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RESUM (màxim 50 línies)

La domòtica és i serà una part molt important en la nostra vida ja que creix la
tendència a automatitzar les coses i a fer-nos la vida més fàcil. El nostre projecte
està basat en la creació d’una maqueta d’una casa que incorpora diferents
elements que actualment es tendeix a automatitzar en les llars domòtiques de nova
creació. Per a fer el control d’aquests elements utilitzem un PLC i un programa
SCADA.
El sistema està dissenyat per a funcionar amb el PLC sense el SCADA o amb el
programa SCADA activat. Fent-ho així possibilitem que en cas d’averia del ordinador
o el sistema SCADA la casa no quedi desatesa i pugui funcionar amb els serveis
mínims.
El PLC té la funció d’enviar ordres a la maqueta, per a activar o activar actuadors, o
rebre senyals dels sensors que hi ha a la maqueta i poder actuar segons el
programa que tingui incorporat.
Per altra banda el programa SCADA serveix per enviar ordres al PLC i que aquest
activi els diferents actuadors, o per a que llegeixi els registres d’entrada el PLC i es
mostri la informació dels sensors en pantalla com ara la temperatura.
El programa SCADA està dissenyat per a poder veure per separat totes les estances
de la casa i poder manipular els sistemes que hi ha en cada una, o per a accedir als
paràmetres generals i poder fer un control global, com ara el sistema de presència,
el tancament de persianes automàtic o l’estalvi de llum.

Paraules clau (màxim 10):
DOMÒTICA

CJ1M

SCADA

MAQUETA

CONTROL

COMMUNICACIÓ

ESTALVI

SEGURETAT

CONFORT

AUTOMÀTIC
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Sumari

-

Annex del programa complert del PLC i els registres utilitzats en format Word i l’arxiu
corresponen de programa en CX-Programmer

En aquest Annex hi ha el llistat complert del programa del PLC en format .doc que va acompanyat amb
l’arxiu en CX-Programmer del programa del PLC i una breu explicació de com obrir l’arxiu i introduir-lo
en el PLC.

-

Annex del disseny de l’estructura de la Maqueta en AUTOCAD

En aquest Annex hi ha el disseny de la maqueta en AUTOCAD de la planta i d’un dels costats. També hi
ha les peces dibuixades de les parts de la casa per a que si es vol reproduir es tinguin les figures ja
dibuixades i amb la seva mida exacta.

-

Annex del programa InTouch

Hi anirà l’arxiu del programa fet amb el InTouch i una explicació de com funciona alhora de obrir-lo amb
el InTouch.

-

Annex del manual d’usuari de la interfície domòtica

En ella s’explica la manera de programar cada sistema i es solucionen alguns errors que pugui trobar
l’usuari en la maqueta i la interfície.

-

Annex dels diferents Datasheets i manuals del CJ1M
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Inventari aportat com a resultat del PFC
Seguidament enumerarem part per part el material utilitzat en el Projecte final de carrera:
-

Placa dels sensors d’aigua i LDR
LM6172IN
LM7805CT
Resistència 1kΩ
Resistència 39Ω
Resistència 1MΩ
LDR
HIH4000

-

4 Plaques dels Motors
LM317T
Condensador 1µF (electrolític)
Condensador 100 pF (no electrolític)
Resistència 220Ω
Potenciòmetre multi volta 5kΩ
Relé Finder tipus 40.31
Relé Finder tipus 40.52
Motors
Dissipador

-

4
4
8

Placa dels Leds
Leds

-

8
8
8
8
8
8
4
4
8

Placa dels sensors de temperatura
LM35
Resistència 18kΩ
Díode 1N914

-

1
1
2
2
4
4
2

20

Placa de la porta del garatge
Relé G5V-2
Sensors final de carrera
Resistència 1kΩ
Díode 1N914
Motor reductor
Material Porta

2
6
2
2
1
1
5

Borne connector 8x1
Bus (cable)
L78M05CV
Dissipador

-

Circuits dels calefactors
4 Endolls de llum i carril DIN (Pack)
Cable (Paquet)
Relés MKS2PI DC24
Bases per relés
Calefactors tipus cable petit
Calefactor tipus cable gran
Calefactor tipus peixera

-

1
1
4
4
2
1
1

Maqueta en general
Fusta DM (2 m2)
AironFix (Pack)
Tela Persianes
Brides metàl·liques
Suro (1.5 m2 )
Tub termoretràctil
Placa Fotovoltaica Positiva
Cables (Pack)
Interruptors 3P
Material per construir la maqueta
Estany
Barra metàl·lica (2m)
Alambre
Capses de cargols
Paper adhesiu per les portes
Interruptor 2P
Paper cartró per als mobles de la casa (1 m2)
Bobines 50 DVD buides
Metacrilat (0,5 m2)
Velcro
Tira de connectors Femella pas 2,54
Tira de connectors Mascle pas 2,54

-

1
1
1
1

1
1
1
4
1
5
2
1
8
1
1
1
1
2
1
1
1
4
1
1
4
4

Placa d’alimentació de la maqueta
Connectors banana
Bornes connectors 2x1
Placa de topos

2
3
1
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1. Introducció al PFC i establiment dels objectius
1.1 Com va sorgir la idea
Al llarg de la carrera hem anat veient diferents tipus de control de processos, exemples de programes que
duen a terme tasques específiques, enllaços de comunicació entre ordinador i elements externs com ara
plaques d’adquisició de dades i fins i tot alguna assignatura on hem vist com podria ser una interfície
entre la persona i l’element a controlar.
Tots sabem que davant del projecte final de carrera cal demostrar tots els coneixements adquirits durant
els cursos i el més difícil sempre és tenir una idea. No obstant, a AUTI (Automatització Industrial) varem
començar a dibuixar el que podria ser un projecte diferent que tingui pinzellades de tot el que havíem fet
fins al moment i alhora tenia molts punts que encara no coneixíem. Va sorgir la idea de la domòtica.
A diferència de tot el que s’ha fet a l’EPSEVG fins al moment en relació a sistemes domòtics, per a
nosaltres era imprescindible tenir un sistema físic real sobre el que llegir dades i actuar, sobre el que tenir
una realimentació real del control que s’havia de fer. Finalment va néixer la idea de crear una maqueta
que representarà una casa sobre la que hi aplicarem tots els dispositius domòtics al nostre abast.
Però no hi havia prou amb crear una casa en miniatura sobre la que posar aquests dispositius, ja que,
aquests s’haurien de poder controlar de veritat i sobretot, poder-se modificar per un hipotètic usuari
habitant de la maqueta. La domòtica de la maqueta s’havia de poder controlar per persones reals així que
caldria una interfície real també.
La primera idea era controlar els dispositius de la casa amb PICs, però, això encara no resolia el tema de
la interfície amb la persona per que si empràvem qualsevol PIC nosaltres hauríem de crear el driver amb
la interfície.
Va ser durant l’assignatura de SITE que varem decidir que un SCADA podria fer-nos d’interfície i alhora
ens permetria fer gran part del control dels processos domòtics. El mateix professor de l’assignatura al
presentar-hi la idea va voler dur el projecte i ens va deixar la llicencia del programa i també el PLC.
Amb una ràpida associació d’idees tenim interfície i control amb el SCADA (InTouch) i un lloc que faria
d’enllaç entre les senyals i les ordres a la maqueta i també una mica més de control, el PLC (CJ1M). La
idea no és tant ser fidels als dispositius amb que es realitza la domòtica d’una casa i als quals no tenim
accés, sinó realitzar aquesta tasca emprant els dispositius que hem aprés a fer servir en els darrers anys.
Aplicarem el que sabem sobre indústria a una aplicació no industrial. Sortirà bé?
Aquest PFC conté programació de PLC i SCADA (en llenguatge de contactes i llenguatge d’alt nivell
semblant al C respectivament), conté disseny i construcció de la maqueta, elecció dels dispositius
(sensors i actuadors), disseny i realització de les plaques en PCB d’aquests dispositius de la maqueta i
que havia de emprar les entrades i sortides del PLC, el disseny de les tags i les pantalles de la interfície
SCADA i en general com seria tota l’aplicació acabada.
Aquest projecte barreja tantes coses que, en el temps d’un quadrimestre, una sola persona no ho podria
fer tot, aquest és un dels motius pels quals som dos persones en la realització del projecte.
El primer pas abans de començar-ho a fer tot era informar-se sobre quins són els dispositius domòtics
generals més utilitzats i en general com era i que es feia a la domòtica. Per a veure un breu resum sobre
domòtica en general i entendre la base de la concepció del projecte llegir el següent apartat 1.2.
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1.2 Domòtica bàsica
El camp de la domòtica encara és bastant desconegut per a la majoria de les famílies espanyoles. Hi ha
diverses empreses dedicades a aquest sector però casi totes elles tenen els mateixos serveis guarnits o
focalitzats de manera diferent. Cal tenir en compte que en tema de domòtica no hi ha encara un reglament
a nivell europeu, internacional o nacional sobre fins a quin punt no pot una vivenda domòtica creuar els
límits dels drets d’intimitat. Hi ha un seguit de pautes, però, que es repeteixen en els diferents sistemes
domòtics. Es podria dir que hi ha, dins del camp de la domòtica 4 branques claus, diferenciats i comuns
entre els fabricants. Hi ha empreses que es dediquen a la domòtica en general i tenen dispositius per a
més d’una branca i empreses que només es dediquen només a una branca. Fins i tot hi ha empreses que
sense dedicar-se específicament a la domòtica aplica el seus sistemes als habitatges gràcies a la demanda
(per exemple, moltes empreses de seguretat abans només instal·laven càmeres i sistemes en empreses,
pàrkings i establiments i ja fa uns anys que han adaptat aquets sistemes per a l’ús personal i familiar
d’aquests dispositius dins d’una casa).
1.2.1 Seguretat
Aquesta branca és una de les primordials de la domòtica, ja que, utilitza la por de la gent de convertir-se
en víctima dins de la seva pròpia casa com a campanya. Tothom vol sentir-se segur a la seva pròpia llar i
aquests sistemes aconsegueixen que molta gent descansi tranquil·la, marxi de vacances pensant que al
tornar no trobaran res fora de lloc i en general es senti més protegit a casa. També s’encarrega de tancar
finestres i portes puntualment de manera que no cal recordar a diari que abans de dormir s’ha de tancar el
pany de la porta amb clau i totes les finestres i portes que donin al carrer, patis o terrasses. Això també
aporta graus de seguretat als usuaris de les vivendes domòtiques.
Però la seguretat no tan sols implica protegir-se de possibles persones amb males idees, ja que, dins
d’aquesta branca també es contempla la integritat física front a un accident detectable. Això vol dir que si
hi ha un incendi es pot actuar en conseqüència de múltiples maneres. Però no tan sols incendis, també
actuar en casos de fugues de gas, inundació... I no només per a protegir a les persones de l’interior de la
casa sinó que fins i tot per a protegir els bens materials que hi ha (per exemple en cas de pujades i
baixades de tensió de la xarxa elèctrica protegir els electrodomèstics i dispositius electrònics que es
puguin fer malbé).
Evidentment no tots els sistemes domòtics són iguals i per tant no tots prevenen de totes les coses aquí
mencionades i de les que s’ocupa cal tenir present que hi ha molts camins per a obtenir resultats similars.
1.2.2 Estalvi energètic i/o aprofitament dels recursos
Aquest punt de la domòtica està despertant en l’última dècada molt interès, ja que, no només es tracta
d’estalviar diners en la factura de la llum sinó que es tenen en compte aspectes mediambientals. S’està
prenent consciència que cal cuidar l’entorn i aprofitar al màxim els recursos naturals i que aquests no
s’exhaureixin, per a ser sostenibles i, també, per a no malmetre el planeta.
Un cop la gent és una mica conscient de la problemàtica de la sostenibilitat, ens trobem que la domòtica
ens pot ajudar de múltiples maneres. Sistemes nets de captació d’energia elèctrica (podem captar energia
del sol, del vent, de la caiguda de l’aigua...). També podem estalviar aigua (aprofitar l’aigua bruta que
surt de la rentadora per omplir la cisterna del lavabo). Gestionar bé els sistemes de la casa de manera que
consumeixi poca electricitat (pujar les persianes per a que entri llum natural de l’exterior i apagar els
llums, posar en marxa electrodomèstics com ara la rentadora o el rentavaixelles en horaris de poca
demanda d’electricitat i, controlar que als endolls no es faci un càrrega exagerada de potència, regar els
jardins de manera controlada i sistemàtica emprant l’aigua justa... ).
Tots aquests sistemes ajuden a l’estalvi energètic i, per tant, estalvi de diners i sobretot a l’aprofitament
dels recursos.
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1.2.3 Confort
Però no tota la domòtica es basa en estalviar i sentir-se segurs. Hi ha sistemes que ens ajuden a guanyar
en qualitat de vida. Sistemes que s’encarreguen de que la persona es trobi còmode a la seva vivenda i que
tot impliqui un esforç mínim. Des de motoritzar persianes fins a tenir tot un sistema que controli la
temperatura de la casa per regions, de manera gradual, sense canvis de temperatura al anar del menjador
al lavabo.... També entren en aquest apartat la regulació de la il·luminació segons la distribució de la
casa, l’hora, i el gust de l’usuari. El fet de tenir programables els dispositius desitjats o emprar un
comandament a distància per a modificar l’estat d’algun element.
També pugen el nivell de confort dispositius amb els que interactuar amb la casa. Des de PDAs passant
per pantalles tàctils o la pantalla de l’ordinador.
1.2.4 Comunicacions
Són els sistemes o infraestructures de comunicacions que posseeix la vivenda en qüestió.
Una possibilitat seria enviar un missatge de text al seu telèfon mòbil indicant si hi ha hagut algun
incident, o directament trucar a la casa i marcant un codi canviar la temperatura a la que es pot trobar la
casa.
Però no només entra en joc la línia telefònica sinó que emprant Internet i un compte d’usuari amb
contrasenya es podria accedir als sistemes que l’usuari desitgi de manera remota. Un exemple seria posar
en marxa el rec automàtic del jardí de la casa accedint des d’Internet mentre l’usuari es troba treballant a
la oficina.
Avui en dia aquests sistemes es milloren i actualitzen a molta velocitat i es fan servir tot tipus de
protocols i sistemes que permetrien controlar completament la casa sense ser-hi. En aquests moments han
emergit moltes empreses que es dediquen a les comunicacions però moltes altres ja fan l’enllaç entre
aquesta i les altres 3 branques (per exemple, podries tenir una càmera de vídeo a la casa a mode de
seguretat i veure el que hi passa accedint per IP amb un ordinador extern).
En el camp te la teleassistència (que també forma part de la branca de segureta) podem aconseguir
connectar una persona amb l’hospital, una infermera, un centre especial.... (per exemple, una persona de
la tercera edat malalt podrà, polsant un botó, demanar consell al seu metge o infermera o fins i tot la casa
comprovar si aquesta persona està conscient i en cas de que no, emetre un senyal d’alarma a l’hospital).
La manera de jerarquitzar els diferents subsistemes també es determina en aquest apartat. Ja que hi ha
diferents maneres de connectar o no els subsistemes entre sí. Podem parlar de subsistemes domòtics
independents que no es comuniquen entre ells, de subsistemes en xarxa que compartint informació, de els
subsistemes centralitzats (els subsistemes es connecten a una CPU que dóna ordres a cada subsistema),
etc.
Totes aquestes branques, però, evolucionaran i canviaran i molt probablement apareguin noves
tecnologies aplicades que canviaran les guies i branques per, així, anar avançant en el desenvolupament
del que seran les noves cases intel·ligents. Encara hi ha molt camí per recórrer, però, nosaltres hem
decidit provar per començar per controlar, domòticament, una representació d’una vivenda en miniatura
(maqueta) i aproximar-nos en la mesura del possible a algunes de les múltiples versions de cases
domòtiques del moment.
Ara que tenim clar per a on volem que tiri el projecte, i després de veure les diferents possibilitats
domòtiques que es poden tenir en consideració, podem determinar uns objectius principals amb la
convicció que moltes coses són factibles. Dit això, anem a conèixer els objectius.
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1.3 Objectius a assolir.
1.3.1 Objectius
Els punts exposats a continuació són els objectius marcats abans de començar el projecte final de carrera.
1. Fer servir una interfície SCADA (InTouch) connectat al PLC d’Omron CJ1M per controlar i
supervisar una aplicació domòtica amb diferents sistemes.
2. Implementar diversos sistemes domòtics que abastin camps específics de les vivendes
domòtiques més complertes (seguretat, confort, estalvi energètic, usabilitat...) sempre dins de les
possibilitats constructives de la maqueta i d’un límit econòmic.
3. Implementació real amb sensors i actuadors (i els circuits d’adaptació d’aquests al PLC) en una
“Maqueta” a escala per a tenir un entorn físic real on provar i testejar l’aplicació domòtica.
4. Possibilitat d’utilitzar el programa SINA (ratolí facial) per a navegar i actuar sobre la interfície i
que això tingui l’efecte corresponent a la maqueta.
1.3.2 Descripció ràpida del procés a realitzar.
El projecte consisteix en completar des de la primera fase una aplicació domòtica sencera. Començant
per dissenyar la maqueta que representarà la casa fins a la interfície que l’usuari podrà emprar per a
comprovar l’estat de l’aplicació domòtica i sobre la qual podrà posar els paràmetres al seu gust.
Hi ha moltes tasques a realitzar per a tenir complert i funcionant el projecte i a continuació les anirem
citant per a fer una idea prèvia de la feina realitzada abans de llegir el procés en la continuació de la
memòria.
a. Comprar els materials i components per a construir la maqueta domòtica.
b. Dissenyar i construir la maqueta.
c. Dissenyar els circuits electrònics i a partir d’aquí fer en PCB les plaques amb els components i
annexar-ho a la maqueta.
d. Establir les comunicacions entre el PLC i l’SCADA.
e. Creació de les pantalles i la navegació de la interfície (amb l’SCADA).
f.

Programació de les funcions a realitzar per PLC.

g. Programació de les tasques a realitzar per L’SCADA
h. Posta en marxa i proves amb tots els elements junts.
i.

Provar el funcionament de l’aplicació domòtica amb i sense SINA.

No es deixin perdre els detalls en la consecució de la memòria. Tot seguit explicarem tot el procediment
detallat i mostrarem quines han estat les decisions a preses i per què.
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2. Aplicacions domòtiques reals vs Projecte Final de Carrera
2.1 Aplicacions domòtiques reals.
2.1.1 Empreses dedicades a la domòtica a Barcelona.

DOMOVAL
Empresa dedicada a sistemes domòtics: personalitzats segons el gust de l’usuari,
domòtica per a constructores, domòtica per a edificis comercials, hotels... Amplia
gamma de serveis domòtics de tot tipus ja que compta amb la participació d’altres
empreses col·laboradores.
L’any 2004 aquesta empresa va presidir el comitè organitzat de la primera fira
monogràfica de DOMOTICA i HOGAR DIGITAL.

MAVITECSA
Personal qualificat i amb experiència a les diferents àrees de climatització,
ventilació i aplicacions energètiques, analitza "in situ" i estudia en
profunditat els problemes per a oferir solucions puntuals a cada necessitat
específica. Aire acondicionat, tractament de l’aire, control d’humitat,
calefacció i aigua calenta sanitària, energia solar, medi ambient i
il·luminació.

DATELSA

Empresa dedicada a les energies renovables, la informàtica
aplicada i les telecomunicacions.
Telefonia bàsica, centraletes digitals i analògiques, xarxes de fira òptica, ICT
restringit, xarxes de cablatge estructurat, Tecnologia RDSI-ADSL, sistemes IP
seguretat activa i passiva, sistemes intel·ligents, climatització,energies renovabl

MICROKEY
Empresa dedicada a components electrònics que té mercat
dins de la domòtica a nivell personalitzat.
Tenen sistemes del tipus Power-Line (mòdem per corrents portadores en format X10 per a controlar
persianes i toldos), telecomandaments telefònics o GSM per a controlar a distància diferents elements
com a calderes de calefacció, il·luminació, reg automàtics, etc. a través de línia de telèfon analògica,
alarmes tècniques i detectors de gas i inundació autònoms via ràdio.
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ELECTRICITAT SAGUM S.L.
Empresa dedicada a instal·lacions i manteniment elèctric
industrial i domèstic.
Ofereix els serveis d’instal·lació de sistemes d’energia solar fotovoltaica, energia solar tèrmica per
escalfar aigua (de piscines, aigua sanitària i calefaccions), instal·lacions de calefacció elèctrica i terra
radiant, racks informàtics, cablejat estructurat i petits automatismes per diverses aplicacions.
2.1.2 Serveis oferts.
Com hem pogut observar hi ha diverses pautes que es repeteixen als serveis domòtics oferts per les
empreses. Per començar pràcticament totes ofereixen un tractament a nivell d’usuari personalitzat, ja que,
cada casa i cada gust és tot un món. Tampoc no és el mateix dota domòticament una casa en construcció
que una casa ja construïda. Cal tenir en compte en aquests casos l’estat d’aquest i si primer no cal fer una
reforma (ja sigui de la xarxa elèctrica, les canonades de l’aigua o directament fer una inversió i posar
panells fotovoltaics en zones rurals amb sol i espai).
També cal ressaltar que moltes empreses tenen en compte factors ambientals, d’estalvi energètic i
d’energies renovables tal i com s’havia descrit al punt 1.2 de la introducció. Ja no es tracta només de
comoditats sinó d’estalviar diners i recursos, aprofitar els béns naturals.
Sembla que cada empresa potencia el camp al que es dedica dins de la indústria de la domòtica. Les
empreses de components electrònics venen dispositius domòtics , cablejats, estructures i instal·lacions
completes. Les empreses més aviat informàtiques pretenen vendre sobretot sistemes de seguretat
automàtics i sistemes per comprovar l’estat de la casa i comunicar-te amb ella a distància. Les empreses
especialitzades en climatització es preocuparan de l’ambient, és a dir, que hi hagi una certa comoditat
amb la temperatura, l’aire renovat, la humitat, la il·luminació de la casa...
Per al nostre sistema bé haurem d’intentar posar una mica de cada camp, dins de les nostres possibilitats,
ja que, així, veurem diferents exemples domòtics i com funcionarien tots ells a la mateixa aplicació.
També és important determinar quin tipus de control s’ha de fer, però en això les empreses no ens
ajuden. La raó és que cada empresa utilitza sistemes autònoms o centralitzats segons com sigui el cas (el
que surti més barat, fàcil d’instal·lar i doni uns resultats concrets).

