pugui realitzar cap 

activitat al seu voltant, com podria ser el cas del reg per aspersió. Per tant, a l’hora de 

permetre l’activació dels aspersors s’ha de tindre en compte també, que no es detecti 

presència en la zona afectada.  

 

A més, el reg ha de ser programable per a períodes d'una setmana i amb dues 

franges horàries de reg, per a poder ajustar-se el màxim possible a les necessitats de 

manteniment de tota la vegetació del jardí.  
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El reg dels setos, parterres i arbres es du a terme per goteig, per tant els temps de reg 

òptims per a un correcte creixement i evolució de la vegetació són els següents:  

  Primavera:  20 min, 4 dies setmana  Hora d'inici: 7:00 AM  

  Estiu:   30 min, 6 dies setmana  Hora d'inici: 7:00 AM  

  Tardor:  20 min, 4 dies setmana  Hora d'inici: 7:00 AM  

  Hivern:  10 min, 2 dies setmana  Hora d'inici: 9:00 AM  

 

L 'hora ideal per a regar és al matí abans de que surti el sol, per a aprofitar més 

l'aigua i evitar excés d'hores d'humitat. A l’hivern és aconsellable fer-ho més tard per 

a evitar glaçades.  

 

 Gespa 

El reg de la gespa es du a terme per aspersió, per tant els temps de reg òptims per a 

un correcte creixement i evolució de la gespa són els següents:  

  Primavera:  10 min, 4 dies setmana  Hora inici: 7:00 AM  

  Estiu:   15 min, 6 dies setmana  Hora inici: 7:00 AM  

  Tardor:  10 min, 4 dies setmana  Hora inici: 7:00 AM  

  Hivern:  5min 2 dies setmana   Hora inici: 9:00 AM 

 

Amb aquestes dades elaborem les taules horàries per al reg de cada un dels sectors, 

però abans de fer-ho hem de tenir en compte els següents paràmetres:  

 

• No fer coincidir hores de reg entre goteigs (seto, arbres, parterres) ni aspersió. 

Temporitzar-los sempre per a que reguin un a continuació de l’altre, 

d’aquesta manera assegurem una correcta pressió de l' aigua.  

 

• No regar en dies de manipu1ació de les plantes (poda, etc.). (Aquest 

paràmetre l’ha de tenir en compte l’usuari, ja que no hi ha dates 

preestablertes per a efectuar aquestes operacions). 
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Primavera  

 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge Inici Durada 

Seto X  X  X  X 6:40 AM 20 min 

Arbres X  X  X  X 7:00 AM 20 min 

Parterres X  X  X  X 7:20 AM 20 min 

Gespa X  X  X  X 7:40 AM 10 min 

 

Estiu  

 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge Inici Durada 

Seto X X X X X X  6:30 AM 30 min 

Arbres X X X X X X  7:00 AM 30 min 

Parterres X X X X X X  7:30 AM 30 min 

Gespa X X X X X X  8:00 AM 15 min 

 

Tardor  

 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge Inici Durada 

Seto X  X  X  X 6:40 AM 20 min 

Arbres X  X  X  X 7:00 AM 20 min 

Parterres X  X  X  X 7:20 AM 20 min 

Gespa X  X  X  X 7:40 AM 10 min 

 

Hivern  

 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge Inici Durada 

Seto  X   X   9:00 AM 10 min 

Arbres  X   X   9:10 AM 10 min 

Parterres  X   X   9:20 AM 10 min 

Gespa  X   X   9:30 AM 5 min 
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 Il�luminació de l' entrada  

 Els fanals que il�luminen el tram comprès des de l'entrada al terreny fins al que 

seria la vivenda, han de poder funcionar de manera manual o automàtica. En cas de 

fer-ho en el primer dels casos els condicionants són nuls, ja que s'haurà d'activar i 

des activar sempre de manera manual.  

