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RESUM 

Des de fa anys, la societat ha viscut diversos canvis tecnològics en àmbits com: l’electrònica, les 
telecomunicacions, la informàtica, l’arquitectura i l’automàtica. Aquesta evolució, ha portat com a 
resultat el concepte d’edifici intel·ligent.  

L’objectiu d’aquest projecte és dissenyar un sistema domòtic, mitjançant l’electrònica, que permeti 
reduir el consum energètic  d’un habitatge convencional.  

Actualment, podem trobar diferents sistemes a l’hora de realitzar un habitatge domòtic, però tots ells 
estan basats en la combinació i connexió de tres elements bàsics; controladors, sensors i actuadors. Al 
llarg de la memòria es desenvolupa a nivell teòric: què és la domòtica i quines característiques poden 
tenir els diversos sistemes, també s’exposaran diversos conceptes sobre l’estalvi energètic.  

A continuació, es realitza el dimensionat d’un habitatge unifamiliar de 107 m2 i les seves instal·lacions. 
Aquest ens permet, posteriorment, comparar l’estudi energètic convencional amb el del mateix 
habitatge un cop implementat un sistema domòtic capaç d'actuar sobre els sistemes d'il·luminació, 
persianes, tendal, clima, connexió d'electrodomèstics, alarmes, reg i escenes de l'habitatge. D’aquesta 
manera, comprovar si hi ha un posterior estalvi en el consum. També es valoren possibles canvis pel 
que fa a les fonts d’energia, amb el mateix objectiu; augmentar l’eficiència energètica de l’habitatge.  

Finalment, es presenta un sistema domòtic que basa el seu funcionament en un microcontrolador 
Peripheral Interface Controller (PIC). I que es desenvolupa amb l’objectiu de poder controlar tots els 
sistemes que consumeixen energia de l’habitatge, gràcies als diversos sensors i actuadors. A més a 
més, es dissenya una petita aplicació mòbil que es connectarà via Bluetooth a la instal·lació domòtica. 
Això, permetrà a l'usuari actuar sobre el sistema, de la mateixa forma que es fa des de la interface física 
de controlador central, però d'una forma remota, intuïtiva i per tant més còmoda pel consumidor. 
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RESUMEN 

Desde hace años, la sociedad ha visto distintos cambios tecnológicos en ámbitos cómo:  la electrónica, 
las telecomunicaciones, la informática, la arquitectura y la automática. Esta evolución, ha llevado como 
resultado el concepto de edificio inteligente.  

El objetivo de este proyecto es diseñar un sistema domótico, mediante la electrónica, que permita 
reducir el consumo energético de una vivienda convencional.  

Actualmente, podemos encontrar distintos sistemas a la hora de realizar una vivienda domótica, pero 
no todos ellos están basados en la combinación y conexión de tres elementos básicos; controladores, 
sensores y actuadores. A lo largo de la memoria se irá desarrollando a nivel teórico: que es la domótica 
y que características pueden tener los distintos sistemas, también se expondrán distintos conceptos 
sobre el ahorro energético.  

A continuación se realiza el dimensionado de una vivienda unifamiliar de 107 m2  y sus instalaciones. 
Este nos permite, posteriormente, comparar el estudio energético convencional con el de la misma 
vivienda una vez implementado un sistema domótico capaz de actuar sobre los sistemas de 
iluminación, persianas, toldo, clima, conexión de electrodomésticos, alarmas, riego y escenas de la 
vivienda. Y de esta manera, comprobar si hay un posterior ahorro en el consumo. También se valoran 
posibles cambios en las fuentes de energía, con el mismo objetivo; aumentar la eficiencia energética. 

Finalmente, se presenta un sistema domótico que basa su funcionamiento en un microcontrolador 
Peripheral Interface Controller (PIC).  Se desarrolla con el objetivo de poder controlar todos los sistemas 
que consumen energía en la vivienda gracias a distintos sensores y actuadores. Como añadido, se 
diseña una pequeña aplicación móvil que se conectará vía Bluetooth a la instalación domótica. Esto 
permitirá al usuario actuar sobre el sistema, de la misma forma que se hace desde la interface física 
del controlador central, pero de una forma remota, intuitiva y por lo tanto, más cómoda para el 
consumidor.  
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ABSTRACT 

For years, society have seen different technological changes in areas such as: electronics, 
telecommunications, information technology, architecture and automation. This evolution has 
resulted in the concept of smart building.  

The objective of this project is to design a home automation system, using electronics, that allows 
reducing the energy consumption of a conventional home.  

Currently, we can find different systems when making a home automation, but not all of them are 
based on the combination and connection of three basic elements; controllers, sensors and 
actuators. Throughout the memory will be developed at a theoretical level: what is home 
automation and what features may have different systems, will also be presented different 
concepts on energy saving. 

Then the dimensioning of a single-family house of 107 m2 and its facilities is carried out. This allows 
us, later, to compare the conventional energy study with that of the same house once a home 
automation system is installed capable of acting on the lighting systems, blinds, awning, climate, 
connection of electrical appliances, alarms, irrigation and scenes of the house. And in this way, 
check if there is a subsequent saving in consumption. Possible changes in energy sources are also 
valued, with the same objective; increase energy efficiency. 

Finally, a domotic system is presented that bases its operation on a Peripheral Interface Controller 
(PIC) microcontroller. And it is developed with the aim of being able to control all the systems that 
consume energy in the home thanks to different sensors and actuators. In addition, a small mobile 
application is designed that will connect by Bluetooth to the home automation system. This will 
allow the user to act on the system, in the same way as it is done from the physical interface of the 
central controller, but in a remote, intuitive way and therefore, more comfortable for the 
consumer. 
  



  Memòria Tècnica  

6   

AGRAIMENTS  

Realitzar aquest Treball de Final de Grau ha suposat esforç, creativitat, estrès, companyerisme, 
problemes, solucions, estancaments, sortides, decepcions, alegries, nits sense dormir i moments de 
caure rendit, connexió i desconnexió, un repte i finalment un orgull.  

Potser ho podríem haver fet sols, però de ben segur que no ho podríem haver fet millor que amb 
l’ajuda de tots vosaltres, els que ens heu aportat el vostre granet de sorra i heu fet que el resultat final 
sigui possible. 

Al Manuel Manzanares, tutor d’aquest projecte, per guiar-nos, escoltar les nostres propostes, atendre 
els nostres dubtes i preguntes trobant moments dins d’una agenda atapeïda, animar-nos a continuar i 
valorar la nostra feina, per això i més, gràcies.  

Als amics i companys de la universitat i els de tota la vida, per compartir amb nosaltres les seves 
experiències, per fer-nos sentir acompanyats i compresos, per aconsellar-nos i també per permetre’ns 
desconnectar alguns dissabtes i oblidar-nos per un moment del treball. Gràcies.  

I família, a vosaltres, per escoltar-nos, recolzar-nos, aconsellar-nos, deixar-nos la casa, o el cotxe, o 
qualsevol cosa que haguem necessitat, per fer-nos el dinar o sopar mentre treballàvem, per ajudar-nos 
amb el que heu pogut cadascú en la seva mesura, però sobretot, gràcies per aguantar-nos.  

A tots vosaltres, i a tots els que dediquin un temps per llegir aquest projecte, GRÀCIES! 

 

 
  



Sistema de Gestió Domòtica per Optimitzar el consum energètic d’un habitatge 

   

  7 

Índex 

RESUM _____________________________________________________________ 3 

RESUMEN __________________________________________________________ 4 

ABSTRACT __________________________________________________________ 5 

AGRAIMENTS _______________________________________________________ 6 

1. MOTIVACIÓ I JUSTIFICACIÓ _______________________________________ 12 

2. OBJECTIU DEL PROJECTE _________________________________________ 13 

3. INTRODUCCIÓ _________________________________________________ 14 

3.1. Estat de l’Art ........................................................................................................... 14 

3.2. Estudi de mercat .................................................................................................... 17 

3.2.1. Sistemes estàndard .............................................................................................. 17 

3.2.2. Sistemes propietaris ............................................................................................. 18 

3.2.3. Sistemes de comunicació ..................................................................................... 19 

3.3. Abast de l’automatització ...................................................................................... 20 

3.3.1. Gestió energètica .................................................................................................. 20 

3.3.2. Confort .................................................................................................................. 20 

3.3.3. Seguretat .............................................................................................................. 20 

3.3.4. Comunicació ......................................................................................................... 20 

3.3.5. Accessibilitat ......................................................................................................... 21 

3.4. Tipus d’arquitectura ............................................................................................... 21 

3.4.1. Centralitzada ......................................................................................................... 21 

3.4.2. Descentralitzat ...................................................................................................... 21 

3.4.3. Distribuït ............................................................................................................... 22 

3.4.4. Híbrida o Mixta ..................................................................................................... 22 

3.5. Topologia de la xarxa ............................................................................................. 22 

3.5.1. Anell ...................................................................................................................... 23 

3.5.2. Estrella .................................................................................................................. 23 

3.5.3. Bus ........................................................................................................................ 23 

3.5.4. Arbre ..................................................................................................................... 23 

3.6. Elements de la domòtica ....................................................................................... 24 

3.6.1. Sensors .................................................................................................................. 24 

3.6.2. Controladors ......................................................................................................... 25 

3.6.3. Actuadors .............................................................................................................. 26 



  Memòria Tècnica  

8   

3.6.4. Bus ......................................................................................................................... 26 

3.6.5. Interfície ................................................................................................................ 26 

3.7. Comunicació domòtica .......................................................................................... 26 

3.7.1. Línies de distribució d’energia elèctrica (Corrents portadores) ........................... 26 

3.7.2. Suports metàl·lics .................................................................................................. 27 

3.7.3. Fibra òptica ............................................................................................................ 27 

3.7.4. Connexió sense fils. ............................................................................................... 27 

3.8. Avantatges inconvenients ..................................................................................... 28 

3.8.1. Avantatges ............................................................................................................ 28 

3.8.2. Inconvenients ........................................................................................................ 28 

3.9. Estalvi energètic ..................................................................................................... 29 

3.9.1. Perquè estalviar energia? ..................................................................................... 29 

3.9.2. Certificació d’eficiència energètica ....................................................................... 30 

3.9.3. Sistemes d’estalvi energètic ................................................................................. 31 

3.9.4. Avantatges i inconvenients ................................................................................... 32 

4. ESTUDI ENERGÈTIC PARTICULAR ___________________________________ 34 

4.1. Ubicació de l’habitatge a estudiar ......................................................................... 34 

4.2. Descripció de l’habitatge ....................................................................................... 36 

4.3. Estudi energètic habitatge convencional .............................................................. 37 

4.3.1. Electricitat ............................................................................................................. 37 

4.3.2. Calefacció i ACS ..................................................................................................... 41 

4.3.3. Aigua de reg .......................................................................................................... 43 

4.4. Estudi energètic amb domòtica ............................................................................ 46 

4.4.1. Electricitat ............................................................................................................. 46 

4.4.2. Calefacció i ACS ..................................................................................................... 49 

4.4.3. Aigua de Reg .......................................................................................................... 50 

4.5. Possibles canvis energètics .................................................................................... 52 

4.5.1. Il·luminació amb llums de baix consum ................................................................ 52 

4.5.2. Plaques solars ........................................................................................................ 55 

4.5.3. Sistemes basats en Aerotèrmia ............................................................................ 58 

4.6. Resum de solucions ............................................................................................... 61 

4.6.1. Canvi de l’habitatge convencional a habitatge domòtic ...................................... 61 

4.6.2. Canvi de sistema d’il·luminació ............................................................................. 62 

4.6.3. Canvi d’energia de la xarxa a plaques solars. ....................................................... 62 

4.6.4. Canvi de sistema de climatització ......................................................................... 62 

4.6.5. Implementació de tots els sistemes ..................................................................... 62 



Sistema de Gestió Domòtica per Optimitzar el consum energètic d’un habitatge 

   

  9 

5. SOLUCIÓ DOMÒTICA ADOPTADA __________________________________ 64 

5.1. Configuració del dispositiu ..................................................................................... 64 

5.2. Escenes del dispositiu ............................................................................................ 65 

5.2.1. Escena Estiu .......................................................................................................... 65 

5.2.2. Escena Hivern ....................................................................................................... 65 

5.2.3. Escena Fora de Casa ............................................................................................. 65 

5.2.4. Escena Dormir....................................................................................................... 65 

5.3. Control de la Il·luminació ....................................................................................... 66 

5.4. Control de les persianes ......................................................................................... 66 

5.5. Control dels tendals ............................................................................................... 66 

5.6. Control de la calefacció .......................................................................................... 67 