2.2 Comparativa aplicacions comercials amb PFC.
Com hem comentat en el punt anterior 2.1 es tracta de realitzar una aplicació domòtica com més
completa millor. Val a dir que hi ha una part sobre la que no treballarem. Per falta de recursos, temps i
per que per a començar ja hi ha prou sistemes, al nostre PFC li mancarà poder-se controlar des de fóra
del que representa la casa (val a indicar que el PC amb la interfície domòtica i el programa i el PLC
suposadament es troben a l’interior de la casa que representa la nostra maqueta).
2.2.1 Estalvi energètic i medi ambient dins del PFC
Com no pot ser d’altra manera l’aplicació domòtica del nostre PFC ha de tenir en compte l’estalvi
energètic ja que és un dels punts més importants de qualsevol casa domotitzada. En el nostre cas
estalviarem llum (i amb això electricitat) i aprofitarem la il·luminació natural de l’exterior (el sol).
Sempre que estigui activat aquest sistema d’estalvi i fora hi hagi prou llum apagarà la llum artificial de
l’interior de la casa per pujar les finestres i permetre que hi entri la claror de l’exterior. Amb aquest
sistema no només s’estalvia diners en la factura de la llum sinó que s’utilitza una de les llums més
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profitoses per a la vista, la llum solar.
També estalviarem energia gràcies al sistema de calefacció de que disposa la maqueta, ja que es tracta de
terra radiant. El terra de cada sala independentment desprèn calor en cas la temperatura sigui menor que
la desitjada per l’usuari. Com que el calor a l’aire tendeix a pujar i aquesta calor emana del terra,
l’escalfament és més ràpid, més uniforme i per tant s’assoleix abans la temperatura desitjada. També el
terra es manté calent durant més temps gràcies a la calor residual, amb la qual cosa s’estalvia. Si aquest
circuit que a la nostra maqueta està representat per un cable calefactor, fos un circuit d’aigua calenta
escalfada pel sol i mantinguda calenta amb resistències també estem estalviant gas o electricitat (ja que
no faríem servir estufes de gas o elèctriques que consumeixen massa i només aporten una calor focal que
es dissipa amb facilitat i que cal mantenir molta estona en marxa per a que sigui eficaç)
2.2.2 Seguretat
L’aplicació domòtica del PFC consta de diversos sistemes de seguretat. Dos d’ells són programables per
l’usuari i els altres s’encarreguen sempre de les incidències.
Dins de les programables tenim el sistema de tancament general de persianes i el sistema de simulació de
presència. El primer, el sistema de tancament general de persianes, com el seu nom indica, s’encarrega
d’assegurar que a una hora programada per l’usuari totes les finestres de la casa es tanquin de manera que
no deixes fàcil el camí a possibles assaltants. El segon pretén enredar als possibles lladres fent-los pensar
que hi ha inquilins dins de la casa quan en realitat no hi ha ningú (puja i baixa finestres, fa soroll a
vegades encén algun llum, i sobretot no s’oblida de tancar totes les persianes a la nit).
Els sistemes d’emergències tancaran la vàlvula de pas de l’aigua en cas d’inundació i posarà en marxa el
sistema d’extinció d’incendis en cas de foc. Cal indicar que apareix una finestra a la interfície de
l’aplicació domòtica per a cada emergència i un avís auditiu, per evitar que alguna persona pugui resultar
ferida.
2.2.3 Confort
El confort no l’hem deixat pas de banda. L’aplicació consta d’una gran varietat de sistemes que pretenen
fer més senzilla la vida dels hipotètics ocupants. Sistemes programables que t’escalfen el menjar de dins
del forn o del microones a l’hora desitjada, que et preparen mitja banyera d’aigua calenta a la hora
adient, la temperatura sempre estarà al gust del consumidor a qualsevol de les estances, els recordatoris
s’encarregaran d’ajudar als usuaris a fer memòria de les coses que vulguin, el despertador et despertarà a
la hora convinguda i un endoll que s’encendrà en el moment en que l’usuari el programi.
Amb totes aquestes ajudes es pretén augmentar la qualitat de vida, el confort, el benestar i recuperar un
temps que és importantíssim als usuaris que aprofitin les diferents opcions programables.
2.2.4 Comunicació domòtica-usuari
Per a comunicar l’aplicació domòtica amb l’usuari tenim diferents sistemes. En primer lloc cal destacar
la interfície que ens permet programar la immensa majoria dels sistemes domòtics i que conté una
navegació visual (i auditiva) molt completa i minuciosa, ja que, s’ha procurat ser tant detallistes com ha
estat possible.
Però no només ens comunicarem a través de la interfície. Aquest PFC consta d’una sèrie de botons que
ens permeten actuar sobre persianes i llums de manera automàtica o manual i de manera independent
entre sí. També hi ha un botó destinat a desactivar els serveis que gestiona la interfície per a emprar el
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sistema de serveis mínims (veure subapartat 2.3).
Hi encara no es tot, hi ha un seguit de leds que ens indiquen si el control de l’aplicació el fa la interfície o
el PLC, hi ha leds que ens indiquen si estan en marxa l’endoll programable o tancada la vàlvula de pas de
l’aigua.
Tot això forma part de la comunicació entre l’usuari i la domòtica de la maqueta de la casa.
En general podem dir que es tracta d’una aplicació que ben podria ser comercialitzada a la realitat, ja que
conté, elements de diverses branques de la domòtica d’avui en dia sintetitzats de manera centralitzada i
fàcil de controlar i supervisar.

2.3 En cas de problemes, serveis mínims
En el cas que el SCADA fallés o no es poguessin dur a terme les comunicacions amb el PLC i per tant no
arribessin les ordres de control al sistema domòtic, cal indicar que la gent no es trobarà desprotegida i
sense res a la seva pròpia casa. El PLC té programats els serveis mínims i està dotat de dos mecanismes
per a desenvolupar aquesta tasca. Quan el propi PLC s’adoni que no comunica amb l’SCADA aquest
prendrà el control immediatament i avisarà amb un indicador visual (led vermell a la maqueta) als usuaris
que hi ha irregularitats i que assumeix el control de serveis mínims. D’aquesta manera l’usuari pot avisar
al servei de manteniment per a que comprovi que ha pogut passar. Si directament és l’usuari que detecta
algun problema al SCADA pot activar amb un botó el sistema de serveis mínims del PLC.
Aquest sistema de serveis mínims també reacciona a les emergències d’inundació i incendi tallant la
vàlvula de pas de l’aigua i activant el servei d’extinció de focs respectivament (tot i que no avisa per
pantalla ni tampoc amb so a l’usuari).
Els serveis mínims de que consta el nostre PFC (a part dels d’emergències comentat anteriorment) és el
manteniment de la temperatura entre 24 i 25 ºC. Això vol dir que, quan el PLC tingui el control de la
situació per problemes amb les comunicacions del SCADA o bé el propi usuari vulgui desactivar per
qualsevol motiu l’aplicació i deixar en marxa els serveis mínims, el PLC s’ocuparà de les emergències,
de que la porta del garatge segueixi funcionant i que la temperatura sigui d’entre 24 i 25 ºC que és la
temperatura aconsellada per les institucions per a mantenir la temperatura d’una vivenda durant tot l’any.
Cal tenir en compte que tot i que no es desactivi els serveis de l’SCADA i es perdin multitud de serveis i
sistemes, l’usuari no perdrà el control dels elements corrents de la casa, és a dir, que seguirà tenint
control sobre les persianes i els llums de la casa de manera manual. En casos així l’usuari només es
desprèn dels sistemes que no afecten la normalitat d’una casa (amb això volem dir que quedaran com una
casa sense serveis domòtics programables i conservaran els essencials).
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3. La Maqueta
3.1 Introducció
La maqueta simbolitza una casa unifamiliar on part dels seus elements estan controlats per un sistema
domòtic. Aquest sistema domòtic el formen el PLC CJ1M, que en fa l’adquisició de dades i actua sobre
els diferents actuadors (Leds, Motors), i el sistema SCADA, concretament el programa InTouch, que
permet controlar, visualitzar o programar algunes variables per a que s’executin quant vulguem.

3.2 Elements de la Maqueta
La maqueta està feta de fusta DM, ja que es forta i barata, i està formada per les parts principals d’una
casa: Menjador, Cuina, Lavabo, Dormitori i Garatge.
En aquestes parts hem posat els elements més genèrics que es podrien controlar en una casa domòtica ja
que, pel tamany reduït de la maqueta, no hem pogut posar cap sistema automàtic com ara el sensat de la
presencia de persones en l’habitació.
Aquestes parts estan agrupades en grups dins de cada habitació de la casa:
Menjador
-

Persiana
Llums
Sensor de temperatura
Calefactor de terra radiant

Dormitori
-

Persiana
Llums
Endoll
Sensor de temperatura
Calefactor de terra radiant

Lavabo
-

Persiana
Llums
Banyera
Sensor d’inundació
Sensor de temperatura
Calefactor de terra radiant

Cuina
-

Persiana
Llums
Microones
Forn
Sensor d’inundació
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-

Extintor d’emergència de foc
Vàlvula general d’aigua
Sensor de temperatura
Calefactor de terra radiant

Garatge
-

Porta del garatge

Dins d’aquestes estances trobem diferents elements que podríem agrupar en dos grups diferents, passius
o actius:
Els sistemes actius serien els que controlen que no hi hagi cap accident a la casa i el sistema de control
d’il·luminació, que no hem mencionat abans. Aquests sistemes serien:
-

Sensors d’aigua
Sensors de temperatura
Sensor d’il·luminació LDR

Aquests sistemes estan en un constant sensat de les variables del seu entorn per al quals estan dissenyats i
avisen al PLC si hi ha algun problema, aquets amb la seva programació executa una mesura o un altra.

3.3 Control manual
Una màquina sempre pot espatllar-se i, com passa constantment en els ordinadors, pot ser que l’enllaç
entre el PLC i el programa SCADA es talli per algun motiu.
Per a poder tenir un control més segur i més personal dels diferents elements de la maqueta hem instal·lat
uns interruptors de tres posicions, els quals podem veure a la Figura 1, que ens permeten encendre o
apagar els llums i pujar o baixar les persianes a voluntat com s’ha fet sempre. Ara bé si volem que es
controlin mitjançant el sistema SCADA tenim la possibilitat de posar l’interruptor en la posició central i
així el PLC o el programa SCADA podran controlar aquests elements amb els diferents programes que
tenen.

Figura 1: Interruptor de tres posicions
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3.4 Col·locació dels elements en la maqueta
Seguidament explicarem com hem col·locat cada element en la maqueta a la fi de poder reproduir l’acció
si es vol en un altre projecte o en la reproducció d’aquest.
-

Sensors de temperatura:
Els sensors de temperatura els hem posat en una cantonada de cada habitació a la
meitat entre el terra i el sostre. A cada sensor hi hem soldat uns cables per
allargar-los fins a la placa d’adquisició de temperatura i els hi hem posat un
connector a l’altra punta per a poder endollar-los al connector corresponen de la
placa. Després de soldar el cables els hi hem posat a cada pota un tros de tub
termoretràctil (vermell a l’alimentació, negre a la massa i groc a la senyal de
sortida) per a poder protegir les potes i poder reconèixer la funció de cada pota
fins i tot a l’altra punta del cable, en el connector.
Per a fixar el sensor a la paret li hem aplicat una mica de silicona calenta a les
potes i hem deixat el sensor lliure per a que pugui mesurar bé la temperatura sense
cap interferència d’algun altre material.

-

Sensors LDR:
De sensors LDR ni hi ha quatre. Dos d’aquests els hem posat a la part exterior de la
casa, un a cada costat, i els altres dos a dintre la casa, un al menjador i l’altre a la
cuina. Als sensors els hem soldat uns cables llargs i un connector per a poder
connectar-los a la placa d’adquisició i els hem posat un tros de tub termoretràctil a
cada pota per a protegir-los. Finalment els hem col·locat amb una mica de silicona
calenta.

-

Sensors d’inundació:
Els sensors d’inundació estan connectats igual que els de temperatura, però a la
seva placa corresponent. Per a poder provar els sensors i posar aigua sense mullar
la maqueta hem fet una capseta per a poder omplir d’aigua, segellada amb silicona,
i hi hem posat el sensor, tan al Lavabo com a la Cuina.

-

Leds d’il·luminació:
Els Leds els hem col·locat igual que els sensors LDR, però alhora de connectarlos a la placa hem tingut que soldar cada pota a la posició corresponen al
connector que va a la placa i els hem posat un tros de tub termoretràctil per a
protegir la soldadura.

-

Leds actuadors:
Es connecten a la placa igual que els d’il·luminació, però aquests van a la seva
posició correcta dins de la casa. El Led de l’endoll va introduït dins d’un forat a la
paret de l’habitació igual que els Leds de la vàlvula i l’extintor que passen a
través de la paret del Garatge/Cuina. El Led de la banyera, que simbolitza la
sortida d’aigua va col·locat, a l’aixeta i els leds del microones i el forn van
col·locats dins d’aquests elements.

20

-

Calefactors:
Els calefactors de cable del Dormitori, el Menjador i la Cuina van enrotllats sota
el terra de cada habitació (entre la fusta i el terra de l’habitació) i passen per un
forat fins al lloc on es connecten. El calefactor del Lavabo, com que és diferent,
va plantat en un costat de l’habitació dissimulat com si fos un radiador i també ha
estat introduït a través del terra amb un forat fins al lloc on es connecta.

-

Persianes:
Els motors de les persianes van col·locats a la paret de cada habitació amb una
brida collada amb un cargol. A l’eix del motor hem col·locat un tub de plàstic
amb un tros de filferro, que li dona resistència, per a que serveixi de barra per a
enganxar la persiana de tela. Aquesta barra va subjectada a l’eix del motor i a una
clavilla per a penjar quadres.
Per a que la persiana pesi i pugui baixar hem posat un pes amb una barra de acer i
estany enrotllat enganxat a la part de baix de la tela, i per a que pugi i baixi guiada
hem col·locat en cada costat filferro per a que faci de guia.

-

Sensors de pes del garatge:
El que capta el pes de la rampa per accionar la porta del garatge de la maqueta son
interruptors finals de carrera col·locats dos a dos sota la fusta i connectats a través
de la fusta amb tres forats per cada un.

-

Interruptors:
Els interruptors van col·locats a través de la fusta i nomes en surt la palanca.
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4. Característiques del PLC
4.1 Introducció
En aquest apartat explicarem quina classe de PLC utilitzem i les seves principals característiques, tan
internes com externes.
Primer explicarem les mes generals, mes endavant ens centrarem més en cada element que forma tot
l’autòmat i al final mostrarem les àrees de memòria internes del PLC.
L’esquema de la configuració dels mòduls del PLC és el següent:

+

PA202

+

CPU21

+

ID232

+

OD232

AD081-V1

4.2 Característiques generals
El CJ1M es un PLC amb un processador ràpid, amb funcions avançades, amb entrades i sortides
integrades, la possibilitat d’agregar mòduls especials intel·ligents d’entrades i sortides com ara mòduls
de temperatura, comptadors, analògics, etc. i un alt grau de connectivitat entre diferents rets (Ethernet,
Contoller Link, Device Net, Macro de protocol...).
4.2.1 Font d’alimentació PA202
La font d’alimentació proporciona una tensió de 5V amb un corrent de 2,8A i una tensió de 24V amb un
corrent de 0,4A (potencia de sortida 14 W màxim). Tensió d’alimentació de 100 a 240VAC
4.2.2 CPU21
Aquesta CPU té 160 bits d’entrades i sortides no expansibles, una capacitat de programa de 5kpasos,
capacitat de memòria 32KWords i la execució de les instruccions es de 0.1µs. A part de tot això te un
mòdul de 10 entrades (4 per interrupció i 2 comptadors d’alta velocitat) i 6 sortides a relé (dos d’elles
sortides de pulsos de 100kHz que poden controlar dos eixos simultàniament).
Les unitats CJ1M tenen la possibilitat d’agregar una targeta de memòria externa a la CPU per una
manipulació més fàcils si tens múltiples programes.
Per a connectar el PLC a l’ordenador disposem d’un connector de perifèrics on connectem el PLC amb el
programa CX-Programmer v7.2 per a la seva programació i a sota un port sèrie RS-232 per a connectar el
PLC amb el driver i el programa SCADA. Tots dos es connecten al port sèrie (COM) de l’ordinador.
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4.2.3 Unitats expansors
4.2.3.1 ID232
El PLC disposa d’un mòdul ID232 amb connector MIL (ràpid, senzill i connexionat barat) de 32 entrades
DC a 24V i 4,1mA. Aquest expansor d’entrades va connectar a un bloc terminal compatible de
connexions XW2B-40G4 connectat amb un cable XW2Z-030K-E per a una connexió més fàcil dels
cables de senyal d’entrada.
Per a connectar bé les entrades dels sensors al terminal de connexions de la Figura 3, s’ha de fer com es
mostra a la Figura 2.

Figura 2: Esquema de connexionat

Figura 3: Connector d’entrades XW2B-40G4

Les entrades estan distribuïdes al mòdul tal i com es mostra en la Figura 4.

Figura 4: Esquema de Pins del mòdul d'entrada
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4.2.3.2 OD232
El PLC disposa també d’un mòdul OD232 de 32 sortides a transistor PNP a 24V, 0.5A el punt i 4A la
unitat. Aquest mòdul també disposa d’un bloc terminal compatible de connexions extern XW2D-40G6
que està connectat amb el mòdul de sortides amb un cable XW2Z-050K-E.
El mòdul de sortida del PLC disposa de sortides a transistor PNP, si volem connectar els actuadors, amb
aquesta configuració, es fa de la següent manera:
Primerament s’ha d’alimentar el mòdul de sortides a 24V per a poder subministrar tensió a les sortides i
després s’ha de connectar l’actuador a la sortida desitjada del mòdul de la Figura 6 amb la configuració
de la Figura 5.

Figura 5: Esquema de connexionat a PNP

Figura 6: Connector d’entrades XW2D-40G6

Les sortides estan distribuïdes al mòdul tal i com es mostra en la Figura 7.

Figura 7: Esquema de Pins del mòdul de sortida
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4.2.4 Unitats especials
4.2.4.1 AD081-V1
El mòdul analògic disposa de 8 entrades que es poden configurar de 0 – 5V, de -10 – 10V, de 0 – 10V i
de 1 – 5V o 4 – 20mA.
La configuració s’ha de fer amb el programa CX-Programmer. Per a configurar-lo s’ha d’anar a
“Configurar Tabla de E/S” anar al bastidor principal i, si no surt automàticament, s’ha de buscar el mòdul
corresponent. Una vegada el tenim s’ha de fer dos clics en ell. En la finestra que surt s’han d’activar les
entrades que utilitzem (les que no utilitzem s’han de mantenir desactivades), la resolució que volem,
l’escala de temps i el numero de unitat. Una vegada fet hem de ficar el PLC en mode RUN i en la finestra
de “Configurar Tabla de E/S” en la pestanya “Opciones” s’ha de triar transferir al PLC i ja tenim el
mòdul configurat.
Seguidament en la Figura 8 podem veure la distribució de les entrades en el mòdul.

Figura 8: Esquema de sortides del mòdul analògic
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4.3 Àrees de memòria
En el nostre projecte només utilitzem l’àrea CIO (l’àrea de memòria d’entrades i sortides i l’àrea de les
unitats especials d’entrades i sortides), l’àrea DM i l’àrea de temporitzadors.
Tot segui en la Taula 1 podem veure quines adreces pertanyen a cada àrea de memòria.
Taula 1: Àrees de memòria del PLC
Àrea de dades

Àrea
CIO

Tamany

Rang

Àrea de entrades i sortides

1280 Bits

CIO0000 – CIO0079

Data link

3200 Bits

CIO1000 – CIO1199

Unitats de bus

6400 Bits

CIO1500 – CIO1899

Unitats especials d’entrades i sortides

15360 Bits

CIO2000 – CIO2959

PC Link sèrie

1440 Bits

CIO3100 – CIO3189

Entrades i sortides integrades

10 Bits + 6 Bits

CIO2960 – CIO2961

(1 Canal + 1 Canal)

Device Net

Area interna d’entrades i sortides

9600 Bits

CIO3200 – CIO3799

37504 Bits / 4800 Bits

CIO1200 – CIO1499 /

CIO3800 – CIO6143

Àrea WR

8192 Bits

W000 – W511

Àrea HR

8192 Bits

H000 – H511

Àrea AR

15360 Bits

A000 – A959

Àrea TR

16 Bits

TR0 – TR15

Àrea DM

32768 Canals

D00000 – D32767

Àrea de temporitzadors

4096 Canals

T0000 – T4095

Àrea de comptadors

4096 Canals

C0000 – C4095

32 Bits

TK00 – TK32

Registres d’índex

16 Registres

IR0 – IR15

Registres de dades

16 Registres

DR0 – DR15

Àrea de flancs de tasques
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5. Connexió de la maqueta al PLC i el sistema SCADA
5.1 Configuració de la connexió del PLC-DRIVER-INTOUCH
La configuració del protocol de connexió entre el PLC i el programa SCADA InTouch es la part mes
crucial del projecte ja que si no funciona no es pot exercir cap control sobre la maqueta domòtica.
Per a poder configurar una connexió funcional per port sèrie hem de configurar cada element amb els
mateixos paràmetres i configuració, això implica configurar el port del nostre ordinador, el driver
OMRONHL i el programa InTouch
Seguidament ensenyarem pas a pas com es configuren totes aquestes parts.
5.1.1 Port sèrie COM1
Primerament configurarem el port COM1 (aquest port es el que utilitzarem nosaltres) del nostre
ordinador. Aquesta configuració està basada en el sistema operatiu Windows XP de Microsoft.
Primerament anem a “Inicio  Panel de Control  Sistema”, aquí anem a la pestanya “Hardware” i
sel·leccionem el botó “Administrador de dispositivos” i ens apareixerà pantalla 3 de la Figura 9 amb la
informació de tots els sistemes del nostre ordinador.

1

2

3

4

Figura 9: Procés de configuració del port sèrie
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En aquesta pantalla obrim l’arbre “Puertos COM y LPT” i sel·leccionem amb dos clics el port que
utilitzarem (en el nostre cas el COM1). Ara ens apareixerà la pantalla 4 de la Figura 9 que conté la
descripció del port. En aquesta pantalla sel·leccionem la pestanya “Configuracion de puerto” i introduïm
totes les dades que configuració del port.
En el nostre cas les dades seran les següents:
Bits por segundo: 9600
Bits de datos: 7
Paridad: Impar
Bits de parada: 2
Control de flujo: Ninguno
Ara ja tenim el port configurat com nosaltres volem i nomes falta configurar igual el driver OMRONHL
que ens subministra Wonderware.
5.1.2 Driver OMRONHL
Una vegada configurat el port sèrie de l’ordinador amb els valors que hem triat anem a configurar el
driver OMRONHL i el programa InTouch.
Quant s’executi el driver hem d’anar a “Configure  Port Settings”, i es apareixerà la pantalla de la
Figura 10.