En el cas del funcionament automàtic ha d' estar sempre dirigit pel detector de 

lluminositat. En ser activat, ha d' activar la il�luminació de l' entrada de manera 

automàtica, i en desactivar-se l'ha d' apagar en cas d'estar encesa. A més en denegarà 

l'encesa manual en cas d'estar activat, de manera que sent clar mai estaran enceses. 

El sistema ha de permetre a més, concretar una hora d’aturada, per exemple les 12 de  

la nit, en que ja no és necessària. Tot i això les portes d’accés al jardí, la de l’entrada, 

la de la vivenda i la del garatge, poden generar l’ordre d’encesa en ser obertes en 

qualsevol moment, sempre i quan el detector de lluminositat ho permeti. 

  

 Il�luminació del jardí 

 Els fanals que il�luminen la part del jardí han de poder funcionar de manera 

manual i automàtica. Al fer-ho de manera manual no hauran de tenir en compte cap 

condició. En funcionament automàtic seran varis els factors que hi incideixin, 

depenent de les diferents situacions que es puguin plantejar. Ha d'oferir l'opció de 

funcionar exclusivament segons el detector de lluminositat, de manera que seria 

simultània amb la il�luminació de l'entrada. En cas de no escollir aquesta opció estarà 

associada al sensor de moviment el qual en alertar presència i sempre que el detector 

de lluminositat estigui actiu les encendrà automàticament. El mateix passaria en 

obrir la porta de la vivenda. Un cop enceses, per ser aturades si han estat enceses 

degut als sensors de moviment o el detector de la porta, s'aturaran a través d'un 

polsador accionat manualment.  
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 Font 

 La font ha de poder funcionar a través dels dos modes de treball, manual o 

automàtic. En el cas del primer no ha de tenir cap condicionant ja que és dirigida 

manualment. En el cas del mode automàtic ha de tenir dues variants d'ús, la primera 

seria la de programar-la amb una hora d'engegada i parada determinades i que 

funcioni cada dia a aquelles hores, mentre que l' altre és la d' estar condicionada pel 

detector de presencia. D' aquesta manera quan el detector s' activi, ho farà també la 

font, per a aturar-la en aquest cas, s'haurà d'utilitzar el mateix polsador manual a 

través del qual s' aturen també les llums del jardí. 

 

 Aturada General 

 Hem de tenir l'opció de parar tots els elements del jardí en qualsevol dels dos 

modes, i a més si ens trobem en mode automàtic, l'ha de passar a manual per a 

desactivar també el funcionament de sensors i detectors.  

 

 Aturada temporitzada 

 Hem de tenir l'opció de donar una hora d'aturada preestablerta a aquells elements 

que depenguin de sensors i detectors per a ser desactivats, com son per exemple la 

il�luminació i la font, que d' aquesta manera se'ls ha de poder aturar sense necessitat 

de que el sensor de lluminositat es torni inactiu o manualment en el cas de la font. 
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8.3 ELABORACIÓ DEL PROGRAMA 

 

 El programa encarregat de controlar els successos, transmetre’ls i rebre les dades 

de la simulació, ha estat dut a terme amb Microsoft Visual Basic 6.0.  

Val a destacar que per a elaborar-lo s’han tingut en compte totes les condiciones 

anteriorment citades, de manera que a través de la simulació obtenim la resposta més 

lògica i real possible, a més d’oferir la possibilitat de governar tots els successos i 

accions que hi tenen lloc. 

En el primer dels annexes, s’hi mostra el codi sencer del programa amb explicacions i 

comentaris per a que resulti entenedor i fàcil de relacionar amb cada una de les seves 

parts i entendre’n el seu funcionament i finalitat. 