5.7. Control consum ...................................................................................................... 67 

5.8. Control del jardí...................................................................................................... 67 

5.9. Alarma .................................................................................................................... 67 

5.10. Aplicació mòbil ....................................................................................................... 68 

5.11. Elecció de dispositius, sensors i actuadors ............................................................ 68 

6. DISSENY DEL HARDWARE I SIMULACIONS ___________________________ 77 

6.1. Programa de disseny de hardware ........................................................................ 78 

6.2. Dispositiu central o Master .................................................................................... 78 

6.2.1. Microcontrolador ................................................................................................. 78 

6.2.2. Cristall de quars .................................................................................................... 79 

6.2.3. Pantalla LCD .......................................................................................................... 80 

6.2.4. Memòria 24LC256 ................................................................................................ 80 

6.2.5. Rellotge DS1307 ................................................................................................... 81 

6.2.6. Interface Menú ..................................................................................................... 81 

6.2.7. Funció de Reset .................................................................................................... 82 

6.2.8. Comunicació SSP................................................................................................... 82 

6.2.9. Expansor I/O PCF8574 .......................................................................................... 83 

6.2.10. Sensor LM35 ......................................................................................................... 84 

6.2.11. Bluetooth HC-06 ................................................................................................... 85 

6.2.12. Alimentació dels chips .......................................................................................... 86 

6.2.13. Connexió mesurador d’energia MK-LCD .............................................................. 86 

6.2.14. Esquema i placa  PCB ............................................................................................ 87 

6.3. Etapes d’entrada .................................................................................................... 88 

6.3.1. Etapa per a sensors digitals .................................................................................. 88 



  Memòria Tècnica  

10   

6.3.2. Etapa per a sensors analògics ............................................................................... 89 

6.4. Etapes de  sortida .................................................................................................. 90 

6.4.1. Esquema  i placa PCB ............................................................................................ 92 

6.5. Posicionament de les plaques de control i de sortides......................................... 94 

7. INSTAL·LACIÓ A L’HABITATGE _____________________________________ 96 

7.1. Distribució d’elements i connexions amb el Harwdare ........................................ 96 

7.1.1. Controlador ........................................................................................................... 97 

7.1.2. Sensors .................................................................................................................. 97 

7.1.3. Actuadors .............................................................................................................. 97 

7.2. Tipus de cable utilitzat a la instal·lació .................................................................. 98 

7.2.1. Cable per a la connexió  els sensors i actuadors .................................................. 98 

8. SOFTWARE DEL SISTEMA ________________________________________ 100 

8.1. Programes utilitzats ............................................................................................. 100 

8.1.1. PIC C Compiler CCS .............................................................................................. 100 

8.1.2. Proteus 8 ............................................................................................................. 101 

8.1.3. PICkit 3 ................................................................................................................. 101 

8.2. Control manual del sistema des de la placa. ....................................................... 102 

8.2.1. Menú ................................................................................................................... 102 

8.2.2. Control d’Estat .................................................................................................... 104 

8.2.3. Control de Persianes ........................................................................................... 106 

8.2.4. Control de Tendal ................................................................................................ 108 

8.2.5. Control de Llum ................................................................................................... 109 

8.2.6. Control de Clima.................................................................................................. 111 

8.2.7. Control de Electrodomèstics ............................................................................... 112 

8.2.8. Control de Reg ..................................................................................................... 113 

8.2.9. Control de Alarma ............................................................................................... 114 

8.2.10. Control de Escenes .............................................................................................. 115 

8.3. Funcionament automàtic del sistema. ................................................................ 116 

9. FONT D’ALIMENTACIÓ __________________________________________ 117 

9.1. Disseny de la font d’alimentació ......................................................................... 119 

9.1.1. Càlculs.................................................................................................................. 120 

10. PROTOTIP DE PROVES __________________________________________ 123 

10.1. Sensors digitals .................................................................................................... 124 

10.1.1. Sensor d’humitat del sòl (YL-69) ......................................................................... 124 



Sistema de Gestió Domòtica per Optimitzar el consum energètic d’un habitatge 

   

  11 

10.1.2. Sensor volumètric (PIR) ...................................................................................... 124 

10.1.3. Sensor per final de carrera (Interruptor) ........................................................... 125 

10.2. Sensors Analògics i etapes condicionadores ....................................................... 126 

10.2.1. Sensor de temperatura interior (LM35) ............................................................. 126 

10.2.2. Sensor de temperatura exterior (TC1047A)....................................................... 126 

10.2.3. Sensor de lluminositat (LDR) .............................................................................. 129 

10.2.4. Sensor d’intensitat (ACS712) .............................................................................. 133 

10.2.5. Sensor de gas (MQ3) .......................................................................................... 136 

10.3. Actuadors ............................................................................................................. 137 

10.3.1. Pilots Led ............................................................................................................. 137 

10.3.2. Alarma................................................................................................................. 138 

10.3.3. Sortides a Relés ................................................................................................... 138 

10.4. Disseny de la PCB ................................................................................................. 138 

11. NORMATIVA __________________________________________________ 140 

12. DIAGRAMA DE GANTT __________________________________________ 142 

13. ORGANITZACIÓ DEL PROJECTE ___________________________________ 143 

14. CONCLUSIONS ________________________________________________ 145 

15. POSSIBLES MILLORES ___________________________________________ 147 

16. BIBLIOGRAFIA _________________________________________________ 148 

ÍNDEX DE FIGURES _________________________________________________ 151 

ÍNDEX DE TAULES __________________________________________________ 158 

 

  



  Memòria Tècnica  

12   

1. MOTIVACIÓ I JUSTIFICACIÓ 

Ambdós autors del treball vam mostrar interès per aquesta temàtica, així doncs, el professor Manuel 
Manzanares va aconsellar-nos fer el treball conjuntament, degut a l’envergadura d’aquest projecte.  

Els principals interessos que hi havia per part de tots dos, era el tema de l’automatització de sistemes 
i més si aquests, es podien integrar a un habitatge convencional. Per això, es va proposar com a primera 
idea la de poder automatitzar el reg de la casa, per poder reduir el consum d’aigua. A més a més, és 
volia comprovar si de veritat la influència d’un sistema domòtic pot disminuir l’estalvi energètic d’un 
habitatge i per tant fer-la més sostenible, implementant altres sistemes. D’altra banda, també ens 
interessava plantejar una variant dels sistemes domòtics més comercialitzats actualment, ja que, 
aquests només són accessibles per a un ventall de la població amb un alt poder adquisitiu i no estan 
enfocats a l’estalvi energètic. 

També cal dir que s’han cursat les assignatures d’Informàtica Industria i la optativa de Disseny i 
Construcció de Prototips Electrònics per part dels dos, cosa que serveix per tenir una base a l’hora 
d’afrontar aquest projecte.  Tanmateix, s’han utilitzat coneixements adquirits en altres assignatures 
com Instrumentació Electrònica, Electrònica Analògica, etc.   

Tot això, ens ha dut a desenvolupar el següent projecte per poder aportar el nostre granet de sorra en 
aquest àmbit i així promoure l’estalvi energètic.   
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2. OBJECTIU DEL PROJECTE 

L’objectiu general d’aquest projecte és dissenyar un sistema domòtic que permeti reduir el consum 
energètic d’un habitatge per fer-lo més eficient. 

Com a objectius específics és plantegen els següents: 

• Estudiar el funcionament dels sistemes domòtics 

• Disseny de les instal·lacions d’un habitatge unifamiliar  

• Quantificar l’energia que consumeix un habitatge unifamiliar convencional  

• Quantificar l’energia que consumeix un habitatge unifamiliar domotitzat 

• Valorar diferents sistemes per reduir el consum d’energia, com podrien ser: el sistema de 
calefacció, el sistema d’il·luminació i el sistema d’energia elèctrica (plaques solars) 

• Dissenyar un sistema electrònic capaç d’interpretar correctament els senyals dels diversos 
sensors i actuadors de l’habitatge 

• Realitzar el disseny del sistema domòtic complint amb la normativa tècnica actual 

• Dissenyar un sistema capaç de ser controlat mitjançant un dispositiu mòbil  

• Disseny d’una aplicació mòbil per poder controlar el sistema 

• Realitzar un estudi econòmic de la instal·lació del sistema domòtic  

• Aportar seguretat i confort a l’habitatge 

• Construir un prototip real que funcioni 
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3. INTRODUCCIÓ 

Des de fa uns anys la societat ha viscut diversos canvis tecnològics en diferents àmbits, com 
l’electrònica, les telecomunicacions, la informàtica, l’arquitectura i l’automàtica. Aquesta evolució 
tecnològica i les noves necessitats que demana la societat ens han portat com a resultat el concepte 
d’edifici intel·ligent.  

Actualment trobem diferents àrees d’aplicació que ordenarem en cinc grans grups que són, gestió 
energètica, confort, seguretat, comunicació i accessibilitat. La constant evolució d’aquestes tecnologies 
en els diferents àmbits ens porten a diferenciar en varis nivells d’automatització dels habitatges, ara 
bé, tots ells persegueixen certes qualitats que podem considerar que són claus en el seu 
desenvolupament. Els factors determinants són la comunicació entre ells, la facilitat d’ús i la integració 
de les diferents funcions que l’usuari desitja. 

Podem trobar diferents sistemes a l’hora de realitzar un habitatge domòtic, però tots ells estan basats 
en la combinació i connexió de tres elements bàsics, controladors, sensors i actuadors.   

Als següents punts s’explicarà amb més profunditat que és la domòtica i quines característiques poden 
tenir els diversos sistemes. Començarem per l’estat actual de la domòtica, els diferents elements que 
la componen. Finalment, ja què l’objectiu del treball és dissenyar un sistema per reduir el consum 
energètic d’un habitatge, s’exposaran diversos conceptes sobre l’estalvi energètic.  

 

3.1. Estat de l’Art  

El terme domòtica es àmpliament utilitzat en l’actualitat,  encara que a vegades de forma incorrecte, 
ja què s’utilitza gairebé  sempre per referir-se a qualsevol tipus d’automatització. La paraula domòtica 
prové de la unió de la paraula “domo” i del sufix “tica”. La paraula domo etimològicament prové del 
llatí domus que significa casa, i el sufix “tica” que prové del grec i significa que funciona per si mateix. 
L’enciclopèdia Larousse definia  domotique l’any  1988 com “el concepte d’habitatge què integra tots 
els sistemes d’automatització en matèria de seguretat, gestió de l’energia, comunicacions i confort”.  

Per altre banda, el CEDOM (Asociación Española de Domótica [11])  defineix domòtica com a “la 

incorporación al equipamiento de nuestras viviendas y edificios de una sencilla tecnología que permita 

gestionar de forma energéticamente eficiente, segura y confortable para el usuario los distintos 

aparatos e instalaciones de la vivienda (calefacción, lavadora, iluminación, etc.)”.  

Com s’ha esmentat anteriorment l’associació de tres dels grans àmbits de les àrees tecnològiques com 
són l’electrònica, la informàtica i les telecomunicacions van possibilitar als anys 70 que un grup 
d’investigadors de l’empresa Escocesa Pico Electronics Ltd. desenvolupessin el primer sistema domòtic 
basat en corrents portadores per connectar dispositius de seguretat i il·luminació. Mitjançant aquest 
protocol anomenat X-10 s’aconseguia un primer nivell d’automatització a l’interior d’un habitatge.  

Cal destacar que els països on més s’han desenvolupat els sistemes de control domòtic han estat Estats 
Units i Japó, tot i que es diu que existeixin tres visions diferents sobre el concepte d’edifici intel·ligent 
a nivell mundial.  

Les tres visions que es diferencien són la Japonesa, l’ Europea i l’ Americana.  
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La tendència pel que fa Japó és la d’utilitzar els sistemes informàtics en tot el que sigui possible, és a 
dir incorporar el màxim número de aparells electrònics de consum (equips de àudio, vídeo, Tv, etc.). 
Un dels projectes més importants a Japó és el HBS (Home Bus System)  de l’associació EIAJ (Electronics 
Industries Association of Japan). 

La visió Europea persegueix un objectiu tècnic-econòmic que dóna importància a la salut, l’estalvi 
energètic i el confort. Podem dir que s’orienta cap un estàndard únic d’edifici intel·ligent. Un dels 
primers projectes va ser l’any 1984 dins el programa Eureka anomenat IHS (Integrated Home System) 
i té com a objectiu definir una norma de integració dels sistemes electrònics domèstics.  Els principals 
països que han desenvolupat solucions domòtiques són França  com poden ser Batibus, GHS, X2D, 
Mediabus, etc i a Alemanya amb solucions com EIBus. Amb l’objectiu de establir un estàndard van unir-
se EIB, EHS i Batibus i van donar lloc al projecte Konnex ,  més conegut com a KNX.  