Figura 10: Communication Port Settings Driver

En aquesta pantalla hem de posar la següent configuració:
ComPort: En el nostre cas serà el COM1 (si n’hem d’utilitzar algun altre es canvia)
Reply Timeout: el deixarem a 1 secs
Baud Rate: Aquesta serà la velocitat del port, la qual la configurarem a 9600 tal i com apareix
per defecte.
Data Bits: seleccionarem 7 Bits.
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Stop Bits: seleccionarem 2 Bits.
Parity: la paritat la posarem Even (en Español vol dir Impar, tal i com hem posat a la
configuració del port sèrie)
Una vegada configurat el port del driver i sense sortir del d’ell, anem a “Configure  Topic Definition”,
i ens apareixerà la pantalla de la Figura 11.

Figura 11: Topic Definition Driver

Aquí hem de clicar a “New” que farà aparèixer la pantalla de la Figura 12 per a poder configurar un nou
topic, aquest topic ens permetrà comunicar el programa InTouch amb el PLC.

Figura 12: Topic Definition (New)

En la pantalla que ens apareix hem de posar la següent configuració:
Topic Name: serà el nom que haurem de posar desprès al programa InTouch per a poder
vincular-los. Es pot posar el nom que vulguem, però es recomanable posar el
nom del PLC que utilitzem per a evitar confusions.
Com Port: seleccionem el port que utilitzem.
Device Type: Aquí es selecciona el tipus de PLC que connectarem. Nosaltres hem utilitzat el
PLC CJ1M de Omron. Per a que el InIouch es pugui connectar amb el nostre PLC
hem tingut que seleccionar el tipus CV-Series PLC i en la pestanya del costat
(Model) hem triat el model CV500.
Update Interval: aquest paràmetre l’hem posat de 1msec per a una lectura ràpida.
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Els altres paràmetres no els hem tocat i estan posats per defecte.
Per últim, anem a “Configure  Server Settings” i comprovem que estigui tot escrit com en la imatge de
la Figura 13. Aquests paràmetres ja surten per defecte.

Figura 13: Server Settings Driver

Després de tots aquests passos ja tenim configurat el driver per a poder connectar el SCADA Intouch i el
PLC CJ1M.
5.1.3 Configuració del SCADA Intouch
Per a poder vincular el Programa InTouch amb el PLC s’ha de configurar l’Acces name del programa per
a que la comunicació sigui exitosa, i es puguin llegir i escriure dades en els registres del PLC, per això la
segona part de la configuració està basada en el programa InTouch.
La primera acció que hem de fer es anar a la barra superior i seleccionar “Special Acces Names” i
apareixerà la finestra de la Figura 14, on vincularem el programa InTouch, el driver i el PLC.

Figura 14: Modify Acces Name SCADA

Seguidament anem a omplir les caselles:
Acces: posem el nom del PLC que utilitzem per a que no hi hagi confusions alhora de triar-lo.
Node Name: aquesta casella ha de quedar en blanc.
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Application Name: en aquesta casella hem d’escriure el nom del driver que utilitzem per a que el
programa sàpiga amb que ha de connectar.
Topic Name: per a poder vincular el driver amb el programa en aquesta casella hem de posar el
mateix nom que hem posat a la casella Topic Name de la finestra Topic Definition
del driver OMRONHL de la finestra de la Figura 12.
A la pregunta Which protocol to use? Que surt a la finestra hem de seleccionar “DDE”.
Les altres opcions no cal tocar-les, ja que surten així per defecte.
Una vegada configurat el Acces name ja tenim fet l’enllaç amb el PLC, però encara falta saber com
configurar els Tags del programa InTouch per a que puguin llegir i/o escriure als registres del PLC, ja
que cada Tag llegirà el registre que se li hagi introduït.
La configuració dels Tags l’explicarem més endavant quant expliquem com hem fet la programació i
construcció del programa.

5.2 Connexions Maqueta-PLC
5.2.1 Introducció
Per a que la maqueta funcioni es necessari connectar els diferents actuadors i sensors al PLC.
Seguidament podem veure com estan distribuïdes aquestes connexions al llarg dels terminals expansors
que estan connectats al mòduls d’entrades i sortides, els quals hem vist a la part de mòduls expansors de
“Característiques del PLC”.
Per a saber quines entrades/sortides de la taula corresponen al bloc terminal s’ha de girar la taula 90
graus cap a la dreta i mirar de front tant el bloc terminal com la taula. S’ha de tenir en compte que el
cable connector que bé del mòdul d’expansió ha d’estar connectar a la part de baix, aixo vol dir que el
mòdul està col·locat al revés.
5.2.2 Entrades

Taula 2: Entrades del PLC
Bit

Posició

Canal

GND global
Llums OFF (DLOF),
Dormitori
Interruptor
Llums ON (DLON),
Dormitori
Interruptor
Llums OFF (LLOF),
Lavabo
Interruptor

GND

4

7

6

6

8

5

10

Bit

1
Canal 1, correspon a l’adreça de
memòria CIO0001

2

Posició

3

GND global
GND GND des de la placa
d’alimentació global

5

15

7

14

9

13

Persiana avall (MP↓),
Menjador
Interruptor
Persiana amunt (MP↑),
Menjador
Interruptor
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Llums ON (LLON),
Lavabo
Interruptor
Persiana avall (CP↓),
Cuina
Interruptor
Persiana amunt (CP↑),
Cuina
Interruptor
Llums OFF (CLOFF),
Cuina
Interruptor
Llums ON (CLON),
Cuina
Interruptor

12

11

12

3

14

13

11

2

16

15

10

1

18

17

9

0

20

19

8

22

21

GND

24

23

7

26

6

28

5

30

Sensor Aigua,
Lavabo

4

32

Final de Carrera amunt,
Porta Garatge

3

34

Final de Carrera avall,
Porta Garatge

2

36

Detector Pes 2,
Dintre Garatge

1

Detector Pes 1,
Dintre Garatge

0

GND global
GND sensors d’aigua
Persiana avall (LP↓),
Lavabo
Interruptor
Persiana amunt (LP↑),
Lavabo
Interruptor
Sensor Aigua,
Cuina

Canal 0, correspon a l’adreça de memòria CIO0000

4

Llums OFF (MLOF),
Menjador
Interruptor
Llums ON (MLON),
Menjador
Interruptor
Botó PLC
Interruptor
Persiana avall (DP↓),
Dormitori
Interruptor
Persiana amunt (DP↑),
Dormitori
Interruptor

GND GND global

25

15

27

14

29

13

31

12

33

11

35

10

38

37

9

Detector Pes 4,
Fora Garatge

40

39

8

Detector Pes 3,
Fora Garatge
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5.2.3 Sortides
Taula 3: Sortides del PLC
Posició

24V

GND global

Posició

Bit

2

1

24V

GND

4

3

GND

Persiana avall (SDP↓),
Dormitori

7

6

5

15

Persiana avall (SCP↓),
Cuina

Persiana amunt (SDP↑),
Dormitori

6

8

7

14

Persiana amunt (SCP↑),
Cuina

Persiana avall (SMP↓),
Menjador

5

10

9

13

Persiana amunt (SMP↑),
Menjador

4

12

11

12

Persiana amunt (SLP↑),
Lavabo

3

14

13

11

Tancar el Circuit de la
Persiana de la Cuina
(TCPC)
Tancar el Circuit de la
Persiana del Lavabo
(TCPL)
Pujar la Porta del
Garatge, (Pg↑)

15

10

Baixar la Porta del
Garatge, (Pg↓)

Persiana avall (SLP↓),
Lavabo

Canal

Canal 1, correspon a l’adreça de memòria CIO0003

Bit
Cable de connexió global
a 24V

GND global
GND des de la placa
d’alimentació global

16

1

18

17

9

0

20

19

8

24V

22

21

24V

GND

24

23

GND

7

26

25

15

Leds dels llums del
Lavabo

6

28

27

14

Led de l’extintor de la
Cuina

5

30

29

13

Calefactor del
Lavabo

Led de l’aixeta de la
banyera

4

32

31

12

Calefactor del
Dormitori

Led que indica
l’activació de les
funcions del PLC

Cable de connexió global
a 24V des de la placa
d’alimentació
GND global
GND dels relés dels
calefactors
Leds dels llums del
Menjador

Canal 0, correspon a l’adreça de
memòria CIO0002

2

Tancar el Circuit de la
Persiana del Dormitori
(TCPD)
Tancar el Circuit de la
Persiana del Menjador
(TCPM)

GND global

33

Led de la vàlvula d’aigua
de la Cuina

3

34

33

11

Calefactor del
Menjador

Led corresponent a
l’Endoll del Dormitori

2

36

35

10

Calefactor de la
Cuina

Led corresponent al
Microones

1

38

37

9

Leds dels llums del
Dormitori

0

40

39

8

Leds dels llums de la
Cuina

Led corresponent al Forn

5.2.4 Mòdul Analògic

Taula 4: Entrades analògiques del PLC
Memòria
PLC
Temperatura
del Menjador

Temperatura
del Lavabo

LDR de dintre
de la Cuina

LDR de dintre
del Menjador

CIO2002

CIO2004

CIO2006

CIO2008

Mòdul Analògic CJ1W-AD081-V1

Entrada 2 (+)

B1

A1

Entrada 1 (+)

Entrada 2 (-)

B2

A2

Entrada 1 (-)

Entrada 4 (+)

B3

A3

Entrada 3 (+)

Entrada 4 (-)

B4

A4

Entrada 3 (-)

B5

A5

Entrada 6 (+)

B6

A6

Entrada 5 (+)

Entrada 6 (-)

B7

A7

Entrada 5 (-)

Entrada 8 (+)

B8

A8

Entrada 7 (+)

Entrada 8 (-)

B9

A9

Entrada 7 (-)

Memòria
PLC
CIO2001

Temperatura
de la Cuina

CIO2003

Temperatura
del Dormitori

CIO2005

LDR de fora
de la Cuina

CIO2007

LDR de fora
del Menjador
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5.2.5 Registres de Bits interns del PLC
Per a fer els GRAFCET i els diferents sistemes de la casa, a part, hem necessitat alguns registres interns.
Taula 5: Bits interns del PLC
Bits del PLC

Funció en el PLC

4.00

Estat 0 del GRAFCET de la porta del Garatge

4.01

Estat 1 del GRAFCET de la porta del Garatge

4.02

Estat 2 del GRAFCET de la porta del Garatge

4.03

Estat 3 del GRAFCET de la porta del Garatge

4.04

Estat 4 del GRAFCET de la porta del Garatge

4.05

Estat 5 del GRAFCET de la porta del Garatge

4.06

Estat 6 del GRAFCET de la porta del Garatge

4.07

Estat 7 del GRAFCET de la porta del Garatge

5.00

Detector de la Persiana avall del Lavabo

5.01

Detector de la Persiana amunt del Lavabo

5.02

Detector de la Persiana avall del Menjador

5.03

Detector de la Persiana amunt del Menjador

5.04

Detector de la Persiana avall de la Cuina

5.05

Detector de la Persiana amunt de la Cuina

5.06

Detector de la Persiana avall del Dormitori

5.07

Detector de la Persiana amunt del Dormitori

6.00

Estat 0 del GRAFCET de la Persiana del Lavabo

6.01

Estat 1 del GRAFCET de la Persiana del Lavabo

6.02

Estat 2 del GRAFCET de la Persiana del Lavabo

6.03

Estat 3 del GRAFCET de la Persiana del Lavabo

6.04

Estat 0 del GRAFCET de la Persiana de la Cuina

6.05

Estat 1 del GRAFCET de la Persiana de la Cuina

6.06

Estat 2 del GRAFCET de la Persiana de la Cuina

6.07

Estat 3 del GRAFCET de la Persiana de la Cuina
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6.08

Estat 0 del GRAFCET de la Persiana del Menjador

6.09

Estat 1 del GRAFCET de la Persiana del Menjador

6.10

Estat 2 del GRAFCET de la Persiana del Menjador

6.11

Estat 3 del GRAFCET de la Persiana del Menjador

6.12

Estat 0 del GRAFCET de la Persiana del Dormitori

6.13

Estat 1 del GRAFCET de la Persiana del Dormitori

6.14

Estat 2 del GRAFCET de la Persiana del Dormitori

6.15

Estat 3 del GRAFCET de la Persiana del Dormitori

7.00

Pujar persiana del Lavabo des del SCADA (ITLamunt)

7.01

Baixar persiana del Lavabo des del SCADA (ITLavall)

7.02

Pujar persiana de la Cuina des del SCADA (ITCamunt)

7.03

Baixar persiana de la Cuina des del SCADA (ITCavall)

7.04

Pujar persiana del Menjador des del SCADA (ITMamunt)

7.05

Baixar persiana del Menjador des del SCADA (ITMavall)

7.06

Pujar persiana del Dormitori des del SCADA (ITDamunt)

7.07

Baixar persiana del Dormitori des del SCADA (ITDavall)

8.01

Variable d’activació sense SCADA

8.04

Activar Calefactor de la Cuina des del SCADA

8.05

Activar Calefactor del Menjador des del SCADA

8.06

Activar Calefactor del Dormitori des del SCADA

8.07

Activar Calefactor del Lavabo des del SCADA

9.00

Encendre i apagar els llums de la Cuina

9.01

Encendre i apagar els llums del Menjador

9.02

Encendre i apagar els llums del Dormitori

9.03

Encendre i apagar els llums del Lavabo

9.04

Flanc per desactivar els Calefactors al commutar (VariableSCADA)

9.05

Flanc per desactivar els Calefactors al commutar (BotoPLC)

9.10

Bit de la Cuina
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9.11

Bit del Lavabo

9.12

Bit del Dormitori

9.13

Bit del Menjador

10.00

Detector de temperatura mínim de la Cuina

10.01

Detector de temperatura igual de la Cuina

10.02

Detector de temperatura màxim de la Cuina

11.00

Detector de temperatura mínim del Lavabo

11.01

Detector de temperatura igual del Lavabo

11.02

Detector de temperatura màxim del Lavabo

12.00

Detector de temperatura mínim del Dormitori

12.01

Detector de temperatura igual del Dormitori

12.02

Detector de temperatura màxim del Dormitori

13.00

Detector de temperatura mínim del Menjador

13.01

Detector de temperatura igual del Menjador

13.02

Detector de temperatura màxim del Menjador

14.00

Variable del SCADA al PLC

14.01

Bit Comunicació/Temporitzador 1

14.02

Bit Comunicació/Temporitzador 2

T0001

Temporitzador de la Persiana del Lavabo 1

T0002

Temporitzador de la Persiana del Lavabo 2

T0003

Temporitzador de la Persiana del Menjador 1

T0004

Temporitzador de la Persiana del Menjador 2

T0005

Temporitzador de la Persiana del Dormitori 1

T0006

Temporitzador de la Persiana del Dormitori 2

T0007

Temporitzador de la Persiana del Cuina 1

T0008

Temporitzador de la Persiana del Cuina 2
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6. Funció del PLC
6.1 Introducció
En aquest apartat explicarem com gestiona el PLC la maqueta quant el sistema SCADA està desactivat i
els diferents programes que incorpora per a fer aquesta gestió

6.2 Llaç de control del PLC
Com hem explicat avanç encara que l’aplicació SCADA no funcioni es necessita un cert control mínim.
Aquest control està programat automàticament al PLC i ens permet fer pujar les persianes, apagar o
encendre llums, mantenir la temperatura de la casa a un cert nivell en que es pugui viure dintre la casa,
controlar la porta del garatge, detectar focs o inundacions a la casa i, encara que no ens avisi, faig un
control intel·ligent per a evitar desastres.
En control de les llums, persianes i la porta del garatge es fa exclusivament des del PLC ja que s’utilitzen
GRAFCETs al ser sistemes seqüencials. A part de poder controlar-los manualment també els podem
utilitzar des del programa SCADA ja que hi ha incorporats en els GRAFCETs Bits de control que
acciona el programa SCADA.
Per a més seguretat hem disposem de dos elements de seguretat que ens passen el control automàticament
al PLC per si passa alguna emergència amb el programa SCADA.
Un dels elements es un botó manual que activa les funcions de control del PLC en cas de voler desactivar
el programa SCADA manualment.
L’altre element es un bit que s’activa en cas de que la connexió entre el programa SCADA i el PLC
s’interrompi per algun motiu. Aquest bit s’activa sol sense intervenció de l’usuari per si el programa falla
quant no hi ha ningú a casa i no es pot activar el botó manualment. En l’explicació del programa veurem
com funciona el programa.

6.3 Programes del PLC
6.3.1 Sistema d’il·luminació
El sistema d’encendre i apagar llums es controla a través del PLC mitjançant interruptors externs o bits
de control des del programa SCADA.
Els interruptors tenen tres posicions. Si posem el interruptor en la posició 1 activarem les llums
manualment i si el posem a la posició 3 els apagarem, cosa que farem que el PLC no pugui controlar les
llums i les tindrem al nostre gust, ara bé, si posem l’interruptor en la posició 2 el PLC tindrà accés al
control de les llums i el programa SCADA farà el control que tingui programat al marge dels nostres
desitjos.
Seguidament es pot veure la llista del programa de contactes del PLC per a les llums:
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6.3.2 Persianes
El control de les persianes es similar al de les llums, ja que es poden controlar mitjançant l’interruptor o
bits de control des del programa SCADA.
El sistema de les persianes es seqüencial per tant hem per la programació mitjançant un GRAFCET que
podem veure en la Figura 15.

Figura 15: GRAFCET Persianes

El control de les persianes està basat en el funcionament de la placa electrònica que explicarem en
l’apartat de disseny i funcionament de les plaques.
El funcionament del GRAFCET és el següent:
Com que el control de posicionament de les persianes està fet mitjançant software en el programa hi ha
inclòs la programació del bits de posicionament de la persiana.
Al principi del programa s’activa l’estat 0 per a activar el GRAFCET i s’activen els bits de
posicionament de la persiana de la part inferior, ja que la seva posició d’inici sempre serà amb les
persianes a baix.
Seguidament si volem pujar la persiana, tan manualment com pel programa SCADA, haurem d’activar o
bé l’interruptor o el bit corresponen, cosa que farà que s’activi el circuit de les plaques, s’iniciï el
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temporitzador 1 d’un segon i que s’activi el circuit per a que la persiana pugui pujar. Al cap d’un segon
la persiana ja està a dalt i per tant el programa desactiva el bit de posicionament de la part de baix i activa
el bit de posicionament de la part de dalt.
Una vegada a dalt el sistema manté el senyal de pujar la persiana per a que es quedi a dalt i espera a que
s’activi l’interruptor o el bit de baixar la persiana. Una vagada activat l’un o l’altre, s’activa el
temporitzador 2 d’un segon, s’activa el circuit de baixar la persiana i seguidament es desactiva el de pujar
la persiana, ja que si o fem al rebés la persiana cauria per pes i així podem fer que baixi més lentament.
Una vegada la persiana ha arribat a baix, gràcies el temporitzador, es desactiva el bit de posicionament de
dalt i s’activa el de baix, així el programa detecta que està a la part de baix i desactiva el circuit de les
plaques.
6.3.3 Porta del Garatge
El funcionament de la porta del garatge es independent a tots els altres sistemes, funciona tant amb el
programa SCADA activat que desactivat ja que es un GRAFCET independent del PLC, el qual el podem
veure a la Figura 16.

Figura 16: GRAFCET de la porta del garatge
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Seguidament anirem a explicar el GRAFCET de la porta del garatge:
La idea de funcionament es que si el cotxe vol entrar o sortir del garatge la porta detectarà el seu pes a
dintre o a fora, i si el detecta, obrirà la porta. Una vegada ha travessat la porta, el sensor de pes del costat
oposat serà el que baixarà la porta del garatge quant ja no detecti el pes del cotxe que ha passat. Com que
ho hem fet mitjançant un GRAFCET no hi haurà problemes ja que anirà per el camí de obrir o tancar la
porta.
Al final de tot hem tingut que posar un sistema de seguretat per a evitar problemes de posicionament de
la porta si per exemple s’activen a la vegada els sensors de dintre o fora del garatge, ja que pot provocar
que la porta comenci a pujar i que pari de sobte i fent que el PLC en perdi la posició i no la pugui
controlar.
El sistema de seguretat que no apareix en el GRAFCET es el següent:
Si el PLC detecta que fa mes de dos segons que els sensors de posicionament estan activats (que la porta
esta entre mig parada), automàticament torna el GRAFCET a la l’estat 0 i tanca la porta per a que es
pugui tornar a començar el cicle.
Com que la porta ha estat reciclada d’un altre projecte els engranatges i la cadena no funcionen gaire bé i
a vegades al tocar el sensor de dalt rebota i es queda entremig dels sensors sense que el PLC la pugui
controlar. Doncs el sistema de seguretat detecta que si està en l’estat de “Esperar” (6 i 2) i no es detecta
que la porta està a dalt, tal i com hauria de ser, al cap de dos segons torna a baixar la porta per a que el
GRAFCET pugui tornar a començar.
Les portes normalment tenen un dispositiu làser, per que si detecta que passa algú per sota, es desactiva
la porta per a evitar accidents. Aquest es un dispositiu que faltaria posar per a més seguretat si fos una
porta real, ja que en maqueta es molt difícil posar aquest sistema per el seu tamany comercial.
6.3.4 Manteniment de temperatura constant
El sistema de manteniment de temperatura es un dels sistemes que només funcionen si el botó de canvi a
PLC o el bit que detecta la desactivació del programa SCADA estan activats. Com hem dit aquest
sistema manté la temperatura a tota la casa en cas de problemes en el programa SCADA i poder estar bé
dins de casa tot l’any.
Taula 6: Rangs pel manteniment de temperatura
Àrea de
Memòria del
PLC

Valor de la
Temperatura ºC

Valor en Hexadecimal
de la Conversió del
valor analògic obtingut

Mínim /
Màxim

Grup

D00000

0

#0

Mínim

1

D00001

25

#64

Màxim

D00002

25,25

#65

Mínim

D00003

25,75

#67

Màxim

D00004

26

#68

Mínim

D00005

60

#FA

Màxim

2

3
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El sistema funciona de la següent manera:
Per a fer aquest sistema ens hem basat en el comparador BCMP per a crear uns histèresi per al control
dels calefactors. Aquest element compara el valor que llegeix del registre de les entrades analògiques de
temperatura i el compara amb una taula, que podem veure en la Taula 6, que definim al primer cicle del
PLC.
Al comparador BCMP s’adjunta una adreça de memòria de tipus Word que servirà per detectar en quin
grup està la temperatura d’entrada i així poder controlar els calefactors.
El valor de la temperatura que obtenim des del mòdul analògic és multiplicat per 0,25 per a obtenir el
valor real de la temperatura. Aquest valor ha estat extrapolat mitjançant el factor de conversió configurat
en el mòdul d’entrades analògiques que veiem en la Figura 17.
El càlcul del factor, que no serà res mes que el pendent de la recta, està explicat en la Figura 18.