  

8.4 ESTRUCTURACIÓ I ORGANITZACIÓ DEL PROGRAMA 

 

 A l’hora de distribuir visualment els elements dels que consta el programa, s’ha 

realitzat per a que resulti el més entenedor e intuïtiu possible. Així doncs, per a que 

el seu ús sigui fàcil, pràctic i ràpid d’entendre, es pot dividir visualment en 7 espais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

| Fonts consultades per a l’elaboració del programa:   Microsoft Corp. MSDN Library Visual 

        Studio 6.0 
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1. Primer espai a tenir en compte al arrencar el programa. Permet escollir entre 

el mode de funcionament Manual o Automàtic. Juntament al selector, hi 

trobem també u menú desplegable, que en cas de treballar en mode 

Automàtic, permet seleccionar entre diferents programacions horàries 

segons l’estació de l’any. 

 

2. A través d’aquests 7 comandaments, es controla de manera manual el 

funcionament de tots els elements automatitzats, sistema de reg, 

il�luminació i font. 

 

 

3. Els requadres situats en la part inferior del programa, permeten realitzar 

una programació horària del sistema de reg i de la font. 

 

4. Comandaments que permeten controlar l’aturada, tant manual com 

automàtica, de tot el sistema. 

 

5. Aquests dos requadres, permeten informar-nos visualment de l’estat dels 

elements i detectors de la maqueta, a més de poder simular-ne el 

funcionament 

 

6. Esquema del jardí, sobre el qual podem observar-hi la situació dels 

detectors i veure’n el seu estat. 

 

7. En cas de que existís un error en la comunicació entre el PC i la maqueta, en 

aquest espai hi apareixeria un missatge intermitent per a informar-ho. 
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8.5 EXPLICACIÓ DEL FUNCIONAMENT 

 

 En aquest apartat s’hi troba la informació referent al funcionament del programa 

pas a pas, per a poder iniciar a l’usuari en el seu funcionament, indicant tant el mode 

de funcionament automàtic com el manual. A través d’imatges identificatives e 

indicacions, s’explica la funció a desenvolupar per cadascun del polsadors i elements 

visibles en el programa i la correcta manera d’utilitzar-los. 

 

 Mode de funcionament Manual 

 

 Aquest és el mode de treball seleccionat per defecte al arrencar el programa. Com 

el seu nom indica, a través d’aquest mode de treball, tot el funcionament dels 

elements de la maqueta s’efectua de manera manual. El sistema de reg, la 

il�luminació i la font, són activats i desactivats mitjançant els comandaments situats a 

la dreta de l’esquema. La programació horària del reg i la font i les altres opcions, 

poden ser modificades trobant-se en aquest mode, però no en sorgirà cap efecte.  
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 Sector 1 (Setos), Sector 2 (Arbres), Sector 3 (Parterres) i Sector 6 (Gespa) 

 Els polsadors Sector1, 2, 3 i 6 activen i desactiven de manera manual el 

funcionament del reg per als setos. En la casella de la dreta tenim l’opció d’introduir-

hi el nombre de minuts durant els que es desitja regar, en assolir-los, es pararà 

automàticament. En cas de deixar el valor a 0 com a temps de reg (valor donat per 

defecte), la parada s’haurà d’efectuar també de manera manual. 

 

 Il�luminació (Entrada), Il�luminació (jardí) 

 Els polsadors Il�luminació (Entrada) i Il�luminació (Jardí), engeguen i apaguen de 

manera manual el funcionament de la il�luminació per a l’entrada i el jardí 

respectivament. 

 

 Font central 

 El polsador Font central, permet encendre i apagar de manera manual el 

funcionament de la font central. 

  



Marc Flores Nogués  Juny 2009 
 
 Projecte Final de Carrera     -     Domotització d’un jardí domèstic 

- 87 - 

 Aturada general 

 El polsador Aturada general, permet aturar de manera manual el funcionament de 

tots els elements del jardí, tant en mode manual com en automàtic. A més, en el cas 

d’aquest últim, canvia el mode treball a manual per a desactivar així també el 

funcionament de sensor i detectors. 