 

Per últim, Estats Units orienta la domòtica cap a l’habitatge interactiu i intercomunicat, permetent així 
un control a distància i amb serveis com telefonia o teleensenyament. Va ser el primer país en aplicar 
un estàndard per la gestió dels edificis el CEBus (Consumer Electronic Bus) . L’any 1984 es va llançar el 
projecte Smart House, que consisteix en la utilització de només un cable per a diferents sistemes, 
electricitat, antenes, telèfon, alarmes, etc. Els sistemes més utilitzats actualment són CEBus, X-10, 
LonWorks. 

 
Figura 1. Diverses visons a nivell mundial. (font: Referencia [5])  

Estat de la domòtica a Espanya 

En els darrers anys el sector de la domòtica a Espanya representa una tendència creixent, i no només 
la domòtica com a confort o seguretat sinó com a eina per a millorar l’eficiència energètica en els 
habitatges. Això es pot explicar degut l’augment del preu de l’energia, el poc creixement del sector de 
la construcció, la lleu millora de l’economia espanyola i les actuacions polítiques per  combatre el canvi 
climàtic.  

Però tampoc es pot ignorar que avui en dia cada cop són més els dispositius connectats a internet (el 
conegut com; Internet de les coses IoT),  que el sector de la domòtica no pot ignorar. 

Aquesta tendència es representa en la facturació de les empreses espanyoles dedicades a la 
comercialització i instal·lació de sistemes domòtics i immòdics a Espanya. Segons dades del CEDOM 
(Associació Espanyola de Domòtica), les empreses Espanyoles fabricants de productes domòtics van 
facturar un total de 50,5 M€ al 2016. A la Figura 2 es representa la tendència de facturació de les 
empreses de l’any 2012 al 2016. 
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Figura 2. Tendència de facturació empreses del fabricants de productes domòtics. (font: Referència [10]) 

Endinsant-nos en les empreses, els productes que més es comercialitzen són els actuadors, sensors i 
teclats, de més comercialitzats a menys. Tant mateix, pel que fa als actuadors, es refereix a 
electrovàlvules de tall d’aigua o gas, simuladors de presència, motors de persianes, reguladors 
d’intensitat lluminosa o dispositius de connexió o desconnexió de llum. Per altre banda,  quan parlem 
de sensors i els teclats, els més distribuïts són: teclats codificats, claus electròniques, detectors 
d’inundació, càmeres, detectors de gas i foc, sensors de temperatura, etc. Per últim, els productes per 
instal·lacions domòtiques menys comercialitats són els de contactes de finestres, SAI’s, productes per 
a la visualització, interruptors crepusculars, etc. 

 

 

Figura 3. Relació de productes domòtics més venuts (font: Referència [10]) 
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Però no tot són els productes físics de la instal·lació, també s’han de tenir en compte el sistemes de 
comunicació que utilitza la domòtica instal·lada. L’any 2016  hi va haver una demanda molt elevada de 
sistemes amb protocol propietari, però seguits de prop pels protocols com KNX o LonWorks. Aquestes 
dades donen a entendre que hi ha una tendència de creixement d’instal·lacions amb protocol obert, ja 
que a l’any 2015 eren significativament més les instal·lacions amb protocol tancat que obert. 

Per últim, les activitats del sector domòtic s’han desenvolupat majoritàriament en la rehabilitació 
d’edificis d’habitatges (80%), seguides de la rehabilitació d’edificis del sector terciari. I les funcions més 
demandades han sigut a les àrees de confort i gestió de la energia.  

 

3.2. Estudi de mercat  

En aquest apartat es realitzarà una explicació dels principals estàndards i sistemes comercials per 
l’automatització dels edificis. Els classificarem en  dos apartats; sistemes no associats a marques 
(sistemes oberts o no propietaris) i  sistemes associats a marques (sistemes tancats).  

 

3.2.1. Sistemes estàndard 
  

X-10 
 
És un dels protocols més antics i que encara es fa servir. Es un sistema no propietari i això 
fa que qualsevol fabricant pot utilitzar aquest sistema. A més a més,  és un sistema  
descentralitzat que utilitza com a mitjà de transmissió la pròpia xarxa elèctrica (corrents 
portadores), aquest fet permet una fàcil integració. 
 
KNX 

El KNX és un estàndard de comunicació per xarxa. És la convergència dels tres estàndards 
previs: protocol BatiBus  , EHS (European Home Systems) i EIB (European Installation Bus). És 
administrat per Konnex Association. Aquest Sistema igual que el X-10 és un  sistema no 
propietari. Tot i que inicialment aquest sistema estava pensat per edificis grans (hotels, 
Hospitals, Aeroports) també es pot utilitzar en habitatges familiars. La composició del sistema 
consta de diversos sensors i actuadors. Pel què fa la comunicació entre ells pot ser a través 
de parell trenat, per corrents portadores, radiofreqüència, infrarojos i també d’internet 
(Comunicació IP). 
 
LonWorks  
 
La solució LonWorks va ser presentada per l’empresa Echelon com una plataforma que 
pretenia implementar qualsevol sistema de control integral.  Malgrat tot, aquesta 
tecnologia no s’utilitza en habitatges, sinó que el seu mercat es troba en grans edificis.  
Permet formar un sistema de control distribuït, ja que està basat en un conjunt de nodes 
independents. A més a més, el sistema es obert i permet a qualsevol companyia 
desenvolupar sistemes que facin ús d’ell. El microcontrolador que utilitza el sistema és 
especial i s’anomena Neuron Chip que permet comunicar-se enviant paquets d’informació 
entre els  diferents dispositius.  
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Altres 
 

Hi ha altres sistemes estàndard que mereixen una menció però que no s’exposaran. 
Aquests són: els sistemes BACnet, Cebus, HBS (Home Bus System). 

 
Figura 4. Logotips de fabricants de sistemes estàndard (font: Referencia [3] ) 

 

3.2.2. Sistemes propietaris 

A continuació es mostren diversos  sistemes propietaris que es comercialitzen actualment. 
S’ha realitzat un petit recull ja què la llista podria arribar a ser molt extensa.  

 
Simon Vis 

 
L’estructura que planteja el sistema propietari de Simon VIS (Vivenda intel·ligent de Simon) 
és centralitzada i està orientada a instal·lacions petites o mitjanes. El mòdul central conté 
diverses entrades i sortides per poder enviar o rebre senyals. És un sistema que pot ser 
ampliable, ja que disposa de mòduls d’entrada i sortida que s’adapten al mòdul central. El 
sistema treballa a 24 VCC. 

 
Amigo 

 
És un  sistema domòtic descentralitzat de l’empresa Schneider. Consta de diferents mòduls 
amb entrades i sortides que es comuniquen a través de un bus. El protocol que utilitza de 
comunicació és el BatiBus.  

 
Biodom 

 
Sistema d’una empresa espanyola de bioenginyeria basada en el estàndard EHS i és capaç 
de controlar els diferents dispositius que trobem connectats a la instal·lació elèctrica de 
l’habitatge.  

 
Dialgo 
 
Sistema de la coneguda empresa BJC. Desenvolupa un sistema descentralitzat i format per 
mòduls de 24 V que permeten la comunicació a través de bus de dades.  

 
Hometronic 

 
De la coneguda marca de programadors per a la climatització d’habitatges, Honeywell, és 
un sistema domòtic molt avançat. El sistema pretén controlar diversos dispositius 
mitjançant comunicació sense fils. Controla totes les àrees d’aplicació, confort, gestió 
energètica, etc.    
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3.2.3. Sistemes de comunicació 

Com s’ha esmentat anteriorment els diferents canvis tecnològics han sigut molt ràpids aquest últims 
anys i han sorgit nous sistemes de comunicació que es poden aplicar a l’automatització d’edificis. 
Aquests sistemes han permès la comunicació sense fils. A continuació s’exposen algunes d’aquestes 
tecnologies: 
 
Comunicació RS232 
 
El protocol de comunicació  RS232 és dels més habituals pel que fa la comunicació sèrie. Serveix per 
comunicar  equips, un d’ells és el terminal de dades (DTE) i l’altre  el de comunicació  de dades (DCE). 
Les característiques s’estableixen a la norma RS232. Aquesta determina els protocols de comunicació 
i el connexionat entre els  equips.  La longitud màxima entre equips no pot ser superior a 15 metres.   
 
Bluetooth-IEEE 802.11 

 
Tecnologia per la comunicació a distàncies curtes i sense fils. Treballa a freqüències baixes 
(radiofreqüència). Pensada per facilitar la comunicació en dispositius de baix consum i per xarxes 
de comunicació personals. Va ser la primera proposta de l’estàndard WLAN que permetia 
comunicar tant dispositius sense fils com dispositius cablejats. 
 
IrDa 

 
L’objectiu de Infraded Data Association (IrDA)  va ser desenvolupar un hardware i software que 
permetés que els equips es comuniquessin sense fils mitjançant la llum  infraroja. Un dels principals 
inconvenients és que els equips a comunicar han de tenir una visió directe entre ells. Malgrat això 
és una tecnologia molt econòmica i segura.  

 
USB 
 
El Bus Universal en Sèrie (USB) és un estàndard industrial que va ser presentat  els anys 90 i definia 
les característiques de connexionat, cablejat i el protocol de comunicacions, mitjançant bus de 
dades entre els diferents aparells electrònics, en aquell temps els ordinadors.  

 
FireWire-IEEE1394 
 
El bus de comunicacions FireWire va ser desenvolupat per la companya Apple. Aquesta companyia 
va desenvolupar la tecnologia per interconnectar els diferents dispositius electrònics dels 
habitatges; DVD, televisors, electrodomèstics, etc. 
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3.3. Abast de l’automatització  

Actualment trobem una gran quantitat d’aplicacions que poden ser automatitzades, les principals 
àrees d’aplicació de l’automatització són la gestió de l’energia, la comunicació, confort, seguretat i 
accessibilitat. A continuació s’exposaran detalladament. 

 

3.3.1. Gestió energètica   

Els sistemes de control de l’energia ajuden a optimitzar els costos econòmics i aprofitar els recursos 
naturals. Dividint l’edifici en diverses àrees i diversos circuits en funció del corrent que aquests 
consumeixen (il·luminació, força, etc.).  

Es poden trobar diversos sistemes que ajuden a la gestió energètica, a continuació s’enumeren: 

• Ús racional de l’energia 

• Ús de tarifes especials 

• Ús de sistemes d’acumulació 

• Ús de zones de climatització 

• Ús de mesurador d’energia (pot ser un Amperímetre) 

• Control selectiu de càrregues  
 

3.3.2. Confort 

És l’àrea encarregada de facilitar a l’usuari l’obtenció d’una major comoditat dins de l’habitatge. La 
interacció entre la persona i  l’entorn ajuden a un major confort, quantes més variables es puguin 
controlar, més capacitat d’aportar benestar tindrà el sistema. Es poden incloure  en aquesta categoria 
regulacions d’il·luminació, de temperatura, de control d’electrodomèstics, de tendals, persianes i de 
reg. Actualment, també es poden trobar sistemes domòtics  que són capaços de ser controlats per veu, 
facilitant així l’ús.          
  

3.3.3. Seguretat 

Els sistemes de seguretat van ser uns dels primers a ser automatitzats i uns dels més importants, ja que 
d’ells depèn la integritat de les persones i de l’habitatge. El  principal objectiu  és la protecció davant 
els diferents factors o agents que posen en perill la seguretat. Normalment els elements que componen 
aquests sistemes són sensors que actuen sobre diversos dispositius, ja siguin acústics o lluminosos.    Es 
poden regular sistemes de control d’accés,  alarmes mèdiques, alarmes tècniques  (gas, foc, fum, fuites 
d’aigua). 

3.3.4. Comunicació  

La comunicació és l’àrea que més avenços ha tingut els últims anys, tot i ser de les últimes en 
desenvolupar-se,  ja que obra la porta a l’ús i la regulació dels diversos elements des de qualsevol punt 
del món. El principal ús que se’n fa és el control remot d’equips, la transmissió d’alarmes mitjançant 
telefonia, o els sistemes d’infoentreteniment a la llar.  

 



Sistema de Gestió Domòtica per Optimitzar el consum energètic d’un habitatge 

   

  21 

3.3.5. Accessibilitat 

Els sistemes que faciliten l’accessibilitat són aquells que ajuden a les persones discapacitades a realitzar 
qualsevol activitat dins l’habitatge. Els elements que queden recollits en aquesta àrea són: sistemes 
d’elevació, de canvis de colors de les pantalles, sonors, etc.  