Figura 17: Resolució del mòdul analògic

Figura 18: Fórmula del pendent de la recta

Com que el sensor puja 10mV per cada grau centígrad, si el sensor ens dona un valor de 0.26V haurem
de multiplicar per 100 aquest valor convertit per a tenir el valor de la temperatura real, que serà de 26ºC.
Aquest valor es comparat amb la taula de dades. Si valor està en el primer grup, s’activa el bit .00 de
l’adreça introduïda en el comparador i el programa activa el calefactor. Si el valor de temperatura està en
el grup 3 es desactiva el calefactor corresponent per a que la temperatura baixi. Aquest sistema mantén la
temperatura entre 25 i 26ºC.

Com en alguns programes, aquest també te un sistema de seguretat que apaga els calefactors una vegada
desactivat el botó de control des del PLC o si detecta que el programa SCADA està activat. Així si el
programa SCADA ha de controlar la temperatura te via lliure per activar o desactivar els calefactors si o
creu convenient. Això es fa detectant el flanc de desactivació d’aquests dos bits.
Seguidament podem veure el programa de contactes del PLC corresponent al manteniment de
temperatura:
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6.3.5 Comunicació
Com hem anat dient en els altres programes, aquest es el que controla si el SCADA està connectat.
Per a detectar això el programa SCADA posa a 1 un bit (VarSCADA), i si detecta que el bit de retorn
està a 1 (Var1Com) desactiva el bit que ha activat abans (VarSCADA). Tot això ho fa cada dos segons.
Aquestes línees les podrem veure en l’apartat de programes corresponents al SCADA.
EL Programa del PLC funciona de la següent manera:
Si s’activa el bit “VarSCADA” s’activa el bit “Var1Com” i si el bit “VarSCADA” està desactivat
s’activa el bit “Var2Com”. Aquests 2 bits que s’activen estan associats a uns temporitzadors que conten
fins a 60 segons. Si un dels dos bits es mante activat més de 60 segons vol dir que el programa SCADA
està desactivat i s’activa el bit que indica als altres programes que el SCADA està desactivat
(SCADAOFF).
Si de sobte el programa SCADA es torna a activar el programa del PLC detecta el canvi de variables i
desactiva el bit “SCADAOFF”.
Per a veure físicament si les funcions del PLC estan activades i no hi ha comunicació amb el SCADA
s’encén un Led al costat de l’interruptor del PLC per a indicar-ho.
Seguidament podem veure el programa de contactes del PLC corresponent a la comunicació:
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6.3.6 Sensor d’aigua
El programa de sensat d’inundació activa la vàlvula sempre i quant es detecta una inundació al Lavabo o
a la Cuina i el botó de control des de PLC o el bit de desconnexió del programa SCADA estan activats.

6.3.7 Extintor
Per a detectar si hi ha un possible foc a la cuina es compara la temperatura de la cuina amb un valor
predefinit de 50ºC, si sobrepassa aquest valor l’extintor expulsa aigua per a apagar el foc. S’activa amb el
botó de control des de PLC o el bit de desconnexió del programa SCADA.
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7. Plaques PCB
7.1 Placa d’il·luminació i actuadors amb díodes Led
La il·luminació i alguns actuadors que es controlen en la maqueta domòtica es visualitzen a través de
díodes Led i com que aquests díodes s’encenen o s’apaguen mitjançant les sortides del PLC a 24V hem
tingut que dissenyar una placa que ens permetés operar amb aquesta tensió i no fer malbé els díodes Led.
Per a fer aquest acondicionament hem fabricat una placa que reuneix tots els Leds de la maqueta
domòtica. En aquesta placa hem posat una resistència de 1.5kΩ a cada Led per a disminuir el corrent que
hi circula, ja que el rang normal de funcionament d’un díode Led és de 10 a 20mA. Segons la llei d’Ohm,
el corrent que hi circularà és de:

Per entendre millor aquest disseny podeu veure en la Figura 19 com hem fet i connectat els elements de
la placa.

Figura 19: Disseny electrònic de la placa dels Leds
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Per a la connexió de la placa amb la maqueta domòtica hem fabricat dos connector amb tots els cables de
cada Led. En un connector la pota positiva (ànode) i en l’altre la negativa (càtode).
En la Taula 7 podem veure l’organització dels cables d’entrada i sortida amb els números de pin, el seu
Led corresponent i l’element que simbolitzen.
Taula 7: Posició dels Leds en el connector
Connector Leds +

Tipus de Led

Actuador que simbolitza

Connector Entrada PLC

1

Led Vermell

Forn

1

2

Led Vermell

Microones

2

3

Led Taronja

Endoll de l’habitació

3

4

Led Verd

Vàlvula d’aigua

4

5

Led Blau

Sortidor extintor

5

6

Led Blau

Banyera

6

7

Led Blanc

Il·luminació del Dormitori

7

8

Led Blanc

9

Led Blanc

10

Led Blanc

11

Led Blanc

Il·luminació del Menjador

8

12

Led Blanc

13

Led Blanc

14

Led Blanc

15

Led Blanc

Il·luminació de la Cuina

9

16

Led Blanc

17

Led Blanc

18

Led Blanc

19

Led Blanc

Il·luminació del Lavabo

10

20

Led Blanc
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Podem veure que en la il·luminació de les habitacions, els leds estan agrupats de quatre en quatre menys
en el Lavabo que ni hi ha només dos. Aquest leds s’activen alhora ja que cada grup forma part d’una
habitació diferent.
El PIN 11 del connector “EntradaPLC” i el connector “ledGND”, que podem veure en la Figura 19, estan
agrupats a massa (GND).
Finalment podem veure, en la Figura 20, un disseny en tres dimensions de com ha quedat la placa dels
Leds.

Figura 20: Disseny en 3D de la placa dels Leds

7.2 Placa dels sensors de temperatura
Per fer la mesura de temperatura en la maqueta domòtica hem utilitzat el sensor LM35. Aquest sensor
junt amb el circuit de la Figura 21 ens dona una perfecta linealització i precisió en la mesura de la
temperatura, ja que per cada grau que puja la temperatura, el sensor incrementa en 10mV la seva sortida.

Figura 21: Disseny de la placa d'adquisició de temperatura
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En aquest circuit els dos díodes 1N914 es fan servir per a protegir al sensor de possibles sobretensions.
Aprofitant les entrades analògiques del PLC hem connectat la sortida dels sensors al PLC per a poder
treballar amb la lectura directa del sensor.
Per a poder identificar més fàcilment quin sensor hi ha en cada connector hem escrit un números en la
placa que es corresponen amb la classificació de la Taula 8.
Taula 8: Classificació dels sensors de temperatura
Sensor

Habitació corresponent

LM35-1

Menjador

LM35-2

Cuina

LM35-3

Dormitori

LM35-4

Lavabo

Podem veure en la Figura 22 com ha quedat el disseny de la placa en tres dimensions.

Figura 22: Disseny en 3D de la placa d’adquisició de temperatura
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7.3 Placa sensors d’aigua i sensors LDR d’il·luminació
En aquesta placa s’han ajuntat els sensors d’aigua i els sensors d’il·luminació LDR per aprofitar espai, ja
que no necessiten d’un gran espai per a la seva implementació.

Figura 23: Disseny de la placa d'inundació i LDR

Seguidament anirem a fer una explicació per separat de cada sistema de la placa.
7.3.1 Sensor d’Aigua
Aquest circuit el podem veure en la secció verda de la Figura 23
Per tal que la maqueta domòtica tingui constància de que hi ha una possible inundació a la casa i pugui
tancar la vàlvula principal de la casa, per a que no s’inundi o es gasti massa aigua innecessariament, hem
fabricat un sensor d’aigua mitjançant el sensor d’humitat HIH-4000.
Com que aquest sensor s’ha d’alimentar a 5V hem introduït un regulador de tensió que passa de 24V a
5V. Aquest regulador és el BA17805T.
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El funcionament del circuit es el següent:
Aquest sensor alimentat a 5V ens indica, en condicions normals, uns 2.5V (segons la humitat mesurada
en l’ambient), si a aquest sensor li toca l’aigua la tensió de sortida baixa fins a 300mV immediatament.
Com passa a tots els sensors d’aigua, que no son de nivell, quant ja no hi ha inundació, el sensor segueix
moll i continua marcant una possible inundació, en aquets cas es pot deixar assecar el sensor i
aconseguirem que poc a poc anirà vagi pujant la tensió de sortida una altra vegada, o com a altra mesura,
es pot optar per assecar-lo manualment, cosa que farà que el sensor torni a detectar que no hi ha aigua.
Per a fer aquesta comparació de tensions i fer que s’activi una entrada del PLC quant es detecta aigua
hem optat per a implementar un comparador de tensió que ens compara la tensió de sortida del sensor i
una tensió de referència afegida mitjançant un divisor de tensió a la pota no inversora de l’amplificador
operacional LM6172IN, ja que l’alimentació de la placa es de 24 V i l’hem aprofitat. El valor de la tensió
de referència és de 900 mV com podem veure en el divisor següent:

Hem tingut que deixar un marge de 600mV entre la tensió mínima del sensor i el marge de referència ja
que el comparador a tensions tant petites necessita més diferència entre elles que en tensions altes.
7.3.2 Sensor resistiu LDR
Aquest circuit el podem veure en la secció vermella de la Figura 23.
Aquests sensors resistius varien la seva resistència mitjançant la llum que els incideix, com menys llum
més resistència tenen i al rebés. El disseny que hem fet subministra una tensió de 0 a 5V a la sortida del
circuit per a poder fer servir les entrades analògiques que ens quedaven al PLC i poder treballar
directament amb tensió que subministrarà el LDR segons la il·luminació que es detecti. Aquesta tensió la
obtenim fent un divisor de tensió, ficant en el lloc de la resistència R2 el sensor LDR i una resistència de
1MΩ en el lloc de R1.

Finalment podem veure en la Figura 24 com ha quedat el disseny de la placa en tres dimensions amb els
dos sistemes clarament visibles.

Figura 24: Disseny en 3D de la placa dels sistemes d'inundació i il·luminació
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7.4 Placa de control dels Motors de les persianes
Com que els motors que hem utilitzat per al funcionament de les persianes han estat reciclats, i per tant
no tenen iguals característiques, hem tingut que fabricar un circuit que ens controli els quatre motors de
la mateixa manera fent servir la mateixa configuració de placa. Tot el disseny ha estat implementat a
partir dels motors, el qual podem veure en la Figura 25.

Figura 25: Disseny de la placa de control dels Motors de les persianes

Aquests motors funcionen de la següent manera:
Per a pujar el motor no massa ràpid s’utilitza una tensió que està regulada per un potenciòmetre i que
dona la força necessària al motor per a que la persiana pugi, una vegada la persiana ha arribat a dalt es
manté aquesta tensió per a que la persiana es quedi a dalt i no baixi, seguidament si es vol fer baixar la
persiana s’aplica una tensió menor amb un altre circuit per a que el pes de la persiana sigui més gran que
la força del motor i la persiana baixi, però com que el motor intenta girar cap a l’altra banda aquest
ofereix una resistència que fa que la persiana baixi més lentament. Com que la força de baixada i pujada
és molt dèbil no hem pogut posar sensors de final de carrera. Per a suplir aquesta mancança hem ideat un
sistema mitjançant el PLC que ens simula els finals de carrera activant o desactivant bits del PLC, així
tenim un exhaustiu control de la posició de la persiana ja que la seva posició de repòs ha estat fixada
quant les persianes estan a baix i amb el circuits tancats, tali com s’explica en l’apartat on s’explica el
programa del PLC.
El funcionament de la placa és el següent:
Com que cada motor es diferent les tensions de pujada i baixada seran diferents, aquest tensions les
aconseguim regular mitjançant els reguladors LM317T que gracies a un circuit amb una resistència i un
potenciòmetre es pot regular la tensió de sortida de 22V a 1.2V.
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Com podem veure en la Figura 25 a la sortida de cada circuit hi ha un relé (Rel1 i Rel2) que serveix per
activar la pujada o la baixada per a la persiana mitjançant el PLC, per altra part, el relé (rel3), que es veu
al principi, serveix per desactivar el circuit, quant la persiana ha arribat a baix i deixar-lo en estat de
repòs per a allargar la vida dels components i no mantenir-los sempre en tensió. Com que per a estar a
dalt la persiana ha de mantenir la tensió, el circuit només es tancarà quan detecti que la persiana està a
baix, en estat de repòs.
Per a saber quines tensions han de tenir els motors de cada habitació, tan per pujar o per baixar les
persianes, hem agrupat els valors en la Taula 9.
Taula 9: Tensions dels motors de les persianes
Tensió per Pujar

Tensió per Baixar

5,5 V

2V

Menjador

5V

3V

Dormitori

7,5 V

4V

Cuina

2,5 V

-----

Lavabo

Les tensions es poden fixar ajustant la resistència R2 amb un valor de R1 de 220Ω, tal i com es veu en la
fórmula següent:

Com podem veure a la maqueta, el motor de la Cuina es diferent que els altres i per tant te
característiques diferents. El motor te més força que els altres i més fricció, per tant, per a pujar la
persiana necessita menys tensió i per baixar no fa falta donar-li tensió ja que baixarà per el seu propi pes.
Finalment podem veure en la Figura 26 com ha quedat el disseny de la placa en tres dimensions.

Figura 26: Disseny en 3D de la placa de cada motor de les persianes
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7.5 Placa de control de la porta del garatge
La porta del garatge va ser un mecanisme que varem aprofitar d’un altre projecte. Aquesta porta consta
d’un motor reductor que fa moure uns engranatges amb una cadena per a fer pujar o baixar la porta i està
col·locada sobre unes guies que fan que, gràcies a la cadena, pugui pujar i baixar sense sortir del
recorregut. A la part superior i inferior hi ha uns detectors de final de carrera que ens indiquen si la porta
està a dalt o a baix.
Funcionament de la porta:
Si es dona el senyal de pujar de 24V, s’aplica un senyal positiu de 5V que fa pujar la porta, i si es dona el
senyal de baixar de 24V, s’inverteix la tensió de 5V per a que el motor canviï de sentit de gir i baixi la
porta.
Aquests 5V estan proporcionats pel regulador L78M05CV que regula la tensió de 24V a 5V.
En la Figura 27 podem veure com es connecten l’alimentació i els elements de la porta cap al PLC i
l’esquema com estan distribuïdes les connexions de la placa cap a la porta del garatge.

24 V
GND
GND
GND
Porta amunt
Porta avall
GND
FC de dalt
FC de baix
Figura 27: Connexions Placa-PLC i Connexions Placa-Porta

Finalment podem veure una foto real de les plaques en la Figura 28 i el fotolit del circuit de la porta i el
de les connexions en la Figura 29.

Figura 28: Plaques de control del motor de la porta del garatge
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Figura 29: Fotolit del circuit de la porta del garatge i connexions

7.6 Circuit de relés per als cables calefactors
Per a fer que el SCADA InTouch i el PLC tinguin un control sobre els calefactors i poder encendre’ls o
apagar-los segons el programari, hem tingut que posar uns relés per a que obrin o tanquin el circuit de
220V que alimenta els calefactors.
Funcionament i connexions del circuit:
Per a fer el circuit hem utilitzat els relés MKS2PI DC24 ja que es permeten manipular la boina interior
amb els 24V de la sortida del PLC i com que l’alimentació dels cables es de 220 V, aquest relé, aguanta
molt bé la commutació i els pas d’aquesta tensió.
Per a una segura i bona connexió dels cables hem muntat els relés sobre una base de connexions
compatible amb els relés utilitzats. Aquestes bases tenen una obertura posterior per a poder col·locar-los
en un carril DIN.
En la Figura 30 podem veure que el cable fase (marró) està connectat als relés directament i que el cable
neutre (blau) va connectat a les bases de llum. Per a tancar el circuit que alimentaria els calefactors es
tanca el circuit fent sortir un senyal de 24V del PLC cap al relé, i es llavors quant aquest tanca el circuit
de 220V i alimenta el calefactor que estigui connectat a la base de llum que s’ha activat.

Figura 30: Esquema de connexions dels cables calefactors
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7.7 Placa d’alimentació
Finalment per a poder alimentar totes les plaques i els interruptors hem fet una placa amb dos connectors
banana (Tensió - GND) i hem col·locat 3 connectors amb cargols per a poder fixar els cables
d’alimentació de totes les plaques, com podem veure a la Figura 31.

Figura 31: Alimentació de la maqueta
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8. SCADA – Programa InTouch
8.1 Disseny de l’arquitectura de navegació per pantalles.
8.1.1 Estructura principal.
La interfície de l’aplicació domòtica té una estructura de general a específic. L’usuari inicialment es
troba amb una pantalla que l’introdueix a l’entorn però que no aporta dades de cap tipus. Tot seguit
apareix el menú principal a partir del qual es bifurca el camí fins a la pantalla de supervisió general o al
submenú de les pantalles locals. Dins del menú local es pot escollir quina pantalla específica es vol
supervisar. Des de les pantalles de Supervisió general i les quatre locals podem anar a les seves
respectives pantalles de canvi de paràmetres.
Aquesta és la manera de tenir una navegació simple i fàcil de recordar on generalment l’usuari només
comprovarà l’estat de les aplicacions i en cas de voler aplicar algun canvi accedirà ràpidament a la
pantalla de canvi de paràmetres on realitzar les petites modificacions.
En total tenim com a molt 4 nivells de pantalles (ja que només passem pel nivell 3 en el cas d’accedir a
pantalles locals), com podem veure a la Figura 32.
Nivell 1: Pantalla inicial

Nivell 2: Menú General/ Local

Nivell 3: Menú Local

Nivell 4: Pantalles Locals

Nivell 4: Pantalles Generals

Figura 32: Estructura de les pantalles

La navegació està pensada de manera que des de cada pantalla puguis decidir tornar al nivell anterior.
Això vol dir que des de qualsevol pantalla local (de supervisió o de canvi de paràmetres) pots tornar al
nivell 3 i que des de les dues pantalles generals (supervisió i canvi de paràmetres) pots retrocedir fins al
nivell 2 directament. Això ens permet un moviment esglaonat controlat i intuïtiu (ja que el mode
d’avançar i retrocedir és pràcticament igual).
Cada pantalla de supervisió dels sistemes de la casa té la seva bessona en canvi de paràmetres i les dues
estan aparellades. Aquesta decisió es pren per tal de no desorientar als usuaris, d’aquesta manera, només
es pot accedir a la pantalla de canvi de paràmetres d’una en una passant d’un nivell a un altre, és a dir,
que per passar del canvi de paràmetres de la cuina al canvi de paràmetres del lavabo caldrà tornar al
menú local, escollir el lavabo i després la pantalla de canvi de paràmetres.
Prenem la consideració que no es tracta d’estar cada minut tocant els paràmetres i que això hauria de ser
un retoc puntual, ja que una casa domòtica és un servei i no una joguina. Tot seguit veurem l’esquema de
navegació pantalla a pantalla i tot seguit l’esquema a partir dels botons.
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Navegació de les pantalles (esquemàtic):
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Navegació de les pantalles (botons):

8.1.2 Pantalles fora de l’estructura principal.
Un cop, presentada la estructura de la navegació de l’usuari per les pantalles, cal anomenar les que no
estan vinculades o subjectes a la interfície que pot recórrer lliurement l’usuari. Aquestes pantalles
especials apareixen en cas d’emergència o per donar un avís per pantalla d’algun succés relacionat amb
la domòtica de la casa. Aquest és el motiu pel qual, en lloc de tenir un accés des de la interfície útil de
l’usuari, apareixen mitjançant les variables de programació del sistema.
Hi ha diversos tipus de pantalles no estructurades. El primer tipus són les pantalles d’alarmes
d’emergències (aquest primer grup el formen les pantalles d’avís d’incendi i inundació). El segon tipus
són les pantalles d’avisos d’acabament d’una acció programada per l’usuari (la pantalla que t’avisa que el
bany està llest o els recordatoris A, B i C). Finalment el tercer tipus són les pantalles invisibles i
omnipresents. Aquest últim grup està ocult sota de la navegació corrent de l’usuari per les pantalles i té
una utilitat vital ja que realitza tasques en paral·lel amb la aplicació general (una de les funcions és donar
senyals de bona comunicació al PLC i l’altre poder reproduir alguns sons). Podem veure exemples de les
pantalles dels grups 1 i 2 tot seguit a la Figura 33:

GRUP 1

GRUP 2

Figura 33: Pantalles d'alarmes
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8.2 Disseny de les pantalles
Per al disseny de les pantalles de la interfície domòtica així com per a exercir gran part del control dels
processos que es donen lloc al sistema domòtic, hem decidit d’emprar el SCADA InTouch.
Tot i que els sistemes SCADA s’utilitzen dins l’àmbit industrial, per a nosaltres ha estat un repte
utilitzar-ho per a aplicacions més quotidianes. Així doncs es disposa tot seguit el criteri i les pautes
utilitzades per a crear les pantalles de la interfície.
8.2.1 Base de les pantalles de la interfície.
L’aplicació domòtica en essència és diferent a qualsevol sistema industrial comú en que s’hagi de
controlar/supervisar un procés. Abans de començar cal entendre que dins una aplicació domòtica es pot
donar el cas que l’usuari sigui una persona sense coneixements en informàtica, una persona que no
estigui acostumada a manipular interfícies de cap mena, que es tracti també de nens o adults que
pertanyen al grup de la tercera edat. En aquest context s’ha de tenir en compte que no tractarem amb
personal qualificat o amb operaris que treballen en una planta. La prioritat ha estat sempre aconseguir
una interfície per l’aplicació com més intuïtiu i fàcil de navegar possible.
Havent decidit que l’usuari no ha de patir per múltiples variables o realitzar programacions complexes,
ens basem en un entorn on procurarem donar la informació més important sense grans pantalles
d’històrics ni gràfiques carregades de dades que, potser, no aporten cap informació aprofitable i poden
sobrecarregar excessivament les pantalles.
En quant als colors, les pantalles tenen un fons blau que relaxa la vista (lluny de colors que poden cansar
més la vista, com ara el fons blanc). Cada pantalla gaudeix de títol, cosa que ens ajuda a determinar on
som, i si sovint, que cal a continuació.

Títol de la
pantalla
Zona
reservada
per al menú
del SINA
(ratolí
facial)

Hora

Ajuda
Figura 34: Estructura de la pantalla d'inici

Cada pantalla disposa de la possibilitat d’escoltar l’ajuda auditiva amb la intenció de facilitar el
coneixement de cada pantalla. S’ha de valorar que els usuaris de una casa domòtica acaben per
memoritzar la navegació i la disposició dels subsistemes. De totes maneres intentarem minimitzar
l’impacte inicial de presa de contacte del hipotètic consumidor amb la interfície. Més endavant en aquest
mateix punt explicarem amb més profunditat com funciona aquesta ajuda acústica.
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Aquesta aplicació ha estat dissenyada de manera que es pugui utilitzar amb el SINA (ratolí facial) i per
aquest motiu s’ha reservat un espai a totes les pantalles al costat dret (allà on es situa sempre la barra de
menú del SINA). La reserva d’aquest espai és totalment opcional i no afecta en absolut el correcte
funcionament de l’aplicació. En el cas de no voler reservar aquest espai l’aplicació quedaria més
centrada.
Els botons de l’aplicació són d’una mida considerable, ja que, així no s’ha de patir pel pols de l’usuari ni
la sensibilitat del ratolí. La gran majoria de botons van acompanyats d’icones, que ajuden a interpretar la
funció del botó, o bé, poden ajudar a guiar més intuïtivament una persona per l’aplicació.
Totes les pantalles (tret de la inicial) compten amb un botó anomenat “Tornar Enrere”. Aquest botó fa la
feina de botó del pànic i sempre es trobarà a la part baixa i a la dreta de cada pantalla. Amb ell podrem
tornar a la pantalla del nivell anterior al menú (per a més informació sobre la navegació de les pantalles
veure l’apartat 8.1).