 

 Hora aturada il�luminació i font 

 El quadre hora aturada il�luminació font, permet introduir una hora d’aturada per 

a tota la il�luminació i la font, funcionant tant en mode manual com automàtic. 

Després d’haver-hi introduït l’hora desitjada, s’ha de validar “clicant” sobre el 

polsador Validar Hora. També disposa d’una casella a través de la qual s’activa el 

funcionament d’aquesta opció, en cas de no fer-ho, no s’executarà. 

 

 Elements actius 

 El quadre Elements Actius, mostra mitjançant diferents colors, l’estat dels diferents 

elements del jardí. Aquest quadre comparteix funcionament en qualsevol dels dos 

modes de treball. 

 Sortir 

 A través del polsador Sortir, es surt i es tanca el programa en qualsevol mode de 

treball. 

 

 

 Mode de funcionament Automàtic 

 

 Aquest és el mode de treball, a través del qual es poden programar les hores 

d’arrencada i parada de qualsevol dels elements del jardí. En aquest mode de treball, 

tots els elements segueixen sent igualment controlables de manera manual, tenint en 

compte que les hores de marxa i aturada, ara sí seran executades d’acord amb els 

diferents sensors i detectors que hi ha distribuïts. 
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 Programació del reg automàtic 

 El quadre Dies / Horaris Reg, situat a la part inferior de la pantalla, conté la 

informació referent als dies i les hores d’engegada i aturada del reg. Les primeres set 

caselles seleccionables fan referència als dies de la setmana en els que es desitja posar 

en marxa, les 3 caselles següents són destinades a l’hora,minut i segon de la primera 

posta en marxa i la casella adjunta fa referència al temps de durada. Tot seguit, 

trobem el mateix per a la segona hora d’arrencada, així com el temps de durada. Un 

cop introduïdes les dades correctes, es clica sobre el polsador Validar per a confirmar 

que les dades són les desitjades. El mateix procés es segueix per tots 4 Sectors a regar. 

Per últim s’hi troba una casella que permet habilitar/deshabilitar els sensors 

d’humitat, de manera que en cas de tenir-los activats i de que hi hagi un grau alt 

d’humitat, impediran la posta en marxa del reg.  
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Simular entrades 

 A través del polsador Simular/No simular, podem mostrar o amagar els polsadors 

referents als diferents sensors (Entrades), de manera que puguem simular les 

diferents situacions reals que puguin sorgir (Lluminositat, moviment i humitat), des 

del mateix programa. D’aquesta manera, canviem l’estat dels sensors i detectors 

clicant sobre el comandament corresponent. 

 

 Mostrar situació 

 A través del comandament Mostrar situació/No mostrar situació, podem mostrar o 

amagar les imatges que fan referència a la situació dels diferents sensors i detectors 

sobre la maqueta, a més, segons si estan actius o inactius, reben un color diferent. 

 

 Estat de les entrades 

 En el quadre de la dreta de pantalla Estat de les entrades, es mostra l’estat actual de 

les diferents entrades a través de dues tonalitats segons si estan activades o 

desactivades. 
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 Horari font 

 En el quadre Horari font, hi trobem les opcions de programació per al 

funcionament de la font. Els tres espais superiors són els referents a l’hora 

d’arrencada (Hora : Minut : Segon), mentre que els inferiors són per a l’hora 

d’aturada. De la mateixa manera que la programació del reg i de l’aturada general, 

un cop introduïdes les dades correctes s’han de confirmar mitjançant el polsador 

Validar hora, col�locat a continuació. Així doncs, la font quedarà programada per a 

que s’engegui i s’aturi diàriament en l’hora desitjada. 