 

3.4. Tipus d’arquitectura 

L’arquitectura d’un sistema domòtic especifica com s’ubicaran els diferents elements que s’utilitzaran 
per l’automatització de l’habitatge. Es pot dir que hi ha tres tipus d’arquitectura tot i que l’últim que 
s’exposarà es considera una variació dels dos anteriors.  

 

3.4.1. Centralitzada 

L’arquitectura centralitzada és aquella que tots elements perifèrics, sensors i actuadors, han d’anar 
connectats al controlador (PLC, autòmat).  Tots els sensors envien la informació que recopilen al 
controlador i aquest dona la resposta als actuadors, el fet que tot passi per l’autòmat fa que si aquest 
falla tot el sistema deixi de funcionar.  

 
Figura 5. Esquema arquitectura centralitzada(font: www.arqcompus-domotica.blogspot.com) 

3.4.2. Descentralitzat 

L’arquitectura descentralitzada és aquella que tots els elements són independents i no depenen uns 
dels altres per portar a terme la tasca que tenen encomanada. Es comuniquen entre ells mitjançant un 
bus de dades.  

 

 

 

 

 

Figura 6. Esquema arquitectura descentralitzada (font: www.arqcompus-domotica.blogspot.com) 
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3.4.3. Distribuït 

L’arquitectura distribuïda utilitza les dues anteriors. És a dir, ens trobem davant d’una arquitectura que 
conté un bus de dades amb diversos sistemes autònoms (sensor-controlador-actuador).  Els 
controladors es connecten al bus de dades, el punt de connexió entre el controlador i el bus de dades 
s’anomena node.  

 
Figura 7. Esquema arquitectura distribuïda (font: www.arqcompus-domotica.blogspot.com) 

3.4.4. Híbrida o Mixta 

Es combinen les arquitectures dels sistemes esmentats anteriorment (centralitzat, descentralitzat i 
distribuït). Aquest sistema pot tenir diversos controladors: un central, varis descentralitzats, dispositius 
interfícies, sensors i actuadors que també poden fer la funció de controlador, com en un sistema 
distribuït. D’aquesta manera, poden processar la informació segons el programa, la configuració, la 
informació, etc. I tant actuar, com enviar-la al altres dispositius de la xarxa, sense passar per un altre 
controlador.  

 
Figura 8. Esquema arquitectura hibrida o mixta (font: www.arqcompus-domotica.blogspot.com) 

 

3.5. Topologia de la xarxa   

La tipologia de la xarxa defineix la distribució física dels elements de control respecte el mitjà de 
comunicació. A continuació s’exposaran les principals topologies i al final de l’apartat, a la Figura 9  es 
pot veure una representació de les diferents topologies.  
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3.5.1. Anell 

Els elements queden interconnectats com indica el seu nom en forma d’anell, això fa que la informació 
passi per a cada un dels dispositius. Com qualsevol altre sistema te avantatges i inconvenients. El 
principal avantatge resideix en ser un sistema simple i amb poc cablejat. Per altra banda, l’inconvenient 
principal és que si un dels dispositius falla el sistema sencer deixarà de funcionar, a més a més si s’han 
d’afegir elements s’ha de parar el funcionament.  

 

3.5.2. Estrella  

La topologia en estrella es defineix per tenir un únic controlador i tots els sensors i actuadors 
connectats a ell. A diferència de l’estructura en anell, si hi ha una errada en algun dels elements 
perifèrics el sistema no deixarà de funcionar. Un dels inconvenients és la quantitat de cable que s’ha 
d’utilitzar.  

 

3.5.3. Bus 

Els elements que composen la xarxa comparteixen el bus de dades. Tots ells han de tenir una direcció 
per ser identificats, ja que només es podran comunicar dos elements simultàniament. Els principals 
avantatges són: la modularitat del sistema (fàcil introducció o extracció d’elements), no necessita d’un 
autòmat principal, la velocitat de transmissió és elevada i això fa disminuir considerablement el 
cablejat. 

 

3.5.4. Arbre 

És una topologia que comparteix l´estructura en bus i en estrella, permetent, així, crear un organigrama 
en forma d´arbre entre els diferents elements de la xarxa. 

 
Figura 9. Esquemes de les topologies de les xarxes . (font: Referencia [5]) 
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3.6. Elements de la domòtica  

Un cop vistes les tipologies i topologies que pot tenir una instal·lació domòtica, s’observa que totes 
elles comparteixen una sèrie d’elements. Cada instal·lació domòtica depenent de la seva funcionalitat 
pot tenir uns elements o uns altres, i a més aquests poden variar segons el fabricant. A continuació 
s’exposaran els elements principals de les instal·lacions domòtiques.  

 

3.6.1. Sensors 

El sensor és defineix com un element capaç de transformar una variable física o química del medi en 
una senyal elèctrica (pot ser en forma de tensió, corrent o càrrega). En el sistema  la seva funció serà 
captar  la  informació i transmetre-la al controlador. Les principals característiques a l’hora d’escollir un 
sensor són: 

• Rang de mesura: interval de valors  entre màxim i mínim que el sensor pot mesurar.  

• Sensibilitat: és l’increment mínim a l’entrada que el sensor pot detectar. 

• Resolució: és l’increment mínim a l’entrada i que produeix un canvi a la sortida. Canvi mesurable 
a la sortida. 

• Precisió: és la capacitat  del sensor a donar sempre el mateix resultat de lectura, 
independentment de si el valor es correcte o no. 

• Linealitat: Expressa com de constant són les lectures del sensor. La no linealitat  es defineix com  
la desviació màxima de les lectures, respecte a una línia recta.  

• Velocitat  de resposta: és la capacitat per que la senyal de sortida no tingui retards quan hi ha 
un canvi a l’entrada.  

 Entre els sensors més utilitzats en els habitatges domòtics es destaquen els següents: 

• Termòstats d’ambient: destinats a mesurar la temperatura de l’habitació i permetre la 
modificació de paràmetres de consigna per part de l’usuari. 

• Sensors de temperatura interior: destinats a mesurar únicament la temperatura de l’habitació. 

• Sensors de temperatura exterior: destinats a optimitzar el funcionament de la calefacció a 
través d’una òptima regulació de la seva càrrega i/o funcionament. 

• Sondes de temperatura: per gestionar diferents tipus de calefacció. 

• Detectors de fuites de gas: per seguretat en cas concentracions de gas elevades, poden ser a 
causa de fuites. 

• Detectors de fum i/o foc: per seguretat en cas d’incendi.  

• Detectors de radiofreqüència: per a detectar avisos d‘alerta mèdica emesos per un emissor 
portàtil de radiofreqüència. 

• Sensors de presència: detecten la intrusió de persones no desitjades en el habitatge. 

• Sensors magnètics de portes i finestres: per detectar l’estat d’obertura o tancament de portes 
o finestres.  
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3.6.2. Controladors  

Els controladors són els encarregats de gestionar el funcionament de la instal·lació, es a dir 
s’encarreguen d’interpretar els senyals d’entrada i mitjançant el programa, donar una resposta en 
forma de senyal de sortida.   

Actualment, en el mercat trobem diferents sistemes que permeten realitzar aquesta funció, a 
continuació es realitzarà una breu descripció d’alguns dels sistemes: 

Controlador lògic programable  

Un Controlador lògic programable (PLC) s’utilitza principalment en entorns industrials. Aquests 
dispositius permeten executar programes de forma seqüencial i iterativa, normalment ho fan  
mitjançant llenguatge de contactes.  

En el cas dels habitatges, tot i que no estan tant estesos, es troben controladors lògics programables 
de més reduïdes dimensions, com per exemple el model LOGO de la marca Siemens.  

Arduino 

Arduino és una plataforma hardware lliure, que es basa en una placa amb un microcontrolador i un 
entorn de desenvolupament. Està dissenyada per facilitar l’ús de l’electrònica en projectes 
multidisciplinari.  Actualment és molt present a les escoles a per dur a terme  plans d’automatització  i 
robòtica.  

La placa consta d’un microcontrolador ATMEL AVR, i diversos connectors, entre  ells es troben; un USB, 
un per l’alimentació, i  també  disposa de pins d’entrada o sortida per a la connexió de sensors o 
actuadors.  

Rasperry 

Rasperry és una placa molt similar a un ordinador però de mides reduïdes (85x54 mm) i de baix cost. 
Aquesta pot tenir infinitat d’aplicacions, que poden anar des de controlar un sistema d’àudio i vídeo 
dins d’un habitatge  a controlar sensors i actuadors en un entorn industrial. En aquest cas, i igual que 
en el cas de l’Arduino, aquesta plataforma va ser dissenyada per a fins educatius i permet programar  i 
compilar diverses aplicacions.  

Microcontroladors PIC 

Un microcontrolador Peripheral Interface Controller (PIC) de la marca Microchip és un circuit integrat 
programable, que és capaç d’executar ordres que té gravades a la memòria. Un microcontrolador 
conté en el seu interior les principals unitats funcionals que conté un ordinador; una unitat central 
processament (CPU), una memòries (RAM i ROM) i perifèrics (entrades i sortides). Aquests tenen 
infinitat de possibilitats a l’hora de realitzar projectes, ja que en funció de la necessitat es podrà escollir 
entre diferents models. La distinció entre els diferents models ve determinada per el número 
d’entrades i sortides, les possibilitats de comunicació a través de diversos protocols o bé la capacitat 
de memòria, entre d’altres.  
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3.6.3. Actuadors 

L’actuador és un dispositiu capaç de transformar l’energia hidràulica, neumàtica o elèctrica en 
l’activació d’un procés. Tenen la funció de dur a terme les ordres que li dóna el sistema, permetent així, 
canviar les característiques de l’entorn. Els actuadors més utilitzats són: 

• Contactors ( o relés de actuació ) de carril DIN. 

• Dímers de regulació d’il·luminació. 

• Contactors/relés per a mecanismes d’endolls. 

• Electrovàlvules de tall de subministrament. 

• Vàlvules per la zonificació de la calefacció. 

• Sirenes o elements brunzidors. 

• Motorització de persianes, portes, estores, tendals, etc.  

 

3.6.4. Bus 

És el mitjà de comunicació que transporta la informació entre els dispositius, ja sigui per una xarxa 
pròpia o per xarxes d’altres sistemes. 

 

3.6.5. Interfície 

La interfície són els elements del sistema que mostren la informació i permeten a l’usuari interactuar 
amb la instal·lació, ja sigui modificant paràmetres o visualitzant dades.  

 

3.7. Comunicació domòtica  

Com s’ha explicat anteriorment, cada sistema domòtic pot tenir una arquitectura diferent, i de la 
mateixa manera cada instal·lació domòtica pot tenir un mitjà de comunicació diferent. Els elements 
del sistema intercanvien informació a través d’un suport físic, a continuació s’enumeren els principals 
tipus de suports utilitzats per intercanviar informació en els sistemes domòtics: 

 

3.7.1. Línies de distribució d’energia elèctrica (Corrents portadores) 

No és el mitjà més adequat, però es una alternativa a tenir en compte en instal·lacions domèstiques 
degut al seu baix cost. Consisteix a fer passar la transmissió de dades per la línia que alimenta els 
dispositius. No és el més adequat perquè els corrents elèctrics poden distorsionar el senyal, així que és 
important la utilització de filtres per netejar el senyal. A més a més, s’ha de tenir una interfície per les 
connexions d’equips  i una unitat de control que domini el protocol i enviï les ordres per la xarxa.  
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3.7.2. Suports metàl·lics 

En la actualitat les xarxes de comunicació, tant públiques com privades, tenen en la seva majoria un 
percentatge elevat de cables metàl·lics de coure per transmetre les senyals elèctriques a processar, 
pot haver de dos tipus: 

 

• Parells metàl·lics 

Consisteix en cables formats per conductors de coure i poden tenir multitud d’aplicacions, ja que 
arriben a transmetre veu, dades, alimentació de corrent continua, etc. 

Hi han diferents tipus de cables que es diferencien en funció del número de conductors que porten i si  
porten pantalla o no. Se’n poden distingir quatre tipus: 

- Cables d’un sol conductor amb un aïllament exterior de plàstic. 
- Parell de cables; cada parell format per enrotllament helicoïdal de fils de coure. 
- Parell de cables apantallat; format per dos fils coberts per un trenat conductor en 

forma de malla per aïllar els cables de les distorsions electromagnètiques. 
- Parell trenat; està  format per dos fil de coure coberts cada un per un trenat en 

forma de malla. Igual que en el cas anterior s’utilitza el trenat per aïllar els cables 
de les distorsions electromagnètiques. 