Botons
Botó
retrocedir

Figura 35: Estructura del menú de supervisió

Per tal de fer més fàcil d’interpretar els elements que formen part d’un subsistema domòtic o un altre els
hem diferenciat per zones. Aquestes zones estan marcades amb un requadre rosat. Així podem constatar a
primer cop d’ull quines son les diferents aplicacions disponibles. Tots els botons, dades, textos associats,
icones, etc. de cada subaplicació es troben dins d’aquestes zones. Aquesta és la manera d’aconseguir que
no es barregin les informacions i poder focalitzar l’atenció en cada sistema. El requadre s’ha decidit rosat
ja que és un altre color que no cansa ni impacta la vista i a més a més dóna una mica de calidesa al color
fred del fons. Cada zona té un títol que ajuda a determinar quin tipus de sistema domòtic incorpora així
com una icona que hi guarda relació. Per a no sobrecarregar una mateixa pantalla amb múltiples zones
(és a dir, diferents petites aplicacions domòtiques) com a molt només n’hi haurà 4.
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Títol de la
subaplicació
Dades

Text
informatiu

Botons

Icona
Figura 36: Estructura de les habitacions
Aquest exemple anterior pertany a una pantalla de canvi de paràmetres amb la qual cosa consta de botons
amb els que aplicar els canvis als diferents subsistemes. En el cas de trobar-nos en una pantalla de
supervisió ens trobarem amb dades visuals que ens indicaran l’estat d’aquests botons.
Els botons de navegació per pantalles són només de tres tipus diferents: Els d’avançar en les pantalles
(botons grans centralitzats a les pantalles dels menús), els de retrocedir al nivell anterior (botó “Tornar
enrere” de sota a la dreta) i finalment en alguns casos els de canviar de Supervisió a Canvi de Paràmetres
i de Canvi de Paràmetres a Supervisió (situats a l’esquerra del botó “tornar enrere”). Com que utilitzem
una navegació esglaonada no fa falta un menú de botons fixe sinó que els botons apareixen o no a la
pantalla si es necessari.
No contents amb tot això hem decidit d’emprar una guia d’icones a sobre dels títols de pantalla de
manera que gràficament podem determinar amb un sol cop d’ull a quina finestra ens trobem. Si es tracta
d’una finestra de supervisió o canvi de paràmetres, si es d’àmbit general o local etc. Les icones es van
presentant als menús incorporades als botons corresponents. Els icones son 8 en total i són molt
intuïtives. Aquesta petita guia visual aporta informació i no suposa cap inconvenient ja que no es troba
interferint al centre de la pantalla o a les zones on es situen els botons.
Com a molt visualitzarem 3 icones a la guia visual, una icona darrera de l’altre, i cadascuna aportarà una
informació molt concreta.
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La primera icona aporta informació sobre si es tracta d’una pantalla de supervisió (icona d’un ull blau) o
canvi de paràmetres (apareix una clau fixa).
La segona icona aporta informació del tipus de pantalla: General (indicat per el dibuix d’una casa amb
una G a la teulada) i local (es tracta de la planta d’un pis en groc on es selecciona una sola sala en rosa
amb les lletres “Loc”.
La última icona només apareix si la segona icona és local. Ens aporta informació sobre quina sala estem
supervisant o modificant-hi variables. Aquí tenim 4 possibilitats: La cuina estarà representada per una
nevera, el menjador tindrà per imatge una persona estirada en un sofà negre, el dormitori, com no pot ser
d’altre manera, s’identificarà amb un llit rosa i finalment, el lavabo es relacionarà amb una pica blava.
D’aquesta manera sempre tindrem la seqüència disposada com podem veure a la Figura 37.

ICONA
1

ICONA
2

ICONA
3

Figura 37: Icones d'identificació

Aquests són exemples que ens podem trobar a l’aplicació:
1) Icona ull (Supervisió) + Icona Casa (general)

Ens indica que ens trobem a la pantalla de supervisió general, aquí es veuen els paràmetres que afecten a
tota la casa com ara les temperatures i les calefaccions i si estan activats els sistemes que afecten tota la
casa com ara el sistema de seguretat aplicat a la simulació de presència de persones dins la casa.
2) Icona clau fixa (Canvi par.) + Icona Loc (local) + Icona pica (lavabo)

Ens indica que ens trobem a la pantalla de canvi de paràmetres local del lavabo, aquí es podria canviar
per exemple el valor de temperatura a que volem l’estança o a quina hora voldrem que el sistema ens
prepari un bany.
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El sistema d’ajuda acústica funciona de manera especial. Quan a la pantalla corresponent polsem el botó
“Escoltar” comença a sonar l’explicació de la pantalla i com funciona. Aquesta audició s’anirà repetint
fins que no tornem a prémer el mateix botó que ara s’anomena “Aturar”. La icona del seu costat i el text
sobre el botó ens aporten informació addicional sobre si l’ajuda està en marxa o no. Aquests paràmetres
estan enllaçats amb un requadre d’un blau més intens que el fons com veiem a la Figura 38.

Figura 38: Ajuda acústica
Amb tot el que s’ha esmentat ja podem dibuixar les plantilles del disseny de les pantalles. Hi ha tres
tipus, la pantalla inicial, les pantalles dels menús i les pantalles amb les dades que afecten directament a
l’aplicació domòtica i que utilitzen els registres del PLC on hi ha la informació real llegida des de la
maqueta.

TÍTOL DE LA PANTALLA

Botó avançar

Hora

Zona
buida
reservada
per al
menú del
SINA

Ajuda

Figura 39: Plantilla de la pantalla d'inici

Guia d’icones
TÍTOL DE LA PANTALLA

Zona amb els botons del menú

Zona
buida
reservada
per al
menú del
SINA

Tornar Enrere
Hora

Ajuda

Figura 40: Plantilla de la pantalla de menús
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Guia d’icones
TÍTOL DE LA PANTALLA

Zona amb les aplicacions dins de
les seves zones delimitadores

Sup/C. P.
Hora

Zona
buida
reservada
per al
menú del
SINA

Tornar Enrere

Ajuda

Figura 41: Plantilla de les pantalles amb dades de la maqueta

Hem intentat que les variables de temperatura en les diferents pantalles es trobin situades al mateix punt.
Així l’usuari sabrà que en les pantalles locals les temperatures sempre són al mateix indret (zona superior
dreta).

Figura 42: Pantalles de control de cada habitació
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Com podem observar com a mínim hi ha 2 sistemes domòtics en una pantalla i com a màxim 4.
D’aquesta manera ni es creen pantalles per a no res ni sobrecarreguem pantalles amb un munt de
subsistemes. Podem observar també que cada estança té un color associat. Aquesta diferenciació de
colors permet saber als usuaris habituats amb la casa quin tipus de pantalla estan operant casi
inconscientment. La associació de colors es involuntari per a les persones i pot presentar una ajuda més
per al sistema. El Menjador té els paràmetres en verd, la cuina en violats, el dormitori en blau i el lavabo
en daurat. Tot seguit veurem com son els respectius indicatius lluminosos segons la pantalla. Cal
recordar que el color vermell es reserva sempre per pantalles d’emergència. Podem veure aquests colors
en la Figura 43.

Figura 43: Colors associats a les pantalles

En quant als botons no convencionals emprats a les diferents subaplicacions domòtiques tenim els
següents:

1

2

3

4

5

6

Figura 44: Botons de la interfície

El Primer i el segon botons de la Figura 44 són 2 switch del tipus On/Off (el primer és més simple i el
segon incorpora un text on indica l’estat, amb On=1= activar, Off=0= desactivar.
El tercer botó de la Figura 44 són unes fletxes amunt i avall que serveixen per a pujar i baixar
respectivament el valor associat d’un a un per cada clic amb el ratolí.
El quart botó de la Figura 44 canvia de color al ser polsat i crea un flanc. (Aquest botó només s’utilitza
per a posar totes les temperatures de la casa a la mateixa temperatura desitjada en un instant concret).
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El botó casella cinc de la Figura 44 amb la creu, marca o posa a 1 el paràmetre desitjat. També és un botó
de dues posicions 0/1.
El sisè botó de la Figura 44 és un On/Off de colors, només val la pena introduir-lo amb text
acompanyant-lo i indicant el seu estat. Canvia de color quan està activat (és igual a 1) de quan no ho esta
(igual a 0).
Em intentat utilitzar el més adient per a cada aplicació tot i que potser sempre queda a gust del
consumidor i demostrar que un pot anar millor o no es cosa d’especialistes que, a vegades, no es posen
d’acord amb segons quines teories.
8.2.2 Pantalles emergents.
Les pantalles emergents no poden ni han de tenir la mateixa estructura que les pantalles sobre les que
navega l’usuari. Ja que aquestes han d’aparèixer al damunt i aportar una informació addicional o bé
avisar d’algun fet urgent com podria ser una alarma. Cada tipus de pantalla té un tractament diferent i a
vegades fins i tot hi ha diferències dins d’un mateix grup. Les pantalles emergents no solen tapar la
estructura de navegació per que no es tracta de donar gaire informació sinó de donar les claus de la
pantalla.
8.2.2.1 Pantalles d’emergència.
Les emergències tenen diversos punts que els caracteritzen respecte altres finestres emergents.
Primerament, sempre seran pantalles més aviat petites amb poc text i amb un missatge clar i contundent.
Els colors aplicats a les emergències són el vermell i el taronja fosc, ja que, aquests colors sempre s’han
associat a emergències i alarmes de manera convencional i de manera inconscient (ja que el color vermell
recorda molt al color de la sang, i per extensió el color del perill). Així doncs per a començar tindrem una
pantalla petita a la que li aplicarem un color taronja fosc. Aquest fons vindrà reforçar amb imatges
associades amb la alarma que donaran un senyal visual del tema que implica a la alarma. És important
deixar clar que les pantalles no es solaparan entre elles si són d’alarma de manera que es puguin
visualitzar totes alhora en cas que sigui adient.
A part dels colors, també donarà sensació d’urgència el trobar una sirena vermella pampalluguejant al
mig de la pantalla. Les sirenes només s’identifiquen amb casos d’emergència i això també dóna un senyal
visual contundent a la persona que es troba amb una d’aquestes pantalles.
En quant al text que apareix a aquestes pantalles, és important que com més curt i concís millor i
utilitzar paraules clau ajudarà a entendre la situació. En el nostre cas indicarem de manera accentuada el
motiu de la alarma (per exemple que hi ha un possible incendi) en negreta i majúscules. En majúscules
just a sota indicarem la localització de la alarma. Aquesta serà la única informació que apareixerà en una
pantalla emergent d’alarma.
Una audició acompanyarà la pantalla en cada alarma de manera que el missatge serà audiovisual. El so
només sonarà una vegada però la pantalla no desapareixerà fins que no es resolgui el problema que ha fet
sortir la alarma. Això es deu a que, a diferència d’una aplicació industrial convencional, no hi ha gaires
situacions que facin saltar una alarma. En el nostre cas en concret, tan sols hi ha 3 alarmes i encara que
estiguin totes en marxa no col·lapsarien tota la pantalla fins al punt de no veure quantes ni quines
alarmes hi ha. Així doncs, fins que un problema no està solucionat no val la pena tancar la finestra,
perquè, això, no solucionarà l’incident. L’usuari pot reconèixer i tancar la alarma quan aquesta s’ha
resolt. La pantalla romandrà visible tot i que es torni a la normalitat si ningú no prem el botó per a tancarla. Això és així, perquè en cas de produir-se, per exemple, un petit incendi i extingir-se sol el petit focus
de foc (fent us del sistema automàtic de la casa) mentre no hi ha ningú a casa, en el moment en que tornin
podran constatar que l’alarma havia saltat adequadament.
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Un altre punt a tenir en compte en aquest tipus de pantalla és el tamany del botó que tanca la finestra. En
finestres d’emergència és sempre recomanable emprar botons de grans dimensions.

Figura 45: Pantalla d'alarma d'incendi

Figura 46: Pantalla d’alarma d'inundació

8.2.2.2 Pantalles d’avís d’acabament d’un procés domòtic.
Les pantalles d’avís d’acabament d’un procés no comparteixen els mateixos matisos que les seves
germanes emergents les alarmes. Aquestes pantalles al no ser cap emergència no poden emprar (igual que
en el cas de les pantalles de navegació de l’usuari) colors vermells o taronges foscos en la seva
estructura. En tot cas han de tenir un color de fons diferent del fons de les pantalles de navegació ja que
han de ressaltar sobre el fons o les zones de les aplicacions (per a més informació veure apartat 8.2.1).
Aquestes pantalles tenen un o altre tamany depenent de la quantitat d’informació que han d’aportar.
Normalment a les pantalles on el text és variable els donarem un ampli espai per tal que quedi lloc per al
missatge.
En el nostre sistema tan sols apareixen dues finestres emergents del tipus d’avís associades als
recordatoris (de missatges de text) i la finestra associada a l’avís de la banyera. En el primer cas
emprarem un fons groc, que és alegre i que ressalta amb el fons de l’aplicació, les lletres són verdes ja
que pertanyen al menjador. En el segon cas emprarem un fons blau fosc amb lletres blanques (ja que
combina amb la temàtica de l’aigua i ressalta en intensitat de color).
Les pantalles de recordatori tenen títol (que identifica la pantalla amb el sistema que l’activa), text escrit
per l’usuari en verd, botó per tancar la finestra i dues icones amb la imatge d’una agenda que simbolitzen
una cita amb algun afer.
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El botó de tancar la finestra es gran i espaiós ja que no hi ha problemes d’espai en aquesta pantalla
emergent. El missatge queda clar i ja es pot tancar el recordatori. Aquestes finestres també van
acompanyades d’un so que crida la atenció per que llegeixis el missatge a la pantalla (per que bé podria
ser que l’usuari en aquell moment no estigui mirant la interfície domòtica).

Figura 47: Pantalla de recordatori

En quant a la pantalla de la banyera és molt més petita ja que la informació que aporta és l’hora en que la
banyera estava calenta (hora en que s’ha programat l’aplicació). Com que indicar una hora en concret no
necessita de gaire espai la finestra és petita. Aquesta finestreta no incorpora el títol de la pantalla, ja que,
no és necessari. Conté una imatge d’una banyera i d’un text que t’indica que la banyera està preparada a
quina hora. Tot seguit hi ha un botó a la cantonada inferior dreta amb el text “OK” que tancarà la finestra
un cop el missatge ha estat rebut per l’usuari.

Figura 48: Pantalla d'avis de la banyera

Totes aquestes pantalles es poden moure de lloc en pantalla, si fora necessari, quan apareixen. Seria
estrany que alhora emergissin totes les pantalles pop-up. En tal cas podria quedar una pantalla del tipus
següent (on hem forçat des de programa l’aparició de totes a la vegada per veure com es pot distribuir
millor).
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Figura 49: Presentació de les pantalles d'avis

8.3 Tags
8.3.1 Tags utilitzats.
Els tags són l’eina que tenim per a configurar variables, inicialitzar-les a un valor, donar-hi forma, nom...
Sense això TAGS no hi ha programa, ni botons, ni enllaços... L’InTouch utilitza també els seus propis
tags. A vegades un tag serà una variable interna de la interfície domòtica, un botó, un registre de l’àrea de
memòria del PLC CJ1M, etc. També hi ha tags predefinits que serveixen per a comparar amb les pròpies
variables. Abans d’explicar quines són les que hem creat nosaltres descobrirem algunes de les variables
predefinides.
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8.3.1.1 Variables predefinides
Les variables predefinides apareixen sempre amb el nom de la variable en anglès i el símbol del dolar al
davant ($Exemple).

Figura 50: Tags predefinits en el InTouch
Tots aquests que veiem a la Figura 50 tags es creen sols i estan per ajudar a l’hora de comparar amb
variables relacionades amb el PC. Per exemple, amb el tag “$Month” el SCADA llegeix els registres de
l’ordinador i copia el valor del mes en que el PC té indicat (al maig el valor de $Month és 5).
El mateix passaria amb les variables que utilitzem nosaltres $Hour i $Minute en la consecució del nostre
programa (veure punt 8.4). A la Figura 51 podem veure com van associats els Tags a l’hora del
ordinador.

$Year

$Month

$Day
$Minute
$Second
$Hour

Figura 51: Tags de l'hora
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8.3.2 Parametrització dels tags.
Els tags que hem creat nosaltres són indispensables per al correcte funcionament del programa. Abans de
crear un s’ha de tenir present quina funció a de realitzar per a determinar un tipus de tag o un altre. A la
Figura 52 trobarem la llista de tags parametritzats per nosaltres.

Figura 52: Tags parametritzats pel sistema domòtic
10Mmes és un tag que emmagatzema un valor expressat en minuts. Això vol dir que es tracta d’una
variable numèrica entre 0 i 59. A la Figura 53 podem veure un exemple de variable en minuts i una taula
amb totes les variables que contenen minuts.

Figura 53: Exemple de Tag dels minuts
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La llista dels següents tags estarà parametritzat igual que 10Mmes seguint la Taula 10 i tenint en compte
que el valor inicial (“Initial Value”) canviarà segons a quin minut volem que comenci inicialment la
variable dins del programa.
Taula 10: Taula dels Tags dels minuts
Tagname:

Type:

Group:

Initial Value:

Min. Value:

Max. Value:

10Mmes

Memory integer

$System

0

0

59

20Mmes

Memory integer

$System

0

0

59

40Mmes

Memory integer

$System

0

0

59

InsM

Memory integer

$System

0

0

59

InsMin

Memory integer

$System

0

0

59

InstantM

Memory integer

$System

0

0

59

InstantMin

Memory integer

$System

0

0

59

Mcopiat

Memory integer

$System

0

0

59

MinHab1

Memory integer

$System

15

0

59

MinHab2

Memory integer

$System

30

0

59

MinLB

Memory integer

$System

0

0

59

MinMRA

Memory integer

$System

0

0

59

MinMRB

Memory integer

$System

0

0

59

MinMRC

Memory integer

$System

0

0

59

MinutsCG

Memory integer

$System

20

0

59

MinutsCuina

Memory integer

$System

5

0

59

Un cop vist com es configura un tag, farem el mateix amb totes les altres, ara però, parametritzem les
variables associades a hores com podem veure a la Figura 54 i a la Taula 11. Tenint en compte que
l’ordinador compta les hores de 0 a 23 nosaltres hem de mantenir aquesta base.
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Figura 54: Exemple de Tag de les hores

Taula 11: Taula dels Tags de les hores
Tagname:

Type:

Group:

Initial Value:

Min. Value:

Max. Value:

1Hmes

Memory integer

$System

0

0

23

2Hmes

Memory integer

$System

0

0

23

3Hmes

Memory integer

$System

0

0

23

4Hmes

Memory integer

$System

0

0

23

5Hmes

Memory integer

$System

0

0

23

Hcopiada

Memory integer

$System

0

0

23

HoraBany

Memory integer

$System

0

0

23

HoraCG

Memory integer

$System

20

0

23

HoraCuina

Memory integer

$System

14

0

23

HoraHab1

Memory integer

$System

7

0

23

HoraHab2

Memory integer

$System

21

0

23

HoraLB

Memory integer

$System

0

0

23

HoraMRA

Memory integer

$System

0

0

23

HoraMRB

Memory integer

$System

0

0

23

HoraMRC

Memory integer

$System

0

0

23

Fins aquí totes les hores i minuts de tot el sistema domòtic. Cal recordar que compararem molts d’aquests
paràmetres als tags interns del InTouch “$Hour” i “$Minute” que representen el minuts i hores reals. A la
Figura 55 podem veure un exemple de com es configuren el botons dels sons d’ajuda.
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Figura 55: Exemple de Tags de sons
La Taula 12: Llista de Tags dels botons dels sonsTaula 12 es la llista dels tags corresponents als botons
d’ajuda auditiva de cada pantalla. Tots ells es programen igual ja que inicialment estaran desactivats
esperant que l’usuari activi algun per a sentir l’audició.

Taula 12: Llista de Tags dels botons dels sons
Tagname:

Type:

Group:

Initial Value:

BajudaCG

Memory discrete

$System

Off

BajudaCLC

Memory discrete

$System

Off

BajudaCLH

Memory discrete

$System

Off

BajudaCLL

Memory discrete

$System

Off

BajudaCLM

Memory discrete

$System

Off

BajudaI

Memory discrete

$System

Off

BajudaML

Memory discrete

$System

Off

BajudaMS

Memory discrete

$System

Off

BajudaSG

Memory discrete

$System

Off

BajudaSL

Memory discrete

$System

Off

BajudaSLC

Memory discrete

$System

Off

BajudaSLH

Memory discrete

$System

Off

BajudaSLL

Memory discrete

$System

Off

BajudaSLM

Memory discrete

$System

Off

Aquestes són variables del tipus enter però parametritzades de 0 a 1 (més endavant veurem les variables
discretes 1 ó 0) Aquestes es van fer així per si es volia ampliar la possibilitat d’emprar amb la mateixa
variable múltiples funcions. En podem veure un exemple d’aquest tipus de tag en la Figura 56, i una llista
dels que utilitzem en la Taula 13.
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Figura 56: Exemple de Tags enters

Taula 13: Llista de Tags enters
Tagname:

Type:

Group:

Initial Value:

Min. Value:

Max. Value:

Bany

Memory integer

$System

0

0

1

FlagBanyera

Memory integer

$System

0

0

1

FlagForn

Memory integer

$System

0

0

1

FlagMicro

Memory integer

$System

0

0

1

FlagSS

Memory integer

$System

1

0

1

FlagTemps

Memory integer

$System

0

0

1

FlagTemps2

Memory integer

$System

0

0

1

Soaigua

Memory integer

$System

0

0

1

Sodespertador

Memory integer

$System

0

0

1

Sodutxa

Memory integer

$System

0

0

1

Soincendi

Memory integer

$System

0

0

1

Somicroones

Memory integer

$System

0

0

1

Somusica

Memory integer

$System

0

0

1

Soplats

Memory integer

$System

0

0

1

Sorecordatori

Memory integer

$System

0

0

1

SoTV

Memory integer

$System

0

0

1

Sovater

Memory integer

$System

0

0

1
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La variable Comptador és com la anterior però sí que es va ampliar fins a 12. Això vol dir que la mateixa
variable ens permet diferenciar 12 estats o casos diferents. En la Figura 57 i la Taula 14 podem veure
com està configurada.