 

 Habilitar llums jardí 

 Per a permetre que el funcionament de les llums del jardí sigui d’acord amb el del 

sensor de lluminositat, podem fer-ho a través de la casella situada junt al polsador 

d’activació manual. D’aquesta manera si quan el sensor es torna actiu i estan les 

llums habilitades s’encendrà tota la il�luminació. Si per contra són habilitades un cop 

el sensor ja ha canviat a estat actiu, s’hauran d’accionar manualment.  
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 Sensor lluminositat 

 Treballant en mode simulat, el detector de lluminositat ens mostra el seu estat 

segons si està en Clar o Fosc. En activar-se, activarà automàticament les llums de 

l’entrada i les del jardí si les hem habilitat anteriorment. A continuació es mostra el 

procés a seguir. 

 

 Detector de moviment  

 Els detectors de moviment, són els encarregats d’informar si hi ha presència i si per 

tant és necessari el funcionament dels elements vinculats del jardí. Quan el detector 

està en estat actiu, arrenca el funcionament de la font i depenent del de lluminositat, 

encén també les llums. 

 

 Detectors porta entrada, vivenda i carrer 

 Els detectors de porta, són els encarregats d’informar en cas de que s’obrin i per 

tant, donar l’ordre de funcionament dels elements vinculats del jardí si es necessari.  

 

 Aturada 15’’ 

 El polsador 15’’ permet efectuar una aturada retardada 15 segons, amb la finalitat 

d’avisar al programa de que es deixa d’ocupar aquella zona, i per tant ja no es 

necessari el funcionament dels elements que hi ha. La parada de la font, s’efectuarà 

sempre, mentre que la de la il�luminació anirà relacionada segons si tenim l’opció de 

funcionament a través de la lluminositat activada o desactivada. 
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 Programacions guardades 

 El programa ofereix l’opció de guardar fins a 5 configuracions horàries per a les 

diferents programacions del reg, la font i l’hora d’aturada. Aquestes programacions 

fan referència a les quatre estacions de l’any, més un programa personalitzat, per a 

poder adaptar-se més fàcilment a les canviants necessitats al llarg de l’any. L’etiqueta 

situada a l’esquerra del polsador Guardar modificacions, informa de quina 

programació esta sent utilitzada en aquell instant.  

  

 Seleccionar programació guardada 

 A través del menú Programacions Guardades Jardí, es pot escollir el programa amb 

el qual volem treballar. Un cop obert, s’hi poden fer les modificacions necessàries per 

a adaptar-lo als interessos de l’usuari i aquestes modificacions poden ser salvades a 

través del comandament Guardar modificacions per a les properes vegades que es 

desitgi utilitzar la mateixa programació. En cas de no guardar les modificacions, 

quan es torni a usar aquella programació, mantindrà els valors amb els que va ser 

guardada per última vegada. 
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 Error en la comunicació 

 En cas de que es produeixi un error en la comunicació entre el programa interfase, 

apareix un missatge d’avís a la part superior del programa indicant Error de 

Comunicació. 

 

8.6 CONNEXIÓ MAQUETA-PROGRAMA 

 

 La interfase és l' aparell que actua de comunicador entre la maqueta i el programa. 

A través d'aquest es tradueixen els codis que li arriben tant des de les entrades com 

les sortides per a que puguin ser executades correctament.  

Aquesta interfase s'adquireix en forma de kit de muntatge , per a ser muntat per 

l'usuari. La informació bàsica sobre el seu funcionament i muntatge és la següent.  

 

 Interfase -FT357  

Circuit genèric d'interfase sèrie per a PC que 

controla 8 sortides a relé. Disposa de 8 

entrades TTL, actives a nivell lògic O, i de 2 

entrades analògiques capaces de llegir 

tensions continues entre 0 y 5 V (En aquest projecte no s'han utilitzat aquestes dues 

entrades analògiques).  

El microcontrolador programat PICl6F876 dirigeix totes les funcions del kit.  