-  

• Cable coaxial 

El cable coaxial permet transmetre senyal de vídeo i dades a altes velocitats, és utilitzat en els 
habitatges per a la difusió de senyals de televisió. 

Està format per un conductor unifilar que ocupa l’eix longitudinal del cable, aquest conductor està 
recobert per un altre conductor en forma de tub i estan separats per un dielèctric. 

 

3.7.3. Fibra òptica 

El cable de fibra òptica a nivell residencial és el que més avantatges presenta, degut a la seva fiabilitat 
a l’hora de transmetre les dades, velocitat i immunitat a les interferències. 

Consta d’un material dielèctric transparent, conductor de llum, amb un nucli d’un material amb índex 
de refracció menor que el seu revestiment, la llum viatja per el interior d’aquest cable reflectint-se. 

 

3.7.4. Connexió sense fils. 

Majoritàriament quant es parla de connexió sense fils es fa amb dos mitjans, els infrarojos i la radio 
freqüència. 
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Les senyals de radio freqüència es transmeten per l’aire a una determinada freqüència i les senyals 
transmeses per infrarojos tenen poca distancia de comunicació, però són immunes a les radiacions 
electromagnètiques. 

 

3.8. Avantatges inconvenients  

La domòtica dels habitatges pot tenir múltiples funcions depenent de les necessitats de cada casa, però 
en tots els sistemes sorgeixen a nivell general els mateixos avantatges i inconvenients. A continuació 
es farà un llistat dels avantatges i inconvenients que acostumen a tenir les instal·lacions domòtiques. 

 

3.8.1. Avantatges 

Estalvi energètic: Potser aquest es l’avantatge més important que tenen els sistemes 
domòtics, amb aquestes instal·lacions es poden controlar, gestionar i actuar sobre la resta de 
les instal·lacions de consum de l’habitatge, fent-lo més eficient. 

Seguretat: Una altra funció que pot ser molt útil, és la de seguretat. Aquesta permet detectar 
intrusions no desitjades, incidents com inundacions, incendis o fugues de gas. I així, poder 
actuar per evitar o minimitzar les seves causes. 

Comunicació: Es poden monitoritzar totes les variables que hi ha a la casa, controlar-les i 
actuar sobre elles mitjançant qualsevol plataforma virtual com pot ser una tauleta , ordinador 
o telèfon mòbil. 

Confort: Un avantatge més, és tenir la possibilitat de crear immediatament sense esforços un 
ambient confortable per la persona i el moment com per exemple, modular la calefacció, 
il·luminació, persianes, música de l’ambient, control dels electrodomèstics a distància, etc. 

 

 

3.8.2. Inconvenients 

Cost inicial: Afegir una instal·lació domòtica en un habitatge no és una cosa normalitzada, és 
a dir, no es troba a la gran majoria d’habitatges. És per això, que el cost que s’ha de fer per 
instal·lar un sistema domòtic és elevat. 

Manteniment: Com una instal·lació més de la llar, s’ha de fer un manteniment per continuar 
gaudint del seu funcionament correcte el màxim temps possible. 

Instal·lació: Afegir una instal·lació domòtica en una casa ja construïda, representa haver de 
realitzar una obra o reforma. Ja què el més convencional és construir habitatges sense 
sistemes domòtics sense la possibilitat d’una fàcil instal·lació futura. 
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3.9. Estalvi energètic  
3.9.1. Perquè estalviar energia? 

El món està en constant canvi i evolució, sobretot a nivell tecnològic i de serveis. Això comporta un 
augment de la despesa energètica. A Espanya l'energia de consum domèstic representa el 30% del 
consum de l'energia total i aquesta tendeix a augmentar estimant duplicar-se en els pròxims  30 anys. 
Són les famílies espanyoles, amb el seu comportament les encarregades de canviar el pronòstic sobre 
el consum d'energia a Espanya.  

Segons els estudis realitzats l’any 2016 [12] per l’Institut per la Diversificació i Estalvi d’energia, 
s’observa que a les llars espanyoles, el consum energètic més elevat es produeix en l’àmbit de la 
calefacció, seguit del funcionament d’electrodomèstics.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Una llar mitjana espanyola té un consum elèctric de de 4000 kWh a l'any, i són els frigorífics els aparells 
que més consumeixen amb un 19% de l'energia total, segueix  la il·luminació i la cuina amb un 11,7% i 
un 9,3% respectivament.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Estructura del consum a les llars espanyoles 2016 (font: Referencia [12]) 

Figura 11. Estructura del consum elèctric per tipus d’equipament a les llars espanyoles 2016 (font: Referencia [12]) 
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Cal destacar que la calefacció i les aigües calentes sanitàries (ACS), que habitualment són produïdes 
per la mateixa font, s’emporten un 62,7% de l’energia consumida a la llar. Els electrodomèstics també 
s’emporten una part important del pastis. Caldrà donar especial importància en el transcurs del treball 
a aquests dos elements.  

Un altre factor negatiu de l'increment de consum d'energia domèstica, és el seu cost econòmic. El 
consum energètic dels habitatges espanyols per a una família suposa a l'any uns 2000 €. Tenint en 
compte que Espanya importa el 75% de l'energia, ens podem fer una idea de perquè l’energia elèctrica 
té aquest preu. Un menor consum d'energia suposaria una menor dependència energètica d'Espanya 
respecte a l'exterior. 

La domòtica, referint-se al control i supervisió de les infraestructures, pot ser una solució per adaptar 
les instal·lacions on passem el nostre dia a dia a les noves necessitats que sorgeixen actualment i que 
comporten una despesa energètica, i conseqüentment econòmica, per a les persones. 

 

3.9.2. Certificació d’eficiència energètica 

Per tal de regular l’eficiència energètica en els edificis a nivell nacional, s’utilitza el certificat  d’eficiència 
energètica de l’edifici. És un certificat reconegut per l’Estat i d’acord amb el Real Decret 235/2013, en 
el qual es classifica l’habitatge en relació a l’energia que consumeix. Aquest certificat es d’obligat 
compliment si el propietari desitja llogar o vendre l’habitatge.  

L’eficiència energètica d’un edifici es determina mesurant el consum d’energia consumida per l’edifici 
en funció de la demanda energètica anual d’aquest, en unes condicions normals de funcionament i 
ocupació. Aquest càlcul s’expressa de forma qualitativa, mitjançant indicadors o quantitativa, 
mitjançant lletres d’una escala determinada convencionalment i que varia de major a menor eficiència. 

Els principals indicadors que argumenten el bon o mal comportament energètic de l’edifici són les 
emissions anuals de ���, i el consum anual d’energia primària no renovable. Aquests indicadors 
complementats amb les característiques d’aïllament de l’habitatge i els sistemes de  calefacció, 
refrigeració i ACS, donen una valoració de l’eficiència energètica de l’edifici en qüestió.  

Per poder realitzar aquests càlculs i les simulacions necessàries hi ha programes informàtics de suport 
subministrats pel ministeri d’indústria com poden ser el CE3x o CYPETHERM HE Plus. 

A l’etiqueta d’eficiència energètica  dels edificis d’ús residencial privat es classifiquen dins d’una escala 
de set lletres que van des de la A (més eficient) fins a la G (menys eficient). Es representen amb una 
etiqueta com la que es mostra a la Figura 12. 
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Figura 12. Etiqueta d’eficiència energètica (font:www.google.com/imagenes) 

  

3.9.3. Sistemes d’estalvi energètic  

La domòtica es pot aplicar per gestionar l'estalvi d'electricitat, combustibles i aigua entre d’altres. A 
continuació s’exposaran algunes idees en funció del tipus d’energia que es consumeix. 

Per estalviar en electricitat domèstica, s'ha d'actuar sobre els sistemes d'il·luminació, clima i 
electrodomèstics, que són les instal·lacions domestiques que més electricitat consumeixen. 
Es comentaran solucions que es donen a les instal·lacions d'il·luminació, clima i electrodomèstics per 
estalviar energia. 

Il·luminació 

• Instal·lació de lluminàries de baix consum i regulables que adoptin el nivell de llum artificial en 
funció del nivell de llum natural. 

• Lluminàries amb detectors de presència, que s'activin en funció de si hi ha presència. 

• Control de les persianes i tendals per deixar entrar més o menys llum natural en funció de l'hora 
o el clima. 

• Control d'horari per a l'encès i l'apagat de les llums. 

• Control de l'encès i l'apagat de totes les llums de la llar, des d'un sol interruptor per evitar deixar 
qualsevol llum encesa en sortir de casa. 

Climatització 

• Sistemes de regulació de la calefacció en funció de la presència de persones, l'hora del dia, la 
temperatura exterior, la zona de la casa, etc. 

• Control automàtic de tendals, persianes i cortines de l'habitatge per deixar passar més o menys 
llum natural en funció de l'hora i la temperatura. 
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Electrodomèstics 

• Control horari d'engegada dels electrodomèstics, perquè funcioni en horaris en el qual el preu 
de l'energia és menor. 

• Apagat dels standby dels electrodomèstics.  

• Programació de la desconnexió de circuits elèctrics per protegir els electrodomèstics en cas 
d’accés de consum d’intensitat. 

• Mesurament del consum general de l'electricitat de l'habitatge, per detectar consums irregulars 
a causa d'alguna fallada d'algun electrodomèstic. 

Combustibles 

A nivell domèstic, quan es parla de combustibles es fa referència a les fonts d'energia necessàries 
per la climatització de la llar. 

Seguint amb el control i gestió de les instal·lacions; a nivell de la climatització per l'estalvi de 
combustibles, és important la detecció d'obertura i tancament de finestres i portes per crear un 
avís o tancament automàticament.  
 
Els sistemes més convencionals d'estalvi en clima són la regulació del sistema de climatització en 
funció de l'hora, la incidència de la llum solar i l'obertura o tancament de finestres, persianes i 
cortines. 
 
Deixant de costat la climatització domèstica, altres sistemes para estalviar en combustibles és la 
detecció de fuites de gas creant un avís d'alarma i tancant l'electrovàlvula de gas. 
 

Aigua 

Finalment, una altra de les instal·lacions més importants de la llar és la de l'aigua, en la qual, com 
amb la instal·lació de gas és important detectar les fuites per crear avisos d'inundació i tallar 
l'electrovàlvula d'entrada d'aigua a l'habitatge. 

També una de les solucions, si es viu en una llar amb jardí, per l'estalvi  d'aigua, és el control de reg 
en funció de la humitat de l'ambient i la temperatura, de manera que es regui quan sigui necessari. 
A més a més, es pot disposar de  sistemes de recollida d'aigua de la pluja per a l’ús domèstic. 

Una solució més electrònica seria la utilització d'aixetes intel·ligents que gestionin tant el  cabal 
com l'obertura i tancament. 

3.9.4. Avantatges i inconvenients  

Tot i que el tema de la eficiència energètica a les llars hauria de ser d’obligat compliment, degut a la 
seva importància, no tot és positiu i comporta alguns aspectes negatius que s’han de tractar per 
beneficiar-se de la domotizació de l’habitatge. A continuació es fa una valoració dels avantatges i 
inconvenients d’utilitzar la domòtica per a la millora de la eficiència energètica del edifici. 
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Avantatges 

• És possible la regulació de les despeses energètiques mitjançant la programació dels 
sistemes. 

• Permet l’ús de fonts d’energia netes. 

• No precisa d’un gran manteniment de les instal·lacions. 

• Un senzill ús de la instal·lació. 

• Es pot monitoritzar els consums per permetre un control exhaustiu de les despeses. 

• Es possible augmentar, canviar, créixer o actualitzar les instal·lacions a les noves 
necessitats de l’habitatge. 

 

Inconvenients 

• Generalment es requereix una gran inversió  inicial. 

• Pot comportar la necessitat d’afegir una instal·lació addicional al edifici original. 

• S’ha de tenir en compte la intervenció necessària per actualitzar la instal·lació 
domòtica.  

• És important prevenir les baixades de tensió amb sistemes que supleixin 
l’alimentació de la xarxa principal, per seguretat. 

  



  Memòria Tècnica  

34   

4. ESTUDI ENERGÈTIC PARTICULAR  

Abans de realitzar l’estudi energètic cal definir quines característiques té l’habitatge i de quina manera 
afecten els diversos elements típics que trobem en el segle XXI (electrodomèstics, fonts de calor, etc.). 
Per poder dur a terme aquest estudi s’ha dissenyat un habitatge unifamiliar que s’exposa en el punt 
5.2. i la representació gràfica en el  Plànol H1 .  

El terme de eficiència energètica, com s’ha vist en el anterior apartat, interpel·la a un gran conjunt 
d’elements d’un habitatge com poden ser: parets, tancaments, electrodomèstics, sistemes de 
calefacció, gestió de l’aigua, etc.  