Figura 57: Tag del comptador
Taula 14: Característiques del Tag Comptador
Tagname:

Type:

Group:

Initial Value:

Min. Value:

Max. Value:

Comptador

Memory integer

$System

0

0

12

Un dels tags més importants són els que utilitzen les comunicacions per a llegir i, a vegades, escriure
sobre els registres del PLC CJ1M (per a més informació sobre la comunicació veure apartat 5.1).
Nosaltres ens referirem a un registre sencer per la seva direcció a la CIO i després mitjançant programa ja
emprarem el bit necessari quan correspongui utilitzant el nom del tag un punt i el número del bit que
volem llegir/escriure (per exemple el tercer bit de la CIO0000 serà “Entrades0.02”). En la Figura 58 i la
Taula 15 podem veure gràficament com es configuren aquests tags.

Figura 58: Exemple de configuració d'un Tag amb accés al PLC
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Taula 15: Llistat de Tags que accedeixen als registres del PLC
Tagname:

Type:

Group:

Access Name

Read
Write

Conversion:

Item:

Entrades0

I/O Integer

$System

CJ1M

Actiu

Linear

CIO0000

Entrades 1

I/O Integer

$System

CJ1M

Actiu

Linear

CIO0001

Leds

I/O Integer

$System

CJ1M

Actiu

Linear

CIO0002

SVP

I/O Integer

$System

CJ1M

Actiu

Linear

CIO0005

PL

I/O Integer

$System

CJ1M

Actiu

Linear

CIO0007

Calefactors

I/O Integer

$System

CJ1M

Actiu

Linear

CIO0008

LLUMS

I/O Integer

$System

CJ1M

Actiu

Linear

CIO0009

Com

I/O Integer

$System

CJ1M

Actiu

Linear

CIO0014

Tot seguit a la Figura 59 i a la Taula 16 parametritzarem els tags de text. Només tenim 3 i tenim limitat a
60 la quantitat de caràcters a escriure (Maximum Length).

Figura 59: Exemple de Tag de text

Taula 16: Llistat de Tags de text per als recordatoris
Tagname:

Type:

Group:

Maximum Length:

Recordatori

Memory Message

$System

60

Recordatori2

Memory Message

$System

60

Recordatori3

Memory Message

$System

60
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Ara toca els elements que segur que no ampliarem i que seran 1 o 0, és a dir, una variable discreta. Totes
aquestes variables estan associades a posar en marxa o parar un procediment. Totes elles les
parametritzem i inicialitzem com veiem a la Figura 60 i a la Taula 17.

Figura 60: Exemple de configuració d'un Tag discret

Taula 17: Llistat de Tags discrets
Tagname:

Type:

Group:

Initial Value:

CalefC

Memory discrete

$System

Off

CalefH

Memory discrete

$System

Off

CalefL

Memory discrete

$System

Off

CalefM

Memory discrete

$System

Off

Confirm

Memory discrete

$System

Off

Desp

Memory discrete

$System

Off

EstalviLlum

Memory discrete

$System

Off

FornVar

Memory discrete

$System

Off

MicroVar

Memory discrete

$System

Off

ModeNit

Memory discrete

$System

Off

RecA

Memory discrete

$System

Off

RecB

Memory discrete

$System

Off

RecC

Memory discrete

$System

Off

SSegur

Memory discrete

$System

Off
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Encara falta per concretar les variables referents a les temperatures i les referents a les variables
analògiques llegides des dels registres del PLC (4 temperatures i 4 sensors de llum LDR). Per començar
exposarem la configuració dels tags de les temperatures de referència. Les temperatures de referència són
les desitjades i les mostrades, i aquestes s’aniran comparant amb les reals llegides des de les entrades
analògiques. Val a dir que la temperatura real pot ser qualsevol valor però que la temperatura de
referència que pot manipular l’usuari està limitada entre -25 i 40ºC. La temperatura mostrada per pantalla
de la temperatura de l’entrada analògica convertida a graus centígrads son les variables entre els valors
mínim i màxim de -25ºC i 55ºC (valor a que ja podríem decretar que hi ha un focus d’incendi). Podem
veure com es parametritzen a la Figura 61 i a la Taula 18.

Figura 61: Exemple de parametrització dels Tags d'entrada de temperatura per l'usuari

Taula 18: Llistat de Tags d'entrada de temperatura per l'usuari

Tagname:

Type:

Group:

Initial Value:

Min Value:

Max Value:

TCuina

Memory Real

$System

20

-25

40

THab

Memory Real

$System

20

-25

40

Tlavabo

Memory Real

$System

20

-25

40

Tmenjador

Memory Real

$System

20

-25

40

TRCconv

Memory Real

$System

0

-25

55

TRDconv

Memory Real

$System

0

-25

55

TRLconv

Memory Real

$System

0

-25

55

TRMconv

Memory Real

$System

0

-25

55
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A continuació ja només queda veure com cal parametritzar les entrades analògiques que llegeix
l’SCADA del PLC. Ara quan ens referim a cada variable farem servir únicament el Tagname i no caldrà
indicar cap bit ja que estarem llegint tot un canal per a donar valor a la dada analògica.

Figura 62: Exemple del Tag de lectura de les entrades analògiques del PLC

Taula 19: Llistat de Tags de lectura de les entrades analògiques del PLC
Tagname:

Type:

Group:

Access Name

Read Write

Conversion:

Item:

TRCuina

I/O Real

$System

CJ1M

Actiu

Linear

CIO2001

TRDorm

I/O Real

$System

CJ1M

Actiu

Linear

CIO2003

TRLav

I/O Real

$System

CJ1M

Actiu

Linear

CIO2004

TRMenj

I/O Real

$System

CJ1M

Actiu

Linear

CIO2002

LDRCD

I/O Real

$System

CJ1M

Actiu

Linear

CIO2006

LDRCF

I/O Real

$System

CJ1M

Actiu

Linear

CIO2005

LDRMD

I/O Real

$System

CJ1M

Actiu

Linear

CIO2008

LDRMF

I/O Real

$System

CJ1M

Actiu

Linear

CIO2007

Amb això tenim tots els tags preparats per a fer anar el programa comentat i explicat a continuació al
punt 8.4.

8.4 Scripts del programa comentats
En aquest apartat explicarem pas a pas els Script que inclou el programa SCADA per a que la maqueta
pugi funcionar tant manualment com automàticament.
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8.4.1 Application Script: While Running
8.4.1.1 Script de temperatura generalitzada
IF Confirm == 1 THEN
TCuina = TempGen;
THab = TempGen;
Tlavabo = TempGen;
Tmenjador = TempGen;
ENDIF;
Amb el Script anterior posem les diferents variables de temperatura desitjada de totes les estances de la
casa igual que el valor de la variable TempGen que no és més que la temperatura desitjada generalitzada.
Com que es troba dins d’un IF no es refrescaran les temperatures desitjades a no ser que l’usuari no
premi el botó de Confirmar (a la que pertany la variable “Confirm”.
8.4.1.2 Script de transformació de la temperatura llegida pels LM35 a graus centígrads

TRCconv
TRMconv
TRDconv
TRLconv

=
=
=
=

TRCuina*0.25;
TRMenj*0.25;
TRDorm*0.25;
TRLav*0.25;

Amb el Script anterior ens encarreguem de traduir, a graus centígrads, els valors que mesuren els LM35
(sensors de temperatura) i que podem llegir des de la direcció interna del PLC a la que l’SCADA té
accés. Sabent que les variables TRCuina, TRMenj, TRDorm i TRLav són directament els registres del
PLC on es van refrescant els valors a temps real, cal que, multipliquem pel factor d’escala 0.25 per a
obtenir les noves variables TRCconv, TRMconv, TRDconv i TRLconv amb les unitats amb les que
treballar i les que es poden mostrar a l’usuari mitjançant qualsevol pantalla de supervisió on es reflecteixi
la temperatura.
8.4.1.3 Script de programació del recordatori A

IF RecA == 1 AND HoraMRA == $Hour
THEN
Show "Recordatori 1";
Sorecordatori = 1;
RecA = 0;
ENDIF;

AND MinMRA == $Minute

Amb aquest senzill script podem recordar un text qualsevol mostrant una pantalla emergent a l’hora
desitjada. Així doncs per entrar dins del IF cal que estigui activat el sistema (RecA es posarà a 1), així
com, que la hora i el minut programats es corresponguin amb el temps actual. Quan som dins de l’IF
només cal obrir la pantalla corresponent al recordatori A (Recordatori1) i desactivar la variable que ens
ha fet entrar a la condició. Així un cop assolida la idea de fer memòria a l’usuari la tasca ja no queda
pendent. No obstant, la pantalla emergent amb el missatge corresponent romandrà en pantalla fins que
l’usuari no l’hagi vist i la vulgui tancar.

85

8.4.1.4 Script de programació del recordatori B

IF RecB == 1 AND HoraMRB == $Hour
THEN
Show "Recordatori 2";
Sorecordatori = 1;
RecB = 0;
ENDIF;

AND MinMRB == $Minute

Exactament igual que el recordatori A tan sols canviem les variables per les que es corresponen amb la
segona aplicació (Recordatori B). Com és lògic cada recordatori es pot programar a una hora diferent i
amb un missatge diferent. Les pantalles no es solapen en el cas de aparèixer juntes per pantalla.
8.4.1.5 Script de programació del recordatori C

IF RecC == 1 AND HoraMRC == $Hour
THEN
Show "Recordatori 3";
Sorecordatori = 1;
RecC = 0;
ENDIF;

AND MinMRC == $Minute

Exactament igual que el recordatori A tan sols canviem les variables per les que es corresponen amb la
tercera aplicació (Recordatori C). Com és lògic cada recordatori es pot programar a una hora diferent i
amb un missatge diferent. Les pantalles no es solapen en el cas de aparèixer juntes per pantalla.
8.4.1.6 Script de programació de l’endoll situat al dormitori

IF BotoEndoll
$Minute THEN
leds.02 =
ENDIF;
IF BotoEndoll
leds.02 =
ENDIF;

== 1

AND

HoraHab2 == $Hour

AND MinHab2 ==

1;
== 0
0;

THEN

Aquesta aplicació ens permetia activar el corrent d’un endoll situat a l’habitació a una hora determinada
(podent-se emprar per que al hivern activi abans de dormir la manta elèctrica del llit sense haver d’anar al
dormitori). Així doncs en el moment que el sistema està activat i l’hora i el minuts indicats per l’usuari es
correspon amb l’hora real s’activa l’endoll.
Com podem observar la segona condició desactiva l’endoll quan es desactiva el sistema. Això vol dir que
quan es vol apagar l’endoll cal fer-ho des de la interfície (en el suposat cas de la manta elèctrica just s’ha
d’apagar just abans d’anar a dormir).
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8.4.1.7 Script de programació de l’alarma antiincendis i encesa de l’extintor d’aigua

IF TRCconv >= 55 THEN
leds.05 = 1;
Show "Alarma FOC!";
ENDIF;
IF TRCconv < 55 THEN
leds.05 = 0;
Soincendi = 1;
ENDIF;
La casa està sempre protegida contra imprevistos sense que l’usuari hagi d’activar o desactivar aquests
sistemes. Una d’aquestes proteccions imprescindibles és la alarma antiincendis. En aquest cas si la
temperatura general a la cuina arriba a 55ºC es considera que hi ha perill d’incendi i s’activen els
aspersors d’aigua (així com avisar per pantalla i sonorament a les persones que es trobin a la vivenda que
ha esdevingut una alarma per incendi). En quant al programa quan la temperatura de la cuina toca els
55ºC es posa a 1 els aspersors i mostrem la pantalla d’alerta (amb el so).
Un cop que la temperatura baixa d’aquest llindar l’usuari podrà tancar la finestra d’alerta (pop-up) i
automàticament, gràcies a la segona condició es pararan els aspersors d’extinció.
8.4.1.8 Script de programació del forn i del microones
IF FornVar == 1 AND HoraCuina == $Hour AND MinutsCuina ==
$Minute THEN
leds.00 = 1;
IF FlagForn == 0 THEN
InstantM = $Minute;
FlagForn = 1;
ENDIF;
FornVar = 0;
ENDIF;
IF MicroVar == 1 AND HoraCuina == $Hour AND MinutsCuina ==
$Minute THEN
leds.01 = 1;
IF FlagMicro == 0 THEN
InstantM = $Minute;
FlagMicro = 1;
ENDIF;
MicroVar = 0;
ENDIF;
IF FlagTemps == 0 THEN
IF FlagMicro == 1 OR FlagForn == 1 THEN
IF InstantM <=58 THEN
InsM = InstantM + 1;
ELSE
InsM = 0;
ENDIF;
FlagTemps = 1;
ENDIF;
ENDIF;
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IF InsM == $Minute AND FlagTemps ==1 THEN
leds.00 = 0;
leds.01 = 0;
FlagForn = 0;
FlagMicro = 0;
FlagTemps =0;
ENDIF;

Una aplicació de la cuina és el fet de poder escalfar el menjar ja preparat de dins del microones i/o el
forn durant un minut. Primer doncs cal que estigui actiu per exemple la opció del Forn (FornVar) a
l’aplicació i que la hora i el minut real es correspongui amb la introduïda per l’usuari. Un cop es dóna
aquesta condició es posa a 1 el forn. Tot seguit, com que la variable FlagForn és igual a 0 guardem el
valor de la variable dels minuts reals i activem el FlagForn (així no tornarà a copiar el minut actual fins
que no li tornem a posar el flag a 0). Abans de sortir del primer IF apaguem el sistema que ja s’ha posat
en marxa.
Amb el microones (segona condició) actuem exactament igual respectant les seves variables.
Al tercer IF ens encarreguem de crear una variable nova un minut més tard del moment copiat en la
variable InstantM i un cop fet això posem a 1 la variable FlagTemps que ens ajudarà a entrar a la última
condició.
Finalment quan ha passat un minut des que es van posar en marxa el forn i/o el microones apaguem els
electrodomèstics i tornem a posar a l’estat inicial de 0 totes les variables emprades.
8.4.1.9 Script de programació de la banyera

IF Banyllest == 1 AND HoraLB == $Hour AND MinLB == $Minute
THEN
leds.04 = 1;
IF FlagBanyera == 0 THEN
InstantMin = $Minute;
FlagBanyera = 1;
ENDIF;
ENDIF;
IF FlagTemps2 == 0 THEN
IF FlagBanyera == 1 THEN
IF InstantMin <=58 THEN
InsMin = InstantMin + 1;
ELSE
InsMin = 0;
ENDIF;
FlagTemps2 = 1;
ENDIF;
ENDIF;
IF InsMin == $Minute AND FlagTemps2 ==1 THEN
leds.04 = 0;
Show "Alarma Bany!";
FlagBanyera = 0;
FlagTemps2 = 0;
Banyllest = 0;
Bany = 0;
ENDIF;
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Aquest script funciona molt semblant al del forn i el microones però amb algunes diferències
significatives.
La primera condició es compleix quan, un cop activat el sistema de la banyera, l’hora i l’hora
programada per l’usuari són la mateixa. En aquest moment posem en marxa l’aigua de la banyera. Com
que inicialment el FlagBanyera és igual a 0, entrem a la següent condició i fem una copia de l’instant de
minut actual a la variable InstantMin. Tot seguit posem a 1 la variable FlagBanyera, ja que. així evitem
que estigui constantment modificant el valor de InstantMin segons passi el temps.
A la segona condició s’entra per que inicialment la variable FlagTemps2 és 0 i tot seguit com que el
FlagBanyera el vam posar a 1 es calcula la nova variable InsMin que no és més que la variable registrada
a InstantMin un minut més tard. Abans de sortir del tot de la condició posem el FlagTemps2 a 1 per a
evitar que segueixi realitzant aquesta condició fins que no s’acabi tot el procés i es faci un reset a les
variables.
Al tercer i últim gran IF entrarem quan hagi passat un minut des que es va posar en marxa la banyera (i
InsMin sigui igual al minut actual) i estigui a 1 la variable FlagTemps2 posada a 1 a la segona condició.
Un cop arribats a aquest punt només fa falta apagar la banyera, mostrar la pantalleta que t’indica des de
quina hora tenim la banyera preparada, i posar tots els flags i variables a 0 (que és l’estat inicial).
8.4.1.10 Script de programació de les diferents calefaccions
IF TRMconv <= Tmenjador THEN
Calefactors.05 = 1;
CalefM =1;
ENDIF;
IF TRMconv > Tmenjador THEN
Calefactors.05 = 0;
CalefM =0;
ENDIF;
IF TRCconv <= TCuina THEN
Calefactors.04 = 1;
CalefC =1;
ENDIF;
IF TRCconv > TCuina THEN
Calefactors.04 = 0;
CalefC =0;
ENDIF;
IF TRDconv <= THab THEN
Calefactors.06 = 1;
CalefH =1;
ENDIF;
IF TRDconv > THab THEN
Calefactors.06 = 0;
CalefH =0;
ENDIF;
IF TRLconv <= Tlavabo THEN
Calefactors.07 = 1;
CalefL =1;
ENDIF;
IF TRLconv > Tlavabo THEN
Calefactors.07 = 0;
CalefL =0;
ENDIF;
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Recordem que tenim 4 sistemes de calefacció diferenciats i controlats independentment. Així doncs al
programa també s’ha d’apreciar que cada calefactor no depèn en absolut de l’estat dels altres. Com
podem observar per entrar a la primera condició cal que la temperatura real en graus centígrads a la que
es troba el menjador sigui menor o igual a la temperatura desitjada al menjador (Tmenjador). En aquest
cas posarem en marxa la calefacció del menjador (CalefM).
Quan la temperatura del menjador en graus centígrads sigui superior a la desitjada la calefacció s’aturarà.
Passa exactament el mateix 3 vegades més per a les diferents estances utilitzant les variables
corresponents en cada cas.
Cal saber que la temperatura real i la desitjada son valors enters i que el programa arrodoneix la
temperatura real a un grau enter més quan els decimals són iguals o superiors a 5 (Per exemple, quan la
temperatura real sigui de 23,4ºC el programa l’arrodonirà a 23ºC i quan sigui de 23,5ºC l’arrodonirà a 24,
quan tan sols han pujat 2 dècimes de grau). És important comentar que tot i que s’espera que quan la
temperatura desitjada rondi la temperatura mesurada per LM35 s’apagarà i s’encendrà commutant una
mica la calefacció, això, succeeix un interval de temps ínfim, ja que, quan la temperatura llegida del
sensor (recordem que mig grau per sota de la real) tot just sobrepassa la desitjada el sistema calefactor
s’apaga. Quan la calefacció s’atura aquesta, encara roman desprenent calor un cert temps i com que la
refrigeració de la sala és molt lenta, el calor residual aporta la temperatura justa per tal que al apagar el
calefactor s’arribi a la temperatura real desitjada. Veure la Figura 63.

Figura 63: Manteniment de la temperatura
8.4.1.11 Script de programació de l’estalvi de llum

IF EstalviLlum == 1 THEN
IF LDRCF <=LDRCD THEN
PL.00 = 1;
PL.01 = 0;
PL.02 = 1;
PL.03 = 0;
LLUMS.00 = 0;
LLUMS.03 = 0;
ENDIF;
IF LDRMF <=LDRMD THEN
PL.04 = 1;
PL.05 = 0;
PL.06 = 1;
PL.07 = 0;
LLUMS.01 = 0;
LLUMS.02 = 0;
ENDIF;
ENDIF;
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Per a l’estalvi de llum hem tingut amb compte la il·luminació externa natural del sol, de manera que
quan la intensitat lumínica de l’exterior d’un vessant de la casa sigui major que la llum registrada al
mateix costat a l’interior les persianes que pertanyen a aquell lateral s’obrin per aprofitar la llum i els
llums es mantinguin apagats (si estan en mode automàtic).
Quan l’usuari activi el sistema d’estalvi de llum (EstalviLlum) entrarem a comprovar constantment
l’estat dels LDR (sensors de llum) fins que no es torni a desactivar aquest sistema. Quan el LDR exterior
del lateral que pertany a la cuina i al lavabo (LDRCF) sigui major al de l’interior (LDRCD) del mateix
costat, entrarem a la condició que ens pujarà les persianes de cuina i lavabo i ens apagarà els llums de les
mateixes estances.
Quan el LDR exterior del lateral que pertany al menjador i al dormitori (LDRMF) sigui major al del
l’interior (LDRMD) del mateix costat, la següent condició farà pujar les persianes del menjador i el
dormitori i els hi apagarà els llums.
Quan el sistema d’estalvi de llum sigui desactivat quedarà, en quant a llums i persianes respecta, de la
mateixa manera i canviarà just en el moment en que un altre acció ho estableixi.
El sistema de tancament general de persianes, per motius de seguretat, té prioritat respecte el d’estalvi de
llum. Així doncs si s’activa el sistema de seguretat desactivarà, en cas d’estar en marxa, el sistema
d’estalvi de llum, ja que, podrien entrar en conflicte amb la presa de control de les persianes.
8.4.1.12 Script de programació del sistema de tancament automàtic general de les
persianes
IF ModeNit == 1 AND HoraCG == $Hour AND MinutsCG == $Minute
THEN
EstalviLlum = 0;
PL.00 = 0;
PL.01 = 1;
PL.02 = 0;
PL.03 = 1;
PL.04 = 0;
PL.05 = 1;
PL.06 = 0;
PL.07 = 1;
ModeNit =0;
ENDIF;

Com hem comentat amb anterioritat el sistema de tancament automàtic general de les persianes és
prioritari respecte altres sistemes de control sobre les persianes. Així doncs, un cop que entrem a la
condició quan l’hora i minut programats per al tancament de totes les persianes sigui igual a l’hora real i
estigui activat el sistema de seguretat (ModeNit), el primer que farem es desactivar l’estalvi de llum. Tot
seguit es procedeix a realitzar el tancament de totes les persianes de la casa per a, finalment, desactivar el
tancament automàtic de les persianes.
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8.4.1.13 Script de programació de la alarma d’inundació

IF Entrades0.04 == 1 THEN
IF leds.03 == 0 THEN
Show "Alarma Inundacio L";
leds.03 = 1;
ENDIF;
ENDIF;
IF Entrades0.05 == 1 THEN
IF leds.03 == 0 THEN
Show "Alarma Inundacio C";
leds.03 = 1;
ENDIF;
ENDIF;
IF Entrades0.04 == 0 AND Entrades0.05 == 0 THEN
leds.03 = 0;
ENDIF;