  

 Funcionament 

El micro detecta l' arribada de dades per la línia sèrie, controla les 8 sortides de relé y 

llegeix las entrades TTL y analògiques, enviant les dades al PC, però tan sols actua si 

el byte de la dada es precedit d'un altre que identifica el comandament. El senzill 

protocol de comunicació interfase -PC, sense arribar a ser un sistema d' alta 

seguretat, evita la majoria dels errors de comunicació. El cervell del circuit es el 

microprocessador que gestiona la conversió sèrie-paral�lel (i viceversa) i la 

temporització i la conversió A/D en les entrades analògiques ADl y AD2. 

L 'integrat MAX232 converteix els nive11s TTL en RS232 y viceversa. ADl y AD2 són 

les entrades analògiques, R20 y R2l limiten el corrent absorbit per els díodes de 
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protecció interiors del microcontrolador contra una inversió accidental de la 

polaritat. El sistema pot llegir de 0 a 5 volts y la conversió A/D té una resolució de 8 

bits, es á dir, 256 nivel1s. Les 8 entrades digitals van a les patilles 11 a 18 del micro 

(las 8 1/0 de la porta Rq en repòs estan mantingudes a nivell per els resistors de 

"pull-up" Rl2 a R19. Els díodes Zener DZl a DZ8 protegeixen contra possibles 

sobretensions, garantitzant també una raonable seguretat en cas d'inversió accidental 

de la polaritat. Un driver ULN2803 (U4) entrega als relés el corrent necessari. 8 leds 

indiquen l'estat de cada relé (encès = excitat). Les línies RA4 y RAS (patilles 6 y 7 de 

U3) s'arrepengen sobre un resistor de pu1l-up i l'interruptor DSl/l; aquest tan sols és 

llegit en l'encesa del circuit, mentre que DSl/2 ho és a cada diàleg sèrie, es a dir, al 

final del cicle "recepció-transmissió ". Quan DSl/l i DS2/2 estan oberts (Off) la unitat 

opera en "Modalitat Avançada". El micro espera rebre una línia de 4 bytes composta 

por un codi de "start" de 2 bytes (dos asteriscs), 1 byte amb la dada (1' estat del relé) y 

un codi de "stop" de 1 byte. La sintaxi és: [**)[dada)[#). Senzill, però eficaç. Si DSl/l 

esta obert (Off) i DSl/2 tancat (On), al restablir-se l' alimentació després d'una tallada 

(voluntària o accidental) el circuit restaura l' estat de les sortides previ a la 

interrupció.  

 

 Muntatge 

Mantenir a la vista al diagrama de situació de components y l' esquema elèctric. Com 

sempre, començar per introduir i soldar els components de menor perfil (resistors i 

díodes: atenció a la polaritat d' aquests últims) Seguir amb  

els sòcols per als integrats i el dip-switch, orientant-los segons s'indica en el 

diagrama. Continuar amb els condensadors, vigilant de respectar la polaritat dels 

electrolítics; introduir els leds (el càtode a la patilla adjunta a la part plana de la 

capsula). Els 8 relés miniatura seran la següent etapa; el regulador integrat 

s'introduirà amb la cara metàl�lica orientada cap al condensador C2. Muntar les 

regletes de connexió per als relés i les entrades. El cristall de quarz no té polaritat. 

Col�locar el connector per a l'alimentació i el connector SUB-D de 9 pins, femella, per 

al cable d'unió al PC, introduir-lo a fons en el circuit imprès i soldar-lo amb abundant 

estany, especialment per les aletes de fixació. Verificar ocularment la correcció del 

muntatge e introduir els integrats en els seus sòcols, tenint en compte la coincidència 
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de les marques de referència. Connectar el circuit amb el PC amb el cable de 

prolongació sèrie de 9/9 pins inclòs en el kit, es vàlid qualsevol alimentador de 

mercat que ofereixi 400 mil�liampers entre 12 y 15 volts en continua.  