Els càlculs que actualment es realitzen, mitjançant software, per definir l’eficiència energètica d’un 
habitatge (certificat d’eficiència energètica) es basen: en el tipus d’aïllaments (evolvent tèrmica), en els 
sistemes de climatització, sistemes de generació d’aigua calenta sanitària (ACS) i sistemes 
d’il·luminació. Ara bé, la domòtica no és present en aquests tipus de software, encara que la Asociación 

española de domótica (CEDOM) ha presentat una proposta per incloure-la. 

Per poder realitzar aquest estudi energètic en particular es farà una estimació d’ús dels diferents 
electrodomèstics de l’habitatge convencional. Posteriorment, es realitzarà l’estimació d’ús de 
l’habitatge amb un dispositiu domòtic que controli una sèrie de paràmetres. Aquests s’aniran 
desgranant en aquest apartat i en els següents.  

Amb la utilització del dispositiu domòtic s’aconsegueix una gestió més eficient de l’energia, per tant 
amb els mateixos electrodomèstics i mateixos sistemes proveïdors d’energia necessaris a l’habitatge 
convencional  es reduirà el consum, com es demostra a l’estudi realitzat per CEDOM l’any 2008 [12]. 

Per finalitzar aquest apartat s’analitzaran alguns sistemes més eficients de calefacció, d’il·luminació i 
de fonts d’energia. Amb la domòtica i els sistemes que s’exposaran, es pretén millorar el resultat 
obtingut només amb l’ús de l’aparell domòtic.   

 

4.1. Ubicació de l’habitatge a estudiar  

L’habitatge és  situa a la població de Sant Cugat del Vallès a la província de Barcelona amb codi postal 
08172.  S’ha escollit aquesta localització, ja que el Servei Meteorològic de Catalunya (METEOCAT) 
facilita les dades climatològiques. Això fa que s’hagi pogut realitzar l’estudi energètic de forma més 
acurada.  

Les dades meteorològiques obtingudes són dels resums meteorològics per estació  de l’any 2017 [17]. 
A continuació es mostra un gràfic de temperatura i precipitació que servirà més endavant per realitzar 
la programació dels paràmetres del dispositiu domòtic que es dissenyarà .   
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Figura 13. Temperatura i precipitació any 2017 a Sant Cugat. (font: Referència [17]) 

Resum any 2017 

Precipitació acumulada (PPT) 434,1 mm   

Temperatura mitjana (TMM) 15,7 ºC   

Temperatura màxima mitjana (TXM) 22,4 ºC   

Temperatura mínima mitjana (TNM) 9,4 ºC   

Temperatura màxima absoluta (TXX) 37,5 ºC (17/06/2017) 

Temperatura mínima absoluta (TNN) -6,0 ºC (07/01/2017) 

Velocitat mitjana del vent (a 2 m) 1,7 m/s   

Direcció dominant (a 2 m) NW   

Humitat relativa mitjana 69%   

Mitjana de la irradiació solar global diària 16,0 MJ/m2   
Taula 1. Resum meteorològic de l’any 2017 a Sant Cugat (observatori del CAR). (font: Referència [17]) 

A continuació es mostra una imatge extreta del google maps on es pot veure la zona de Catalunya d’on 
s’han utilitzat les dades i on s’ha ubicat l’habitatge. 

 
Figura 14. Mapa zona de Sant Cugat  (Font: www.google.com/maps)   
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4.2. Descripció de l’habitatge 

L’habitatge que s’analitza és un habitatge unifamiliar d’una única planta  que consta d’un bany, un 
lavabo, una habitació individual, una habitació doble, un garatge i un espai comú on es troba la cuina i 
la sala d’estar. La Taula 2 mostra una relació dels metres quadrats de cada estança. Veure plànols H1 i 
H2. 

La parcel·la disposa de 397 m2 , com s’observa a Taula 3, amb un total de de 107 m2  construïts.  

  

 

 

 

 

 

 

Abans de realitzar l’estudi energètic de l’habitatge, ja sigui amb domòtica o sense és convenient acotar 
els diferents elements que ha de tenir i definir les seves característiques.  

A continuació s’estableixen els punts a tenir en compte:  

 

• L’habitatge consta de 107 m2 construïts   

• Estarà habitat habitualment  durant tot l’any per tres persones. 

• Consum diari d’aigües calentes sanitàries (ACS) serà de 30 l/persona, segons Codi 
tècnic d’edificació (CTE). 

• La temperatura i humitat relativa interiors queden definides segons CTE, veure 
Taula 4. 

  
Taula 4. Condicions interiors de disseny (font: Referència [8]) 

• Equip de calefacció al garatge, aïllat i amb rati de calefacció de 85W/m2  

• Potència contractada a la companyia subministradora 9200 W considerada 
electrificació elevada segons reglament electrotècnic de baixa tensió (REBT). 
L’habitatge constarà de 6 o 7 circuits amb els seus corresponents tèrmics.  
 

 

Taula 3.Relació superfície habitatge i jardí. 

(font: elaboració pròpia) 

Taula 2.Distibució superfície de l’habitatge.(font: elaboració pròpia) 
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Figura 15. Imatge plànol H1. Distribució de l’habitatge (font: elaboració pròpia) 

4.3. Estudi energètic habitatge convencional 

A continuació es detallaran en profunditat els elements que conté l’habitatge a estudiar i la tipologia 
de les instal·lacions. Es realitzaran els dimensionats de la instal·lació elèctrica  de baixa tensió, el càlcul 
de la potencia necessària per escalfar l’habitatge i d’ACS.  

A part d’aquestes càlculs es realitzarà una estimació d’ús de les diferents instal·lacions incloent l’aigua 
de reg del jardí.  

 

4.3.1. Electricitat 

La instal·lació elèctrica de l’habitatge unifamiliar consta de diversos elements que queden recollits  en 
el reglament electrotècnic de baixa tensió (REBT) concretament a la instrucció tècnica complementaria 
número 12 (ITC-BT 12). Per visualitzar clarament els elements que componen la instal·lació d’enllaç 
ajuda l’esquemàtic que es mostra a continuació, Figura 16.  

 

 
 Figura 16.Esquema instal·lació d’enllaç. (font: Referència [7], ITC-BT-12) 
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La instal·lació elèctrica de la casa va connectada a la xarxa elèctrica o de distribució mitjançant 
l’escomesa i la caixa de protecció  i mesura (CPM). La CPM conté els fusibles i l’equip de mesura 
(comprador) . Els fusibles són els  primers elements de seguretat i serveixen per evitar possibles averies 
a la xarxa distribuïdora, protegeixen contra  sobrecàrregues i curtcircuits. Un cop dins l’habitatge es 
troben l’interruptor de control de potència, els dispositius generals de comandament i protecció i per 
últim la instal·lació interior.  

A continuació es detalla la ubicació del quadre general de protecció que conté l’interruptor de control 
de potencia (ICP) i  els dispositius generals de comandament i protecció. 

El quadre es situa a l’entrada de la derivació individual  de l’habitatge, i està col·locat a una alçada 
compresa entra 1,4 i 2 metres. El ICP estarà immediatament abans dels altres dispositius, en un 
compartiment independent i precintat, aquest interruptor té una intensitat nominal de 40 Ampers.  El 
grau de protecció de l’evolvent del  quadre es de IP30, el mínim segons norma UNE-EN20.324.  

Els dispositius generals individuals de comandament i protecció per a l’habitatge són:  

• Un interruptor general automàtic (IGA), amb intensitat nominal de 40 A i que 
permeti l’accionament d’elements de  protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits 
segons ITC-BT 25. Aquest interruptor es independent del  de control de potència. 

• Limitador contra sobretensions de tipus permanent. El punt de descàrrega es 
connectarà al circuit de terra de l’habitatge.  

• Dos interruptors diferencials (ID) d’intensitat assignada 40 A destinats a la protecció 
contra contactes indirectes en els circuits, segons ITC-BT 24. Amb intensitat 
diferencial residual (sensibilitat) de 30 mA.  

• Dispositius de tall omnipolar (PIA) destinats a la protecció contra sobrecàrregues i 
curtcircuits, de cada un els circuits interiors de l’habitatge segons ITC-BT 25. Els 
circuits s’enumeren a continuació: 
 

o Circuit C1 (Il·luminació): PIA 10 A 
o Circuit C2 (Preses de corrent ús general) : PIA 16 A 
o Circuit C3 (Cuina-forn) : PIA 25 A 
o Circuit C4 (rentadora, rentaplats) : PIA 25 A 
o Circuit C5 (preses de corrent bany i cuina) : PIA 16 A 
o Circuit C10 (Assecadora): PIA 16 A 

La potència màxima que pot suportar la instal·lació ve donada per la següent expressió : 

   PMAX = V · I  · cosα                                                                      Equació 1 

   PMAX = 230 V · 40 A · 1 = 9200 W     Equació 2 

On V representa el voltatge  i I la intensitat del ICPM.  

Com es veu a la Taula 5 extreta de la ITC-BT 25 la potència mínima quan es tracta d’un grau 
d’electrificació elevat es de 9200 W, que és exactament el valor que per càlculs de potència màxima 
admissible pot suportar la instal·lació elèctrica. 
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Un cop vistes les particularitats que ha de seguir l’habitatge pel que fa referència a la instal·lació de les 
proteccions, cal definir quins electrodomèstics i sistemes van connectats a l’interior de l’habitatge que 
fan ús d’electricitat. Tots aquests elements i les seves potències queden recollides a la Taula 6. 

 

Circuit Concepte  Unitats Potencia (W) 
Factor 
simultaneïtat 
(Fs) 

Factor 
utilització 
(Fu) 

Totals(W) 

C1 Il·luminació  68    

C1 Ull de bou  9 6 0,75 0,5 20,25 

C1 Punt de llum  6 52 0,75 0,5 117 

C1 Llum moral 2 10 0,75 0,5 7,5 

C3 Vitroceràmica elèctrica 1 5300 0,5 0,75 1987,5 

C2 Nevera 1 100 1 1 100 

C4 Rentaplats 1 2400 0,66 0,75 1188 

C3 Forn 1 3600 0,5 0,75 1350 

C5 Microones 1 800 0,4 0,5 160 

C2 Televisor 1 135 0,2 0,25 6,75 

C2 Ordinador 1 65 0,2 0,25 3,25 

C2 Petits electrodomèstics 1 500 0,2 0,25 25 

C10 Rentadora/assecadora 1 2300 1 0,75 1725 

              

  Total    15268     6571,25 

Taula 6.  Potencies elèctriques dels elements i factors d’utilització i simultaneïtat  (font: Elaboració pròpia i REBT)  

Com s’observa a la taula anterior la potència de tots els elements que componen l’habitatge és de 
15268 W, superior al càlcul i a la que està contractada a la companyia subministradora. Ara bé, aplicant 
els factors d’utilització i de simultaneïtat que venen definits per ITC-BT 25 la mateixa queda reduïda a 
quasi la meitat 6571,25 W. Per tant, no cal augmentar la potència contractada, ja que s’estima que mai 
s’utilitzen tots els electrodomèstics a l’hora.  

Vistes les principals característiques de la instal·lació, s’exposaran els consums anuals estimats que té 
l’habitatge, que és d’uns 3565,14 kWh anuals. El cost econòmic de l’electricitat és de 492,72 € l’any 
sabent que el preu de l’electricitat  és de 0,1382 €/kWh  en el moment que s’han realitzat els càlculs 
de consum. D’altra banda aquest no és el cost final que s’acabaria pagant, ja que falta afegir els 
impostos i el terme fix per contractació de la potencia elevada de 9,2 kW. 

Taula 5. Graus d’electrificació segons REBT .(font: Referència [7] ,ITC-BT 25) 
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La Taula 7 recull els consums i costos de cada electrodomèstic. Mitjançant el simulador de factura de 
la llum de la “comisión nacional de los mercados y la  competencia “(CNMC)  i estimant un valor mitjà 
de consum de  297,09 kWh/mes (3565,14 kWh per any/12 mesos) s’obté, que la factura de la cada mes 
seria d’uns 90 € sense el sobre cost del lloguer de l’aparell de mesura. El cost anual seria de 1086,84 
€/any. Veure Figura 17. 