Quan els sensors d’humitat detecten aigua donen un senyal igual a 1 al bit corresponent. Així doncs quan
s’activa el bit Entrades0.04 es tracta d’aigua al lavabo i quan s’activa el bit Entrades0.05 l’aigua es troba
a la cuina. En cada cas hi ha una condició que només s’inicia si un d’aquests 2 bits es posa a 1. Tot seguit
si no està tancada la vàlvula de pas d’aigua de la casa (leds.03) mostra la pantalla corresponent d’avís
d’inundació i tanca la vàlvula d’aigua general de la casa.
La vàlvula torna a permetre el pas d’aigua quan els dos sensors d’humitat ens indiquen que no hi ha aigua
i entren a la última condició.
Quan leds.03 és igual a 0 la vàlvula deixa passar normalment el corrent d’aigua i si és igual a 1 la vàlvula
es tanca i impedeix el pas d’aigua.
8.4.1.14 Script de programació del despertador

IF Desp == 1 AND HoraHab1 == $Hour AND MinHab1 == $Minute
THEN
Sodespertador = 1;
ENDIF;
Quan el sistema despertador estigui activat i sigui l’hora i el minut desitjats per a que soni el despertador
entrarà a la condició i posarà a 1 la variable “Sodespertador” (que farà sonar una musiqueta
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8.4.1.15 Script de programació de manteniment de l’estat anterior de les llums

IF Entrades1.00 == 1 THEN
LLUMS.00 = 1;
ENDIF;
IF Entrades1.01 == 1 THEN
LLUMS.00 = 0;
ENDIF;
IF Entrades1.06 == 1 THEN
LLUMS.02 = 1;
ENDIF;
IF Entrades1.07 == 1 THEN
LLUMS.02 = 0;
ENDIF;
IF Entrades1.04 == 1 THEN
LLUMS.03 = 1;
ENDIF;
IF Entrades1.05 == 1 THEN
LLUMS.03 = 0;
ENDIF;
IF Entrades1.11 == 1 THEN
LLUMS.01 = 1;
ENDIF;
IF Entrades1.12 == 1 THEN
LLUMS.01 = 0;
ENDIF;

Per tal d’assegurar que quan es passa del mode manual al automàtic des de la maqueta es mantenen els
estats anteriors dels llums de la casa, s’ha creat aquest script. Quan venint de l’estat manual un llum
estava encès i es decideix deixar la continuïtat del control de la llum en automàtic no volem que
directament l’apagui sinó que avaluï que ha de fer. Així doncs, per a no perdre l’estat anterior, cal que si
detectem que el botó que controla les llums de cada sala estava encès posem les llums des de automàtic
de la mateixa manera. Quan els llums vinguin de l’estat apagat també deixarem el control automàtic
apagat. D’aquesta manera els elements que afecten a les llums de cada habitació no partiran sempre
d’estar apagats per l’estat automàtic sinó que podran estar pràcticament sempre en estat automàtic
després de que l’usuari determinés si vol llum o no a la estança.
Al Script tan sols hem llegit cada registre del PLC associat amb els botons de llums i ho hem traduït a la
variable emprada en automàtic corresponent.
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8.4.1.16 Script de programació del sistema de seguretat (Part 1)
IF SSegur == 1 AND FlagSS == 1 THEN
Hcopiada = $Hour;
Mcopiat = $Minute;
IF Hcopiada < 22 THEN
1Hmes = Hcopiada + 1;
ELSE
1Hmes = 0;
ENDIF;
IF 1Hmes < 22 THEN
2Hmes = 1Hmes + 1;
ELSE
2Hmes = 0;
ENDIF;
IF 2Hmes < 22 THEN
3Hmes = 2Hmes + 1;
ELSE
3Hmes = 0;
ENDIF;
IF 3Hmes < 22 THEN
4Hmes = 3Hmes + 1;
ELSE
4Hmes = 0;
ENDIF;
IF 4Hmes < 22 THEN
5Hmes = 4Hmes + 1;
ELSE
5Hmes = 0;
ENDIF;
FlagSS = 0;
ENDIF;

El programa del sistema de seguretat que simula la presència de persones a dins de la vivenda és molt
llarg així que s’explicarà i comentarà per parts com més fàcil ens sigui possible millor.
Aquesta primera part de codi s’activa quan algú executa el sistema de seguretat (SSegur). La variable
FlagSS està inicialment a 1 i el posarem a 0 al final d’aquesta primera part, per a evitar que mentre
estigui activat el sistema es repeteixi aquesta fase inicial.
La idea és, a partir de la hora i el minut en que s’activa el sistema, calcular quin és el valor de les
properes 5 hores que aniran registrades a les variables 1Hmes, 2Hmes, 3Hmes, 4Hmes i 5Hmes. Es tracta
de sumar 1hora l’hora anterior sempre que sigui menor a 22 i un cop sigui igual a 23 posar la hora a 0
(una hora més tard de les 23h són les 00h). A partir de la variable anterior es calcula la variable
corresponent a una hora més tard i així complim totes les variables d’hora que utilitzarà el programa.
També copiem a la variable “Mcopiat” l’instant del minut en que s’ha activat el sistema de simulació de
presència. Això és imprescindible per a continuar amb el programa a les parts següents ja que a partir
d’aquí calcularem les interseccions de les hores amb els minuts intermitjos.
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8.4.1.17 Script de programació del sistema de seguretat (Part 2)
IF SSegur == 1 AND Comptador == 0 THEN
IF Mcopiat <= 5 THEN
10Mmes = 13;
20Mmes = 23;
40Mmes = 43;
Comptador = 1;
ENDIF;
IF Mcopiat > 5 AND Mcopiat <= 10 THEN
10Mmes = 18;
20Mmes = 28;
40Mmes = 48;
Comptador = 2;
ENDIF;
IF Mcopiat > 10 AND Mcopiat <= 15 THEN
10Mmes = 23;
20Mmes = 33;
40Mmes = 53;
Comptador = 3;
ENDIF;
IF Mcopiat > 15 AND Mcopiat <= 20 THEN
10Mmes = 28;
20Mmes = 38;
40Mmes = 58;
Comptador = 4;
ENDIF;
IF Mcopiat > 20 AND Mcopiat <= 25 THEN
10Mmes = 33;
20Mmes = 43;
40Mmes = 3;
Comptador = 5;
ENDIF;
IF Mcopiat > 25 AND Mcopiat <= 30 THEN
10Mmes = 38;
20Mmes = 48;
40Mmes = 8;
Comptador = 6;
ENDIF;
IF Mcopiat > 30 AND Mcopiat <= 35 THEN
10Mmes = 43;
20Mmes = 53;
40Mmes = 13;
Comptador = 7;
ENDIF;
IF Mcopiat > 35 AND Mcopiat <= 40 THEN
10Mmes = 48;
20Mmes = 58;
40Mmes = 18;
Comptador = 8;
ENDIF;
IF Mcopiat > 40 AND Mcopiat <= 45 THEN
10Mmes = 53;
20Mmes = 3;
40Mmes = 23;
Comptador = 9;
ENDIF;
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IF Mcopiat > 45 AND Mcopiat <= 50 THEN
10Mmes = 58;
20Mmes = 8;
40Mmes = 28;
Comptador = 10;
ENDIF;
IF Mcopiat > 50 AND Mcopiat <= 55 THEN
10Mmes = 3;
20Mmes = 13;
40Mmes =33;
Comptador = 11;
ENDIF;
IF Mcopiat > 55 AND Mcopiat <= 60 THEN
10Mmes = 8;
20Mmes = 18;
40Mmes = 38;
Comptador = 12;
ENDIF;
ENDIF;

A partir del minut en que es va activar el sistema de seguretat (veure part 1 d’aquest mateix script)
calculem els 10, 20 i 40 minuts aproximats següents al valor Mcopiat. Així tenim hores i minuts amb els
que fer actuar el sistema per a donar la sensació de que hi ha algú al interior.
Quan Mcopiat (el minut en que s’activa el sistema) està entre un rang de 5 minuts determinat se li assigna
un valor entre 1 i 12 a la variable Comptador. Segons el comptador assignat hi ha diferents alternatives
de programa.
Com que sabem també el minut entre els que es troba Mcopiat donar valors a 10Mmes. 20Mmes i
40Mmes és més senzill. Si per exemple: Mcopiat és igual a 37 llavors 10Mmes = 48, 20Mmes = 58 i
40Mmes = 18, en aquest cas el Comptador valdrà 8 (veure la Taula 20 per a veure com es determinen els
diferents Compadors).
Taula 20: Interval de temps entre comptadors
Interval de minuts en
que s’associa la variable
0
5
6
10
11
15
16
20
21
25
26
30
31
35
36
40
41
45
46
50
51
55
56
59

Valor
Comptador:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

El programa del sistema de seguretat és tan llarg, cal veure la resta de parts per entendre la totalitat del
codi.
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8.4.1.18 Script de programació del sistema de seguretat (Part 3)

IF Comptador > = 1 AND SSegur == 1 AND $Hour < 8
EstalviLlum = 0;
PL.00 = 0;
PL.01 = 1;
PL.02 = 0;
PL.03 = 1;
PL.04 = 0;
PL.05 = 1;
PL.06 = 0;
PL.07 = 1;
ENDIF;

THEN

Aquesta part del codi ens assegura que durant la nit (de 00:00h a 8:00h) les persianes estaran tancades i
el sistema d’estalvi de llum desactivat totalment. Es tracta d’assegurar que el sistema es segur a la nit i
incorpora el tancament de persianes general a aquestes hores.
Entrarà a la condició després de la segona part (esmentada anteriorment) ja que la variable “Comptador”
un cop assignat un valor és major a 0 i si encara està activat el sistema de seguretat, també cal que l’hora
es trobi entre 0 i 8.
El programa encara no acaba aquí
8.4.1.19 Script de programació del sistema de seguretat (Part 4)

IF Comptador > 1 AND
== 25 THEN
Somicroones = 1;
ENDIF;
IF Comptador > 1 AND
== 0 THEN
Soplats = 1;
ENDIF;
IF Comptador > 1 AND
== 20 THEN
Somicroones = 1;
ENDIF;
IF Comptador > 1 AND
== 0 THEN

SSegur == 1 AND $Hour == 13 AND $Minute

SSegur == 1 AND $Hour == 14 AND $Minute

SSegur == 1 AND $Hour == 20 AND $Minute

SSegur == 1 AND $Hour == 21 AND $Minute

Abans de seguir hem de programar dos moments clau a totes les cases. A les 13:25 i a les 20:20 aprox. es
cuina (sopar i dinar respectivament) i després d’això es posen els plats al rentavaixelles. En el cas que
arribin aquestes hores el sistema de seguretat reproduirà els sons corresponents per a simular amb
eficàcia la presència de gent a l’interior de la maqueta.
De la mateixa manera que el script de la part 3 entrarà a les diferents condicions al tenir assignat un
“Comptador”, mentre el sistema de seguretat (SSegur) estigui encara activat, i la hora i el minut siguin
els corresponents per a cada so.
Les variables dels sons Somicroones i Soplats activen les condicions dels scripts de la finestra “Sons!”.
Més endavant al apartat 8.4.3.3 trobareu el codi necessari per a reproduir aquests i altres sons.
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8.4.1.20 Script de programació del sistema de seguretat (Part 5)

IF $Hour > 8 THEN
IF Comptador >= 1 AND SSegur == 1 AND
$Minute == 10Mmes THEN
IF Comptador == 1 OR Comptador ==
IF SVP.02 == 1 THEN
PL.04 = 1;
PL.05 = 0;
ENDIF;
ENDIF;
IF Comptador == 2 OR Comptador ==
IF SVP.06 == 1 THEN
PL.06 = 1;
PL.07 = 0;
ENDIF;
LLUMS.02 = 1;
ENDIF;
IF Comptador == 4 OR Comptador ==
PL.00 = 1;
PL.01 = 0;
PL.02 = 1;
PL.03 = 0;
PL.04 = 1;
PL.05 = 0;
PL.06 = 1;
PL.07 = 0;
ENDIF;
IF Comptador == 5 OR Comptador ==
IF SVP.04 == 1 THEN
PL.02 = 1;
PL.03 = 0;
ENDIF;
LLUMS.00 = 1;
ENDIF;
IF Comptador == 6 OR Comptador ==
IF SVP.00 == 1 THEN
PL.00 = 1;
PL.01 = 0;
ENDIF;
ENDIF;
ENDIF;

$Hour == 1Hmes AND
9 THEN

7 THEN

11 THEN

10 THEN

8 THEN
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IF Comptador >= 1 AND SSegur == 1 AND
$Minute == 20Mmes THEN
IF Comptador == 1 OR Comptador ==
LLUMS.01 = 1;
ENDIF;
IF Comptador == 3 OR Comptador ==
IF SVP.00 == 1 THEN
PL.00 = 1;
PL.01 = 0;
ENDIF;
LLUMS.03 = 1;
ENDIF;
IF Comptador == 4 OR Comptador ==
SoTV = 1;
ENDIF;
IF Comptador == 5 OR Comptador ==
Soaigua = 1;
ENDIF;
IF Comptador == 6 OR Comptador ==
IF SVP.04 == 1 THEN
PL.02 = 1;
PL.03 = 0;
ENDIF;
ENDIF;
ENDIF;
IF Comptador >= 1 AND SSegur == 1 AND
$Minute == 40Mmes THEN
IF Comptador == 1 OR Comptador ==
IF SVP.06 == 1 THEN
PL.06 = 1;
PL.07 = 0;
ENDIF;
ENDIF;
IF Comptador == 2 OR Comptador ==
IF SVP.06 == 0 THEN
PL.06 = 0;
PL.07 = 1;
ENDIF;
LLUMS.02 = 0;
ENDIF;
IF Comptador == 3 OR Comptador ==
Sodutxa = 1;
ENDIF;
IF Comptador == 5 OR Comptador ==
LLUMS.00 = 0;
ENDIF;
IF Comptador == 6 OR Comptador ==
IF SVP.02 == 1 THEN
PL.04 = 1;
PL.05 = 0;
ENDIF;
ENDIF;
ENDIF;

$Hour == 1Hmes AND
9 THEN
12 THEN

11 THEN
10 THEN
8 THEN

$Hour == 1Hmes AND
9 THEN

7 THEN

12 THEN
10 THEN
8 THEN
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IF Comptador >= 1 AND SSegur == 1 AND
$Minute == 10Mmes THEN
IF Comptador == 1 OR Comptador ==
LLUMS.01 = 0;
ENDIF;
IF Comptador == 2 OR Comptador ==
IF SVP.02 == 1 THEN
PL.04 = 1;
PL.05 = 0;
ENDIF;
ENDIF;
IF Comptador == 3 OR Comptador ==
LLUMS.03 = 0;
IF SVP.00 == 0 THEN
PL.00 = 0;
PL.01 = 1;
ENDIF;
ENDIF;
IF Comptador == 5 OR Comptador ==
IF SVP.02 == 1 THEN
PL.04 = 1;
PL.05 = 0;
ENDIF;
LLUMS.01 = 1;
ENDIF;
IF Comptador == 6 OR Comptador ==
IF SVP.06 == 1 THEN
PL.06= 1;
PL.07 = 0;
ENDIF;
ENDIF;
ENDIF;
IF Comptador >= 1 AND SSegur == 1 AND
$Minute == 20Mmes THEN
IF Comptador == 1 OR Comptador ==
SoTV = 1;
ENDIF;
IF Comptador == 2 OR Comptador ==
Somusica = 1;
ENDIF;
IF Comptador == 4 OR Comptador ==
IF SVP.00 == 0 THEN
PL.00 = 0;
PL.01 = 1;
ENDIF;
ENDIF;
IF Comptador == 5 OR Comptador ==
LLUMS.01 = 0;
ENDIF;
ENDIF;

$Hour == 2Hmes AND
9 THEN
7 THEN

12 THEN

10 THEN

8 THEN

$Hour == 2Hmes AND
9 THEN
7 THEN
11 THEN

10 THEN
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IF Comptador >= 1 AND SSegur == 1 AND
$Minute == 40Mmes THEN
IF Comptador == 1 OR Comptador ==
IF SVP.06 == 0 THEN
PL.06 = 0;
PL.07 = 1;
ENDIF;
ENDIF;
IF Comptador == 2 OR Comptador ==
IF SVP.04 == 1 THEN
PL.02 = 1;
PL.03 = 0;
ENDIF;
ENDIF;
IF Comptador == 3 OR Comptador ==
PL.00 = 1;
PL.01 = 0;
PL.02 = 1;
PL.03 = 0;
PL.04 = 1;
PL.05 = 0;
PL.06 = 1;
PL.07 = 0;
ENDIF;
IF Comptador == 5 OR Comptador ==
Somusica = 1;
ENDIF;
IF Comptador == 6 OR Comptador ==
LLUMS.01 = 1;
LLUMS.02 = 1;
ENDIF;
ENDIF;
IF Comptador >= 1 AND SSegur == 1 AND
$Minute == 10Mmes THEN
IF Comptador == 1 OR Comptador ==
IF SVP.00 == 1 THEN
PL.00 = 1;
PL.01 = 0;
ENDIF;
Sodutxa = 1;
ENDIF;
IF Comptador == 2 OR Comptador ==
LLUMS.01 = 1;
ENDIF;
IF Comptador == 4 OR Comptador ==
Somusica = 1;
ENDIF;
IF Comptador == 6 OR Comptador ==
LLUMS.02 = 0;
ENDIF;
ENDIF;

$Hour == 2Hmes AND
9 THEN

7 THEN

12 THEN

10 THEN
8 THEN

$Hour == 3Hmes AND
9 THEN

7 THEN
11 THEN
8 THEN
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IF Comptador >= 1 AND SSegur == 1 AND
$Minute == 20Mmes THEN
IF Comptador == 1 OR Comptador ==
LLUMS.03 = 1;
Sodutxa = 1;
ENDIF;
IF Comptador == 3 OR Comptador ==
LLUMS.01 = 1;
ENDIF;
IF Comptador == 4 OR Comptador ==
IF SVP.04 == 0 THEN
PL.02 = 0;
PL.03 = 1;
ENDIF;
ENDIF;
IF Comptador == 5 OR Comptador ==
IF SVP.00 == 1 THEN
PL.00 = 1;
PL.01 = 0;
ENDIF;
IF SVP.06 == 1 THEN
PL.06 = 1;
PL.07 = 0;
ENDIF;
ENDIF;
ENDIF;
IF Comptador >= 1 AND SSegur == 1 AND
$Minute == 40Mmes THEN
IF Comptador == 1 OR Comptador ==
LLUMS.03 = 0;
ENDIF;
IF Comptador == 2 OR Comptador ==
LLUMS.01 = 0;
ENDIF;
IF Comptador == 4 OR Comptador ==
LLUMS.02 = 1;
ENDIF;
IF Comptador == 6 OR Comptador ==
SoTV = 1;
ENDIF;
ENDIF;

$Hour == 3Hmes AND
9 THEN

12 THEN
11 THEN

10 THEN

$Hour == 3Hmes AND
9 THEN
7 THEN
11 THEN
8 THEN
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IF Comptador >= 1 AND SSegur == 1 AND
$Minute == 10Mmes THEN
IF Comptador == 1 OR Comptador ==
IF SVP.00 == 0 THEN
PL.00 = 0;
PL.01 = 1;
ENDIF;
ENDIF;
IF Comptador == 3 OR Comptador ==
LLUMS.01 = 0;
LLUMS.02 = 1;
ENDIF;
IF Comptador == 4 OR Comptador ==
LLUMS.02 = 0;
ENDIF;
IF Comptador == 5 OR Comptador ==
IF SVP.06 == 0 THEN
PL.06 = 0;
PL.07 = 1;
ENDIF;
ENDIF;
IF Comptador == 6 OR Comptador ==
IF SVP.00 == 0 THEN
PL.00 = 0;
PL.01 = 1;
ENDIF;
ENDIF;
ENDIF;
IF Comptador >= 1 AND SSegur == 1 AND
$Minute == 20Mmes THEN
IF Comptador == 1 OR Comptador ==
IF SVP.04 == 1 THEN
PL.02 = 1;
PL.03 = 0;
ENDIF;
LLUMS.00 = 1;
ENDIF;
IF Comptador == 2 OR Comptador ==
IF SVP.02 == 0 THEN
PL.04 = 0;
PL.05 = 1;
ENDIF;
ENDIF;
IF Comptador == 6 OR Comptador ==
LLUMS.00 = 1;
ENDIF;
ENDIF;

$Hour == 4Hmes AND
9 THEN

12 THEN

11 THEN
10 THEN

8 THEN

$Hour == 4Hmes AND
9 THEN

7 THEN

8 THEN
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IF Comptador >= 1 AND SSegur == 1 AND
$Minute == 40Mmes THEN
IF Comptador == 1 OR Comptador ==
LLUMS.00 = 0;
ENDIF;
IF Comptador == 3 OR Comptador ==
PL.00 = 0;
PL.01 = 1;
PL.02 = 0;
PL.03 = 1;
PL.04 = 0;
PL.05 = 1;
ENDIF;
IF Comptador == 4 OR Comptador ==
Sovater = 1;
ENDIF;
IF Comptador == 5 OR Comptador ==
PL.00 = 0;
PL.01 = 1;
PL.02 = 0;
PL.03 = 1;
ENDIF;
IF Comptador == 6 OR Comptador ==
LLUMS.00 = 0;
ENDIF;
ENDIF;
IF Comptador >= 1 AND SSegur == 1 AND
$Minute == 10Mmes THEN
IF Comptador == 1 OR Comptador ==
PL.02 = 0;
PL.03 = 1;
ENDIF;
IF Comptador == 2 OR Comptador ==
LLUMS.00 = 1;
ENDIF;
IF Comptador == 3 OR Comptador ==
LLUMS.02 = 0;
ENDIF;
IF Comptador == 5 OR Comptador ==
LLUMS.01 = 1;
ENDIF;
ENDIF;

$Hour == 4Hmes AND
9 THEN
12 THEN

11 THEN
10 THEN

8 THEN

$Hour == 5Hmes AND
9 THEN

7 THEN
12 THEN
10 THEN

IF Comptador >= 1 AND SSegur == 1 AND $Hour == 5Hmes AND
$Minute == 20Mmes THEN
IF Comptador == 3 OR Comptador == 12 OR Comptador == 4 OR
Comptador == 11 OR Comptador == 6 OR Comptador == 8 THEN
PL.06 = 0;
PL.07 = 1;
ENDIF;
IF Comptador == 5 OR Comptador == 10 THEN
LLUMS.01 = 0;
ENDIF;
ENDIF;
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IF Comptador >= 1 AND SSegur == 1 AND $Hour == 5Hmes AND
$Minute == 40Mmes THEN
IF Comptador == 2 OR Comptador == 7 THEN
LLUMS.00 = 0;
PL.02 = 0;
PL.03 = 1;
ENDIF;
ENDIF;
ENDIF;
IF SSegur == 0 THEN
FlagSS = 1;
Comptador = 0;
ENDIF;