 

 Software  

El kit a més disposa d'un CD que conté un senzil1 software que permet controlar 

totes les funcions de l' aparell (sortides, lectura d' entrades digitals i analògiques i 

selecció del port de treball). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

| Fonts consultades per a l’obtenció de la interfície:    http://www.futuranet.it/ 
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8.  CONCLUSIONS 

 

 Un cop finalitzat el projecte, es hora de fer valoracions i extreure conclusions a 

nivell personal sobre el treball dut a terme.  

Primerament, a l’hora d’analitzar els resultats obtinguts, es divideix el projecte en 

dos grans parts.  

 

Una, la més teòrica de les dues, de recerca i estudi, es la que engloba la descripció 

dels sistemes domòtics, l’estudi del funcionament i l’aplicació real. Val a dir que la 

realització d’aquest estudi ha estat molt profitosa, ja que he adquirit molts 

coneixements sobre un sistema actualment en expansió i que personalment és 

realment molt interessant. Des del punt de vista acadèmic i personal, d’aquesta part 

del treball ressaltaria l’aprenentatge de la metodologia utilitzada en el protocol X10, 

ja que era un tema totalment desconegut per mi i he pogut experimentar l’aplicació 

de molts dels coneixements adquirits al llarg de les diferents assignatures de la 

carrera, aplicats a un cas real i present en la nostra vida quotidiana.  

 

D’altre banda, la segona part del projecte és la més pràctica de les dues. En aquesta, 

el fet de realitzar una simulació real del que seria el govern i la interacció d’una sèrie 

d’automatismes per a controlar els successos d’un espai, ha estat una tasca molt 

entretinguda i que m’ha permès extendre coneixements també en aquest camp. 

Tant en l’entorn de programació amb Visual Basic, com en la comunicació amb la 

interfície utilitzada a través del port sèrie i les altres tasques dutes a terme, crec que 

he pogut evolucionar en coneixements adquirits i en l’aplicació d’aquests. 

 

En conclusió, crec que a nivell personal ha estat una tasca molt profitosa, ja que m’ha 

permès ampliar i adquirir nous coneixements sobre la domòtica en general, sobre la 

programació i les aplicacions que ofereix. 
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10. ANNEXES 

 

 En aquest apartat es mostra informació addicional que es d’especial interès, 

relacionada estretament amb el contingut d’aquest treball. 

 

 Annex 1 

 En aquest primer annex, es mostra el codi del programa amb comentaris 

explicatius que permeten identificar i reconèixer les diferents funcions i la 

metodologia general d’aquest. 

 Annex 2 

 En aquest segon annex, s’adjunta un planell Din A-3 en que s’hi aprecia la 

distribució dels components del sistema de reg del jardí . Per a documentar tots els 

elements dels que consta la instal�lació s’adjunta un manual de l’empresa Home 

Systems en el que s’hi mostren tots els elements distribuïts que treballen a través del 

protocol X10, així com les principals característiques i la metodologia a seguir per a 

instal�lar-los i posar-los en funcionament correctament. A més, s’adjunten també 

especificacions dels elements utilitzats en l’automatització del reg, com són el 

programador i el pluviòmetre. 

 Annex 3 

 Aquest annex, fa referència a un article de la revista Resistor, el qual tracta 

sobre la interfície FT357K utilitzada en aquesta aplicació. Aquest ens proporciona 

informació addicional sobre la interfase utilitzada i va esser a través d' aquesta 

revista, des d’on es va extreure la informació necessària per a adquirir la interfase via 

Internet.  

 Annex 4 

 En aquest darrer annex,  es tracta un projecte particular, més concretament 

d’Anglaterra, desenvolupat per a dur a terme el control d’un jardí i tots els elements 

que el componen. En aquest cas es du a terme a través d’ordres X10 generades i 

gestionades a través d’un PIC. En aquest document s’hi troba tota la informació 

necessària per a realitzar-ho, com són els esquemes de muntatge de la placa i la 

programació del PIC, entre d’altres.  

 