 

Concepte  Unitats Potencia (W) Hores ús (h/dia) Consum anual (kWh) Cost (€/diari) Cost anual (€/any) 

Il·luminació   68,00 6,00 341,3                    0,13 €                   47,17 €  

Ull de bou  9 6 2,5 49,3                    0,02 €                     6,81 €  

Punt de llum (2x26w) 6 52 2,5 284,7                    0,11 €                   39,35 €  

Llum moral 2 10 1 7,3                    0,00 €                     1,01 €  

Vitroceràmica elèctrica  1 5300 0,75 1450,9                    0,55 €                 200,53 €  

Nevera 1 100 24 876,0                    0,33 €                 121,07 €  

Rentaplats 1 2400 0,25 219,0                    0,08 €                   30,27 €  

Forn 1 3600 0,1 131,4                    0,05 €                   18,16 €  

Microones 1 800 0,1 29,2                    0,01 €                     4,04 €  

Televisor 1 135 2,5 123,2                    0,05 €                   17,03 €  

Ordinador 1 65 2 47,5                    0,02 €                     6,56 €  

Petits electrodomèstics 1 500 0,75 136,9                    0,05 €                   18,92 €  

Rentadora/assecadora 1 2300 0,25 209,9                    0,08 €                   29,01 €  

              

Total    15268,0 36,70 3565,14                    1,35 €                 492,74 €  

Taula 7. Consum d’electricitat estimat a l’habitatge convencional (font: Elaboració pròpia ) 

 

 

Figura 17.   Resultat simulació factura de la llum per l’habitatge convencional  (font: Referencia [18]) 
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4.3.2. Calefacció i ACS 

A continuació es realitza el dimensionat d’un equip mixt de calefacció i ACS. Per poder realitzar aquest 
càlcul influeixen varis factors com poden ser: la localització de l’habitatge, l’orientació, la superfície i el 
tipus d’aïllament que  té l’habitatge.  

Hi ha diversos models per realitzar el càlcul de la instal·lació tèrmica, en aquest cas s’ha escollit un 
model senzill.  

Per començar es calcula la demanda de calefacció. Per fer-ho utilitzarem la següent equació: 

    PCALEF = S · α      Equació 3 

On S es la superfície total de l’habitatge que s’ha d’escalfar i α el rati de calefacció que ve donat per:    
α = O·A·Z·85  

• Orientació (O):  Nord:  1,12 , Sud 0,92 , Est 1 i Oest 1 

• Aïllaments(A): Bon aïllament: 0,93, Aïllament senzill 1, Sense aïllament 1,1 

• Zona climàtica (Z): segons codi tècnic d’edificació (DB H1);  Zona A 0,88,  Zona B 0,95,  Zona 
C 1,4, Zona D 1,12 i Zona E 1,19.  

 

 

 

 

 

 

 

En aquest cas, l’habitatge tindrà orientació sud, aïllament senzill i segons zona climàtica  es zona C. Per 
tant el càlcul quedaria de la següent forma: 

PCALEF = S · O·A·Z·85 = 80 m2 · 0,92 ·1 ·1,4 · 85 W/m2= 8758,4 W => 8,8 kW   Equació 4 

La potència necessària de la caldera hauria de ser de 8,8 kW. Per altre banda, s’ha de calcular la 
potència necessària per la demanda de ACS que s’ha mencionat anteriorment i segons indica el CTE és 
de 30 l/persona dia.  

Això  fa un total de 90 l d’aigua ACS al dia. Per realitzar aquest càlcul s’utilitza la següent equació:   

PACS = m·cp·ΔT= 90 l/h ·1 kcal/kg ºC · (65-12) =  4770 kcal/h=> 5,54 kW   Equació 5 

Figura 18. Zones climàtiques a espanya segons CTE (font: Referència [8]) 
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On m és el caudal màssic de l’aigua, cp el calor específic de l’aigua i ΔT la diferencia de temperatura 
entre l’aigua que surt de la caldera i l’aigua que entra de la xarxa.   

Per tant es pot dir que la caldera té una potencia de l’ordre d’uns 15 kW, encara que en aquest cas és 
necessari sobredimensionar 15% la potència de la caldera, ja que el rendiment d’una caldera de gasoil 
sol estar entre un 80-90%. D’aquesta manera s’assegura que en cas de necessitat la potència total de 
la caldera sigui suficient. Per tant, es considerarà que la caldera ha de ser de 17 kW, potencies típiques 
d’un habitatge com en el cas que es tracta.  

Sabent la potència de la caldera, es realitzarà una estimació de l’energia necessària durant tot l’any pel  
que fa al combustible utilitzat. En aquest cas i segons les dades aportades de diversos fabricants trobem 
que una caldera de gasoil de 17 kW  en funcionament té un consum de 1,5 l/h. 

S’estima que durant tot l’any la caldera funciona de mitjana 4,5 h al dia, però cal tenir en compte que 
durant els mesos d’estiu aquest temps es reduirà i que durant els mesos d’hivern aquest augmentarà, 
veure Taula 8. El consum anual de gasoil s’estima que es de  2463,75 l. Aquesta xifra surt de la següent 
equació: 

Consum (l) = 1,5 l/h · 4,5 h/dia · 365 dies/any  = 2463,75 l /any    Equació 6 

Actualment, el gasoil té un preu de 0,947 €/l, per tant el cost econòmic seria de 2333,17 €/any 

 Gen. Febr. Març Abr. Maig Juny Jul. Ag. Set. Oct. Nov. Des. Mitjana 

Temperatura 
mitjana (ºC) 

7 10 12 14 19 23 25 25 19 17 10 7 15,7 

Hores de 
funcionament 
de la caldera 
al dia (h/dia) 

7 7 7 6 2 1,5 1,5 1,5 2 5 6 7 4,5 

Taula 8. Mitjana hores de funcionament de la caldera de gasoil (font: Elaboració pròpia) 

La taula anterior mostra la representació de les hores de funcionament de la caldera en funció de la 
temperatura exterior, dades de l’any 2017  extretes  del servei meteorològic de Catalunya.  
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4.3.3. Aigua de reg 

En aquest apartat es realitzarà una estimació  de l’aigua que s’utilitza per regar el jardí. A l’habitatge 
que s’està estudiant, el jardí te una superfície de  290 m2.  

Per poder realitzar l’estimació d’aigua que s’utilitza per regar un jardí de les dimensions mencionades 
anteriorment i que es poden veure al plànol H2,  s’ha hagut de realitzar un pas previ; que és el disseny 
i càlcul de la instal·lació de reg. 

Les pautes que s’han seguit per poder realitzar aquest càlcul s’han extret del Design guide, Residential 

Sprinkler System. [14] de la marca Hunter, mundialment reconeguda en aquest sector.  

El pas previ a decidir quants aspersors s’han d’utilitzar, és mesurar la secció del tub de servei (escomesa 
de l’aigua) en aquest cas s’ha estimat de 25 mm. La secció de l’entrada del comptador d’aigua de 20 
mm. I finalment, mitjançant un baròmetre es mesuraria la pressió amb la que arriba l’aigua de la xarxa, 
que s’ha estimat en aquest cas de 4,8 Bar. Mitjançant les taules proporcionades pel manual esmentat 
anteriorment, Taula 9 , observem que el cabal d’aigua màxim que es de 64 l/min amb una pressió 
màxima de 3,5 Bar.   

 
Taula 9. Capacitat de disseny de la instal·lació de reg. (font: Referència  [14]) 

A continuació es distribueixen els aspersors de manera que es cobreixi tota la superfície a regar. En el 
Plànol I2 queda representada la instal·lació dels aspersors i les zones necessàries per garantir la pressió 
de l’aigua. Al dividir la instal·lació per zones aquesta regula que no tots els aspersors funcionin 
simultàniament i així es garanteix el cabal i pressió necessàries. Aquest control es realitzarà mitjançant 
3 electrovàlvules una per cada zona.    
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Figura 18. Imatge del plànol I2, instal·lació del reg. (font: Elaboració pròpia) 

Com s’ha comentat és necessari dividir en zones l’àrea de reg, ja que de no ser així el sistema no 
funcionaria correctament. S’ha de garantir que cada zona no superi el cabal de 64 l/min aquest consum 
manté la pressió correcte. S’utilitzen 2 tipus d’aspersors:  difusor i turbina, ja que depèn de la distància 
que han de cobrir van millor uns o altres, veure Figura 19 i Figura 20, el tipus difusor té un abast de 3-
5 m i el de turbina de 6-12 m. 

 

 
 

 

 

 
Figura 19. Aspersor tipo difusor (font: Referència [14])      Figura 20. Aspersor tipo turbina (font: Referència [14]) 

 A continuació es mostra un llistat de les zones, tipus d’aspersor i cabal d’aigua representades a 
l’habitatge. També es detalla que els cabals de cada zona no superin els 64 l/min. Informació a les 
Taules 10 i 11. 

Tipus Angle d’obertura(o) Abast (m) Cabal (l/min) 

Difusor 90 3-5 5 

Difusor 180 3-5 10 

Difusor 270 3-5 15 

Turbina 90 6-10 8 
Taula 10. Cabals aspersors en funció dels angles d’obertura (font: Referència [14]) 
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 Tipus Nº aspersors Total (l/min) Total Zona (l/min) 

Zona A 
Difusor 90º 1 5 

55 
Difusor 180º 5 50 

Zona B 

Difusor 90º 1 5 

63 
Difusor 180º 2 20 

Difusor 270º 2 30 

Turbina 90º 1 8 

Zona C 

Difusor 90º 1 5 

51 Difusor 180º 3 30 

Turbina 90º 2 16 
Taula 11. Cabals d’aigua segons la zona i el nº d’aspersors (font: Elaboració pròpia) 

Un cop realitzada la zonificació del jardí s’estima que l’herba necessita uns 25 mm d’aigua 
setmanalment per mantenir la humitat del sòl, això es tradueix en 35 minuts setmanals de reg per 
zona. Tanmateix, 35 min de reg setmanals representen uns 5 minuts diaris per zona. Detall de consum 
diari: 

 Total Zona (l/min) Consum 5 min reg (l/dia) 

Zona A 55 275 

Zona B 63 315 

Zona C 51 255 

Total  845 
        Taula 12. Consums d’aigua diaris (font: Elaboració pròpia) 

Sabent que el consum d’aigua diari mitjà per regar l’herba és d’uns 3 l/m2 ,  es veu que amb el sistema 
es garanteix aquest consum diari (845 l / 290 m2 = 3 l/m2). Ara bé, depenen de l’estació de l’any en que 
ens trobem, aquest consum pot variar. L’estimació que s’ha realitzat és la mitja d’un mes i en 
conseqüència s’estimarà que el consum anual és de: 

Consum anual (l) =845 l/dia · 365 dies/1 any =  308425 l/any => 308,4 m3/any       Equació 7 

Sabent que el consum de l’aigua anual destinat al reg és de 308,4 m3/any  s’obté un consum trimestral 
de 77,1 m3 sumant uns 35 m3 d’aigua (3,8 m3 /persona mes) d’ús purament domèstic ens dóna un total 
de 112,1 m3 amb un cost aproximat de 226,42 €/trimestre (preu de l’aigua 2,02 €/m3).  Això són 905,77 
€ a l’any.   
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4.4. Estudi energètic amb domòtica  

Com s’ha vist a l’apartat anterior els costos d’un habitatge unifamiliar, ja sigui llum, calefacció o aigua 
són elevats, en aquest apartat s’estudiarà i estimarà l’estalvi d’energia que es pot obtenir reduint els 
consums i aplicant una sèrie de conceptes d’estalvi.  

Aquest estudi es basarà en les estimacions proposades en el punt 5.3, és a dir, els àmbits en els quals 
s’aplicarà l’estalvi seran l’ electricitat, la calefacció i ACS i l’aigua del reg.  

En els tres àmbits s’exposaran diferents mesures que permetin reduir el consum energètic de 
l’habitatge, per poder-les implementar posteriorment en el disseny del dispositiu domòtic. 

 

4.4.1. Electricitat 

Segons el REBT si s’implementa la domòtica en un habitatge és necessària la incorporació d’un nou 
circuit de protecció. El nou magnetotèrmic (PIA)  aniria ubicat dins del quadre general de protecció i, a 
poder ser, al costat del que està destinat a protegir el circuit C10. L’alimentació d’aquest circuit penjaria 
del segon interruptor diferencial (ID), aquest canvi no afecta el compliment dels requisits d’intensitat 
màxima admissible que determina el REBT de la instal·lació. Pel que fa a la resta dels elements quedaria 
igual que en el apartat 5.3.1. 

Disposició final del elements de protecció PIA: 

• Circuit C1 (Il·luminació): PIA 10 A 

• Circuit C2 (Preses de corrent ús general) : PIA 16 A 

• Circuit C3 (Cuina-forn) : PIA 25 A 

• Circuit C4 (rentadora, rentaplats) : PIA 25 A 

• Circuit C5 (preses de corrent bany i cuina) : PIA 16 A 

• Circuit C10 (Assecadora): PIA 16 A 

• Circuit C11 (Automatització): 10A  

Un cop vistes les noves particularitats de la instal·lació, cal redefinir quins electrodomèstics i sistemes 
van connectats a interior de l’habitatge i que fan ús d’electricitat. Tots aquests elements i les seves 
potències queden recollides a la Taula 13. 