Aquesta és la última part del script del sistema de seguretat i també és la part més extensa. Sectorialment
comprova que siguin més de les 8:00h i que el comptador sigui major a 0 i dóna instruccions per a cada
hora i cada minut segons el número de “Comptador”. Així quan són la hora i minut corresponents
s’activa la instrucció del comptador del número indicat. Val a dir que per a simplificar el programa els
comptadors tenen les mateixes funcions dos a dos. Per exemple el Comptador = 1 té les mateixes
instruccions que el Comptador = 9.
L’última condició apaga tot el sistema quan es desactiva el sistema de seguretat. Així quan SSegur sigui
0 les variables FlagSS i Comptador han de retornar al seu estat inicial i inactiu (FlagSS igual a 1 i
Comptador igual a 0).
Amb les variables “PL” controlem els motors de les persianes, amb “LLUMS” controlem la il·luminació
de cada sala, amb els sons es posen en marxa les variables que donaran lloc als diferents sorolls que
representen que hi ha vida a l’interior. Per a fer més simple el seguiment del programa podem veure les
taules: Taula 21, Taula 22 i Taula 23, on s’especifica les accions realitzades per el programa de manera
que és més senzill comprovar el que fa el script.
Taula 21: Comptadors 1, 2, 7 i 9
Moment en el temps
$Hour és
$Minute
igual a
és igual a
10Mmes
1Hmes
20Mmes
40Mmes

2Hmes

3Hmes

4Hmes

5Hmes

10Mmes
20Mmes
40Mmes
10Mmes
20Mmes
40Mmes
10Mmes
20Mmes
40Mmes
10Mmes
20Mmes
40Mmes

Comptadors 1 i 9
Persiana dormitori ↑ + Llums dormitori
On
Persiana dormitori ↓ + Llums dormitori
Off
Persiana menjador ↑
So de música
Persiana cuina ↑
Llums menjador On
Llums menjador Off
Persiana menjador ↓

Llums cuina On

Comptadors 2 i 7
Persiana menjador ↑
Llums menjador On
Persiana dormitori ↑
Llums menjador Off
So de TV
Persiana dormitori ↓
Persiana lavabo ↑ + So dutxa
Llums lavabo On + So dutxa
Llums lavabo Off
Persiana lavabo ↓
Persiana cuina ↑ + Llums cuina
On
Llums cuina Off
Persiana cuina ↓

Persiana cuina ↓ + Llums cuina Off
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Taula 22: Comptadors 3, 4, 11 i 12

Moment en el temps
$Hour és
$Minute
igual a
és igual a
10Mmes
1Hmes
20Mmes
40Mmes
10Mmes
2Hmes
20Mmes
40Mmes
10Mmes
3Hmes
20Mmes
40Mmes
10Mmes
4Hmes
20Mmes
40Mmes

5Hmes

10Mmes
20Mmes
40Mmes

Comptadors 3 i 12

Persiana lavabo ↑ + Llums lavabo On
So dutxa
Persiana lavabo ↓ + Llums lavabo Off

Comptadors 4 i 11
Totes les persianes ↑
So de TV

Persiana lavabo ↓
Totes les persianes ↑
Llums menjador On
Llums menjador Off + Llums
dormitori On
Persianes de lavabo, cuina i menjador
↓
Llums dormitori Off
Persiana dormitori ↓

So música
Persiana cuina ↓
Llums dormitori On
Llums dormitori Off

So tirar de la cadena del vater

Persiana dormitori ↓

Taula 23: Comptadors 5, 6, 8 i 10

Moment en el temps
$Hour és
$Minute
igual a
és igual a
10Mmes
1Hmes
20Mmes
40Mmes
10Mmes
2Hmes
20Mmes
40Mmes

3Hmes

4Hmes

5Hmes

10Mmes
20Mmes
40Mmes
10Mmes
20Mmes
40Mmes
10Mmes
20Mmes
40Mmes

Comptadors 5 i 10
Persiana cuina ↑ + Llums cuina On
So d’aigua
Llums cuina Off
Persiana menjador ↑ + Llums
menjador On
Llums menjador Off
So música

Comptadors 6 i 8
Persiana lavabo ↑
Persiana cuina ↑
Persiana menjador ↑
Persiana dormitori ↑

Llums de menjador i dormitori
On
Llums menjador Off

Persianes de lavabo i dormitori ↑
Persiana dormitori ↓
Persianes de lavabo i cuina ↓
Llums menjador On
Llums menjador Off

So de TV
Persiana lavabo ↓
Llums cuina On
Llums cuina Off
Persiana dormitori ↓
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8.4.2 Application Script: On Startup
8.4.2.1 Script finestres que s’han d’obrir inicialment
Show
Show
Show
Show

"SONS!";
"SONS!";
"Comunicacio";
"INICI";

Aquestes línies de codi en aquesta part del script de l’aplicació obriran les finestres de “SONS!”,
“Comunicacio” i “INICI”. La primera línia no s’executa però cal escriure alguna cosa, text que compili,
així, que per a corregir aquest entrebanc hem posat dues vegades la mateixa instrucció de mostrar finestra
ja que només la realitzarà igualment un cop.
Les finestres de sons i comunicació no son visibles per a l’usuari i les utilitzem per a realitzar tasques en
paral·lel al programa principal. La finestra de sons conté alguns dels scripts necessaris per a escoltar
alguna reproducció acústica sense tenir en compte la finestra a la que es troba en aquell instant l’usuari.
La de comunicació està exclusivament per a donar senyal al PLC i que aquest pugui determinar si hi ha
un error de comunicació. Inici és la pantalla visible per a l’usuari i de la que sempre es comença, ja que, a
partir d’aquí es té accés als menús i a la resta de pantalles tal i com s’ha explicat al subapartat 8.1.1 sobre
la navegació de pantalles.
8.4.3 Window Script: While Showing
8.4.3.1 Script de la finestra “Alarma Bany!”

IF Bany == 0 THEN
PlaySound( "C:\Documents and
Settings\e7838358\Escritorio\Sons\Banyera.wav", 1 );
Bany = 1;
HoraBany = $Hour;
ENDIF;
La finestra “Alarma Bany!” s’activa quan l’aplicació domòtica realitza la petició de programar el bany a
una hora determinada. L’aplicació obria passat un temps la finestra i llavors és quan es posa en marxa
aquest tros de programa. Recordem també que al final d’aquell script posàvem a 0 la variable “Bany” que
ens permetrà ara entrar dins el bucle (veure, si escau, subapartat 8.4.1.9). Un cop dins la condició executa
el so d’avís en que ens comunica que la banyera està preparada. El flag de PlaySound ha d’estar a 1 per
tal que el so s’executi una vegada de manera asíncrona, és a dir, que mentre està reproduint l’audició el
programa segueix el seu curs i fins que no es torni a la posició PlaySound no tornarà a repetir el so. Així
doncs per tal que no torni a entrar a la condició “Bany” es posarà a 1 i copiarem a la variable
“HoraBany” l’hora d’aquest mateix instant (dada que apareixerà a la pantalla pop-up del sistema del bany
programat).
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8.4.3.2 Script de la finestra “Alarma FOC!”

IF Soincendi == 1 THEN
PlaySound( "C:\Documents and
Settings\e7838358\Escritorio\Sons\Incendi!.wav", 1 );
Soincendi = 0;
ENDIF;
La finestra “Alarma FOC!” s’activa quan l’aplicació domòtica detecta que hi ha un incendi a la cuina
(veure, si escau, el subapartat 8.4.1.7). Abans que la temperatura arribés a 55ºC es posava a 1 la variable
“Soincendi” de manera que entrem a la condició del Script de la pantalla emergent i reproduirà el so que
alerta de l’incendi de manera asíncrona i per a evitar no tornar a repetir aquesta condició posem a 0 la
variable “Soincendi”. Quan la temperatura torni a posar-se sota 55ºC tornarem a posar a 1 la variable del
“Soincendi” a esperar a que detecti un incendi per a que soni de nou la alerta auditiva amb la seva
pantalla pop-up.
8.4.3.3 Script de la finestra “SONS!”

IF Sodespertador == 1 THEN
PlaySound( "C:\Documents and
Settings\e7838358\Escritorio\Sons\Desp.wav", 1 );
Desp = 0;
Sodespertador = 0;
ENDIF;
IF Somicroones == 1 THEN
PlaySound( "C:\Documents and
Settings\e7838358\Escritorio\Sons\Microones.wav", 1 );
Somicroones = 0;
ENDIF;
IF Soplats == 1 THEN
PlaySound( "C:\Documents and
Settings\e7838358\Escritorio\Sons\Plats.wav", 1 );
Soplats = 0;
ENDIF;
IF SoTV == 1 THEN
PlaySound( "C:\Documents and
Settings\e7838358\Escritorio\Sons\TV.wav", 1 );
SoTV = 0;
ENDIF;
IF Sovater == 1 THEN
PlaySound( "C:\Documents and
Settings\e7838358\Escritorio\Sons\Vater.wav", 1 );
Sovater = 0;
ENDIF;
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IF Sodutxa == 1 THEN
PlaySound( "C:\Documents and
Settings\e7838358\Escritorio\Sons\Dutxa.wav", 1 );
Sodutxa = 0;
ENDIF;
IF Soaigua == 1 THEN
PlaySound( "C:\Documents and
Settings\e7838358\Escritorio\Sons\Aigua.wav", 1 );
Soaigua = 0;
ENDIF;

IF Somusica == 1 THEN
PlaySound( "C:\Documents and
Settings\e7838358\Escritorio\Sons\Musica.wav", 1 );
Somusica = 0;
ENDIF;
IF Sorecordatori == 1 THEN
PlaySound( "C:\Documents and
Settings\e7838358\Escritorio\Sons\Recor.wav", 1 );
Sorecordatori = 0;
ENDIF;

La funció d’aquesta pantalla invisible per a l’usuari és reproduir el so que pertoqui quan s’hagi activat en
algun moment la variable associada corresponent. Tots els sons són asíncrons i, per tant, només sonaran
una vegada mentre continua en marxa l’execució del programa. Abans de sortir de dins de la condició
tornarem a posar la variable d’aquella condició a 0 (així evitem que es quedi sempre fent la condició del
so innumerables vegades).
Els sons que hi ha en aquesta pantalla no tenen cap finestreta pop-up associada per tant per a reproduir el
so de manera paral·lela amb el programa principal hem creat aquesta pantalla invisible. Cal recordar que
hi ha sons (els d’ajuda) que no son aquí per que els tractem amb condicions.
8.4.4 Conditions
8.4.4.1 Scripts dins l’apartat de condicions per a sentir els sons d’ajuda

PlaySound( "C:\Documents and
Settings\e7838358\Escritorio\Sons\AContG.wav", 9 );
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PlaySound( "C:\Documents and
Settings\e7838358\Escritorio\Sons\Silenci.wav", 1 );

Hem creat una condició per a cada botó d’ajuda, A “Condition” introduïm el nom de la variable del botó
d’ajuda (a l’exemple superior “BajudaCG”). Ara cal posar el del “PlaySound()”de l’ajuda amb flag 9
(continu) amb “Condition Type” = On True”. Per a aturar el so cal posar a “Condition Type = On
False”el “PlaySound()” de 1seg de silenci amb flag 1 (asíncron). Amb això aconseguim que quan es
premi per primer cop l’ajuda d’una pantalla aquesta soni i no s’aturi fins que la persona torni a prémer el
botó (que ara indicarà “Aturar”).
Aquest procediment es repeteix exactament igual per a cada botó d’ajuda de les pantalles de navegació.
Les úniques variables a canviar són la variable del paràmetre “Condition” (on caldrà posar el TAG del
botó en qüestió associat al so) i també canviar l’arxiu a reproduir al “PlaySound()” dins de la condició
“On True”, ja que, segons la pantalla, el botó ha de reproduir un so o un altre. En la Taula 24 podem
veure l’associació entre els botons i el so que han de reproduir al accionar-los.
Taula 24: Associació de botons amb els sons d'ajuda
Condition
BajudaI
BajudaMS
BajudaSG
BajudaCG
BajudaML
BajudaSLC
BajudaCLC
BajudaSLD
BajudaCLD
BajudaSLM
BajudaCLM
BajudaSLL
BajudaCLL

Nom de l’arxiu
d’àudio a reproduir
AInici
AmenuP
ASupG
AContG
AmenuL
ASupC
AContC
ASupD
AContD
ASupM
AContM
ASupL
AContL
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9. Conclusions, assoliment dels objectius principals.
Després de finalitzar el PFC cal comprovar si es van assolir els objectius establerts inicialment. Convé
comentar que ha estat un projecte llarg, on hem dedicat moltes hores tots els dies els dos integrants de
l’equip que ha donat vida al projecte. Durant aquest temps hem aprés a resoldre els problemes,
inconvenients i obstacles que han aparegut en el procés. Hem patit retards en l’enviament de materials,
hem estat 21 sense llicència del InTouch ja que aquest va caducar i vam haver d’esperar a que arribessin
les noves claus, hem patit desperfectes amb instal·lacions ja acabades... Però tot i això, hem tirat
endavant el PFC i avui, finalment, podem dir que els objectius principals proposats s’han assolit amb un
èxit rotund.
Fer servir una interfície SCADA (InTouch) connectat al PLC d’Omron CJ1M per controlar i supervisar
una aplicació domòtica amb diferents sistemes.
Hem aconseguit emprar una interfície creada amb l’InTouch que funciona perfectament connectat amb el
PLC d’Omron CJ1M mitjançant un enllaç configurat de la mateixa manera i emprant el driver
corresponent. La comunicació és ràpida i la resposta pràcticament immediata. Hem aconseguit lligar
SCADA i registres del PLC i fer-los treballar sense que interfereixi un en la tasca de l’altre. Amb la feina
combinada del SCADA i el PLC controlem i supervisem l’aplicació domòtica amb diversos subsistemes.
Implementar diversos sistemes domòtics que abastin camps específics de les vivendes domòtiques més
complertes (seguretat, confort, estalvi energètic, usabilitat...) sempre dins de les possibilitats
constructives de la maqueta i d’un límit econòmic.
S’ha implementat una bona quantitat de sistemes d’aplicació real, sistemes de cada branca específica dins
de la domòtica. Tots els sistemes que ens han passat per la ment i que hem pogut construir físicament han
estat dissenyats, programats i introduïts al projecte. Hem incorporat sistemes de totes les branques per tal
de trobar diferents exemples de cada camp. Tot això ens ha implicat la major par del temps ja que ha
calgut tenir en compte moltes coses abans de tancar cada sistema, tant a nivell de programa, com a nivell
físic, constructiu i funcional. Ha estat una part finalment reconfortant, veure-ho tot funcionant
correctament.
Implementació real amb sensors i actuadors (i els circuits d’adaptació d’aquests al PLC) en una
“Maqueta” a escala per a tenir un entorn físic real on provar i testejar l’aplicació domòtica.
Es tracta del punt clau del projecte, ja que, la idea sempre ha estat provar l’aplicació de la manera més
real possible i ha representat un gran esforç la realització d’aquesta part, ja que, ha calgut lligar tots els
elements en un espai reduir amb elements electrònics que anessin bé a la mida i reproduint o imitant
físicament els sistemes reals. Totes les plaques d’acondicionament dels components electrònics que
formen part de la maqueta, han estat dissenyades i implementades íntegrament per nosaltres i això també
va suposar un temps preciós. Val a dir que el cablejat de tota la casa va ser complex i que aconseguir
identificar i diferenciar tots els cables ha estat un gran treball d’equip. Hem procurat identificar amb
marques i etiquetes tots els cables, components, botons... de manera que desprès és més fàcil identificar
com va tot lligat entre sí (cables amb PLC, botons amb plaques i sensors...). Val a dir que hi ha una part
simbòlica a la maqueta, per motius de simplificació, per exemple, on hauria de sortir aigua hem encès un
led blau, ja que fer tot el circuit tancat d’aigua era una feina massa enrevessada envers el que el projecte
pretén demostrar. Aquest punt es crucial per a demostrar que sobre uns sensors reals es pot crear tota
una aplicació (més o menys complexa) que decideix sobre uns actuadors també reals (hi ha una causa i
un efecte en tot, un problema o un canvi d’estat i una resposta immediata per part del sistema).
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Hem aconseguit també, alimentar tota la maqueta amb 24V i 220V. Els 24V és la tensió a la que
funcionen les entrades i sortides del PLC i en el nostre cas utilitzem una font d’alimentació del
laboratori. 220V és la tensió a la que cal alimentar els calefactors de la maqueta. Així doncs amb un
endoll per als 220V i una font d’alimentació a 24V tenim tensió per a tota la maqueta de la casa.
Possibilitat d’utilitzar el programa SINA (ratolí facial) per a navegar i actuar sobre la interfície i que això
tingui l’efecte corresponent a la maqueta.
Hem deixat oberta aquesta possibilitat, és a dir, que l’usuari pot emprar el ratolí facial del SINA per a fer
ús de la interfície domòtica. Això ha estat possible, ja que, en la elaboració del programa sempre s’ha
considerat la resolució necessària que utilitza el SINA, s’ha deixat l’espai a totes les pantalles per a la
barra del menú i tots els botons són d’una mida considerable (quan ha calgut escriure algun text s’ha
desplegat un teclat virtual amb lletres a la pantalla per tal de facilitar l’escriptura amb el cap). Cal
recordar que l’objectiu és crear la possibilitat d’emprar el SINA i que això no obliga a l’usuari a fer
servir el ratolí facial si pot utilitzar la mà correctament amb el ratolí convencional.
Com a conclusió final podem dir que ha estat molt laboriós tot el procés però que al final ha valgut la
pena, ja que, hem assolit tots els objectius amb èxit i estem satisfets del que ha acabant derivant del
projecte. També ens sentim orgullosos de com hem anat resolent tots els entrebancs que hem trobat en el
transcurs del projecte. Ens hem demostrat a nosaltres mateixos que podem fer de principi a final tota una
aplicació domòtica del no res i amb tots els sistemes que hem anat escollint (dins de les possibilitats
realitzables). Com a tot enginyer li hauria passat, ens ha faltat tenir més temps per a fer més coses i
sobretot ens hauria encantat poder utilitzar tecnologies com ara els sensors de presència (que per a una
maqueta no es poden emprar) o tecnologies de comunicacions a distància inalàmbriques (via telèfon o
SMS...). Però estem convençuts que tot això no es pot sintetitzar en un sol quadrimestre i que hem fet
fins on hem pogut. Queda doncs obert el camí per ampliar el projecte més endavant. Les millores són
benvingudes i aquesta maqueta pot donar encara molt joc.
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10. Pressupost
Descripció
PLACA DELS SENSORS D’AIGUA I LDR
LM6172IN
LM7805CT
Resistència 1kΩ
Resistència 39Ω
Resistència 1MΩ
LDR
HIH4000

Preu unitari en €

Quantitat Preu conjunt

4,000
0,610
0,035
0,035
0,018
1,044
15,000

1
1
2
2
4
4
2

4,64
0,61
0,07
0,07
0,07
4,18
30,00

0,276
0,058
0,110
0,035
0,584
2,239
3,564
1,612
0,654

8
8
8
8
8
8
4
4
8

2,21
0,46
0,88
0,28
4,67
17,91
14,26
6,45
5,23

2,540
0,035
0,004

4
4
8

10,16
0,14
0,03

0,145

20

2,90

0,780
0,902

4
4

3,12
3,61

3,851
2,204

2
6

7,70
13,22

PLAQUES DELS MOTORS
LM317T
Condensador 1µF (electrolític)
Condensador 100 pF (no electrolític)
Resistència 220Ω
Potenciòmetre multi volta 5kΩ
Relé Finder tipus 40.31
Relé Finder tipus 40.52
Motors
Dissipador
PLACA SENSORS DE TEMPERATURA
LM35
Resistència 18kΩ
Díode 1N914
PLACA LEDS
Leds
PLAQUES GENERAL
Tira de connectors Femella pas 2,54
Tira de connectors Mascle pas 2,54
PLACA PORTA GARATGE
Relé G5V-2
Sensors final de carrera
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Resistència 1kΩ
Díode 1N914
Motor reductor
Material Porta
Borne connector 8x1
Bus (cable)
L78M05CV
Dissipador

0,035
0,004
12,366
5,800
0,940
2,842
0,661
0,650

2
2
1
1
1
1
1
1

0,07
0,01
12,37
5,80
0,94
2,84
0,66
0,65

25,470
1,450
2,039
0,876
20,300
25,520
17,000

1
1
4
4
2
1
1

25,47
1,45
8,15
3,50
40,60
25,52
17,00

10,000
13,250
5,000
0,300
3,740
0,879
8,323
40,110
0,484
13,920
5,800
4,478
5,742
0,775
0,600
3,735
8,700
0,232
9,000
1,200

1
1
1
4
1
5
2
1
8
1
1
1
1
2
1
1
1
4
1
1

10,00
13,25
5,00
1,20
3,70
4,40
16,65
40,11
3,87
13,92
5,80
4,48
5,74
1,55
0,60
3,74
8,70
0,93
9,00
1,20

2,529
0,021
3,770

2
3
1

5,06
0,06
3,77

CIRCUIT CALEFACTORS
4 Endolls de llum i carril DIN (Pack)
Cable (Paquet)
Relés MKS2PI DC24
Bases per relés
Calefactors tipus cable petit
Calefactor tipus cable gran
Calefactor tipus peixera
CASA GENERAL
Fusta DM (2 m2)
AironFix (Pack)
Tela Persianes
Brides metàl·liques
Suro (1.5 m2 )
Tub termoretràctil
Placa Fotovoltaica Positiva
Cables (Pack)
Interruptors 3P
Material per construir la maqueta
Estany
Barra metàl·lica (2m)
Alambre
Capses de cargols
Paper adhesiu per les portes
Interruptor 2P
Paper cartró per als mobles de la casa (1 m2)
Bobines 50 DVD buides
Metacrilat (0,5 m2)
Velcro
PLACA D'ALIMENTACIÓ
Connectors banana
Bornes connectors 2x1
Placa de topos
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542,880

1

542,88

156,600
178,640
208,800
447,760

1
1
1
1

156,60
178,64
208,80
447,76

Expansors:
PA202
ID232
OD232
AD081-V1

TOTAL

1975,32

Si només volem la maqueta haurem de restar del preu total el PLC i quedaria que valdria uns 440 €.
Si el projecte s’hagués de vendre a un client s’haurien d’incloure les hores de feina dels enginyers. Per a
la realització d’aquest projecte hem estat al voltant de 750 hores (entre dos enginyers). Aquestes hores
s’hauran de multiplicar per el sou mitjà d’un l’enginyer del moment per a tenir un pressupost total del
projecte.
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12. Imatges del projecte

Figura 64: Visió frontal de la maqueta

Figura 65: Visió posterior de la maqueta
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Figura 66: Dormitori

Figura 67: Menjador
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Figura 68: Entrada del garatge

Figura 69: Part del Forn de la Cuina
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Figura 70: Part del Microones de la Cuina

Figura 71: Lavabo
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Figura 72: Circuit de relés dels calefactors

Figura 73: Part frontal de la maqueta tapada
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Figura 74: PLC i connexions

122