 

Circuit Concepte  Unitats Potencia (W) 
Factor 
simultaneïtat 
(Fs) 

Factor 
utilització 
(Fu) 

Totals (W) 

C1 Il·luminació  68    

C1 Ull de bou  9 6 0,75 0,5 20,25 

C1 Punt de llum (2x26w) 6 52 0,75 0,5 117 

C1 Llum moral 2 10 0,75 0,5 7,5 

C3 Vitroceràmica elèctrica 1 5300 0,5 0,75 1987,5 

C2 Nevera 1 100 1 1 100 

C4 Rentaplats 1 2400 0,66 0,75 1188 
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C3 Forn 1 3600 0,5 0,75 1350 

C5 Microones 1 800 0,4 0,5 160 

C2 Televisor 1 135 0,2 0,25 6,75 

C2 Ordinador 1 65 0,2 0,25 3,25 

C2 Petits electrodomèstics 1 500 0,2 0,25 25 

C10 Rentadora/assecadora 1 2300 1 0,75 1725 

C11 Domòtica 1 20 - - 20 

 Total   15288   6591,25 

Taula 13. Potencies elèctriques dels elements i factors d’utilització i simultaneïtat a l’habitatge amb domòtica.(font: 

elaboració pròpia i REBT)  

Com s’observa a la taula anterior la potència de tots els elements que componen l’habitatge és de 
15288 W, superior al càlcul i a la contractada a la companyia subministradora. Ara bé, aplicant els 
factors d’utilització i de simultaneïtat que venen definits per ITC-BT 25, la potència queda reduïda a 
quasi la meitat 6591,25 W. Per tant, no cal augmentar la contractada, ja que s’estima que mai s’utilitzen 
tots els electrodomèstics a l’hora.  

De la mateixa manera que s’ha calculat anteriorment el consum d’energia elèctrica per la instal·lació 
convencional ara es realitzarà l’estimació de consum amb l’ús de la domòtica aplicant diversos canvis. 
El primer d’aquest canvis és que mitjançant sensors de lluminositat i presència es regula el 
funcionament de les llums, evitant deixar-les enceses en moments que no són necessaris. El segon 
d’aquests canvis, és l’ús de la tarifa elèctrica 2.0DHA, en lloc de la 2.0A (convencional), aplicant aquesta 
tarifa el preu del kWh pot passar de ser de 0,148 €/kWh a 0,085 €/kWh en funció de l’horari (Taula 15). 
Per poder realitzar un major control i una millor utilització de l’energia es proposen sistemes mitjançant 
relés per encendre o apagar certs electrodomèstics durant les hores nocturnes, com poden ser el 
rentaplats i la rentadora. També la utilització d’aquests relés també permetran tenir els dispositius 
electrònics apagats completament evitant els consums  deguts a standby.  

A la següent Taula 14 s’estima quin seria el consum i en conseqüència el cost de l’energia de l’habitatge 
amb algun tipus de dispositiu domòtic destinat a la reducció de consum elèctric i en funció de la tarifa 
horària aplicable. 

 

Concepte  Unitats Potencia (W) Hores ús (h/dia) Consum anual (kWh) Cost (€/diari) Cost anual (€/any) 

Il·luminació   68,00 3,50 204,0                  0,048 €                   17,34 €  

Ull de bou  9 6 1,5 29,6                  0,007 €                     2,51 €  

Punt de llum (2x26w) 6 52 1,5 170,8                  0,040 €                   14,52 €  

Llum moral 2 10 0,5 3,7                  0,001 €                     0,31 €  

Vitroceràmica elèctrica  1 5300 0,75 1450,9                  0,338 €                 123,32 €  

Nevera 1 
100 15 547,5                  0,128 €                   46,54 €  

100 9 328,5                  0,133 €                   48,69 €  

Rentaplats 1 2400 0,20 175,2                  0,041 €                   14,89 €  

Forn 1 3600 0,1 131,4                  0,053 €                   19,47 €  

Microones 1 800 0,1 29,2                  0,012 €                     4,33 €  
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Televisor 1 135 2,5 123,2                  0,029 €                   10,47 €  

Ordinador 1 65 2 47,5                  0,019 €                     7,03 €  

Petits electrodomèstics 1 500 0,7 127,8                  0,052 €                   18,93 €  

Rentadora/assecadora 1 2300 0,2 167,9                  0,039 €                   14,27 €  

Domòtica 1 
20 15 109,5                  0,026 €                     9,31 €  

20 9 65,7                  0,015 €                     5,58 €  

Total    15288,00 58,05 3508,20                    0,93 €                 340,19 €  

Taula 14. Consum d’electricitat estimat a l’habitatge amb domòtica (font: Elaboració pròpia.) 

  Estiu Hivern Preu kWh (€/kWh) 

Tarifa nocturna 23:00-12:00 22:00-11:00 0,085 

Tarifa diürna 12:00-23:00 11:00-22:00 0,148 

                           Taula 15. Distribució horària de la tarifa 2.1DHA. (font: www.taifasgasyluz.com).  

Com es pot observar a l’anterior Taula 15 el consum anual d’electricitat es de 3508,2 kWh amb un cost 
de 340,19 €. La diferencia anual de consum respecte l’habitatge amb instal·lació convencional és de  
l’ordre d’uns 170 € anuals.   

El fet d’utilitzar la tarifa 2.0DHA, fa que la factura quedi reduïda. Igual que a l’anterior apartat de 
consum d’energia elèctrica, i mitjançant el simulador de factures, s’ha realitzat la prova. A la Figura 21 
s’observen les resultats. El cost anual de l’electricitat seria d’uns 906,12 €.  

 

 
Figura 21. Resultat simulació factura de la llum per l’habitatge amb domòtica.(font: Elaboració pròpia) 
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4.4.2. Calefacció i ACS 

Pel que fa a la calefacció i l’aigua calenta sanitària, és l’àmbit energètic d’un habitatge on es consumeix 
més energia, aquest fet queda exposat a les estadístiques mostrades en apartats anteriors (apartat 
4.9.1.).  Dit això  i amb la intenció de reduir aquest consum només amb l’ús d’un dispositiu domòtic, es 
realitzaran una sèrie de consideracions i estimacions, per posteriorment poder dissenyar el dispositiu 
amb un cert criteri tècnic.  

Les mesures aplicables per mantenir la temperatura a l’interior de l’habitatge que s’han considerat són: 
un ús més eficient de les persianes i tendals i un control domòtic de l’encesa i la parada del sistema de 
calefacció.  

El primer canvi a realitzar, és tancar les persianes automàticament quant la temperatura exterior sigui 
inferior a la temperatura interior, sempre respectant l’horari i la comoditat de l’usuari. Baixar les 
persianes en aquest cas, incrementa l’aïllament de l’habitatge, ja que els tancaments solen ser un dels 
punts més crítics.  

La regulació dels tendals permet un millor aprofitament de l’energia solar, ja sigui per parar la llum del 
sol a l’estiu o per deixar-la passar durant els mesos d’hivern.  

Per últim, mitjançant la regulació mitjançat el dispositiu domòtic, es pretén controlar el diferencial de 
temperatura interior i exterior. Es considera que si s’obté un consum més eficient, posteriorment 
s’obtindrà com a conseqüència una reducció d’ús de la caldera durant els mesos d’hivern. Les 
temperatures de confort en les quals es basa l’estimació  són les que marca el CTE 22ºC hivern i 24ºC 
estiu. 

Aplicant els canvis proposats s’estima que la mitjana anual d’hores diàries de funcionament de la 
caldera quedaria reduït de 4,5 h/dia a 4 h/dia. A la Taula  16 queda representada la distribució mensual 
del funcionament. 

  Gen. Febr. Març Abr. Maig Juny Jul. Ag. Set. Oct. Nov. Des. Mitjana 

Temperatura mitjana 
(ºC) 

7 10 12 14 19 23 25 25 19 17 10 7 15,7 

Hores de  
funcionament de la 

caldera al dia (h/dia). 
Convencional  

7 7 7 6 2 1,5 1,5 1,5 2 5 6 7 4,5 

Hores de 
funcionament de la 
caldera al dia, amb 
domòtica (h/dia). 

6,5 6,5 6,5 5 2 1,5 1,5 1,5 2 4 5 6,5 4,0 

Taula 16. Hores de funcionament de la caldera de gasoil al dia convencional i domòtica. (font: Elaboració pròpia) 

La reducció d’hores de funcionament fa que es redueixi el consum energètic i en conseqüència una 
reducció de les emissions de CO2. També un menor consum de gasoil que quedaria reduït de 2463,75 
l a 2190 l. 

Consum (l) = 1,5 l/h · 4 h/dia · 365 dies/any  = 2190 l /any    Equació 8 

Actualment, el gasoil té un preu de 0,947 €/l, per tant el cost econòmic seria de 2073,93 €/any. 
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4.4.3. Aigua de Reg 

Mantenint el dimensionat i el disseny de la instal·lació de reg realitzat en el punt 4.3.3. s’estimarà com 
pot ajudar a reduir el consum d’aigua, tenir en compte la pluviometria extreta del servei meteorològic 
de Catalunya, de la població de sant Cugat del Vallès durant l’any 2017[17].  

Per poder realitzar l’estimació de l’ús d’aigua de reg del jardí  s’ha realitzat una taula (Taula 17) on es 
troba: la pluviometria  mitjana per mesos, les necessitats d’aigua diària i mensual i  la necessitat d’aigua 
de reg. Aquesta última serà la diferència entre les necessitats d’aigua i  l’aportada per la pluja. I 
finalment els litres d’aigua de reg mensuals necessaris per regar el total de 290 m2 que te el jardí de la 
casa. Per poder visualitzar més clarament els paràmetres descrits s’ha realitzat la Figura 22 .  

 

  

Hivern Primavera Estiu Tardor Hivern 

Gen. Febr. Març Abr. Maig Juny Jul. Ag. Set. Oct. Nov. Des. 

Pluja mensual (mm o l/m2) 27 25 125 55 16 26 2 25 52 85 5 1 

Necessitats d'aigua diària (l/m2) 1 1 2 3 5 5 5 5 5 2 1 1 

Necessitats d'aigua mensual (l/m2) 31 28 62 90 155 150 155 155 150 62 30 31 

Falta d'aigua mensual (l//m2) 4 3 0 35 139 124 153 130 98 0 25 30 

Reg a realitzar mensualment (l/m2) 4 3 0 35 139 124 153 130 98 0 25 30 

Litres d'aigua mensuals de reg(l) 1160 870 0 10150 40310 35960 44370 37700 28420 0 7250 8700 

Taula 17. Distribució i ús de l’aigua del reg. (font: Elaboració pròpia i dades METEOCAT) 

 
Figura 22. Distribució aigua de reg del jardí (font: Elaboració pròpia).  

El consum d’aigua de reg de l’habitatge, tenint en compte la pluviometria, es de 214890 litres/any que 
són 214 m3 anuals (suma de litres d’aigua de cada mes). Amb la implementació del dispositiu domòtic 
es pot realitzar un programa que mitjançant electrovàlvules i sensors, el sistema  només regui quant 
sigui necessari.  

La utilització d’aquest tipus de dispositius permet definir quina quantitat d’aigua es necessària per 
poder realitzar el reg correctament en cada estació de l’any. La Taula 18 mostra com podria haver-se 
regat l’any 2017 i els temps necessaris de reg per cada zona mantenint els cabals d’aigua descrits a 
l’apartat 4.3.3. 

0

50

100

150

200

Aigua de Reg

Pluja mensual (mm o l/m2) Necessitats d'aigua mensual (l/m2)

Reg a realitzar mensualment (l/m2)



Sistema de Gestió Domòtica per Optimitzar el consum energètic d’un habitatge 

   

  51 

 

  
Gen

. Febr. Març Abr. Maig Juny Jul. Ag. Set. 
Oct

. 
Nov

. Des. 

Litres d'aigua mensuals de 
reg(l) 

116
0 870 0 

1015
0 

4031
0 

3596
0 

4437
0 

3770
0 

2842
0 0 

725
0 

870
0 

Aigua diària necessària reg  
(l) 37 31 0 338 1300 1199 1431 1216 947 0 242 281 

Aigua diària per zona (l) 12 10 0 113 433 400 477 405 316 0 81 94 

Temps de reg per zona A 
(min) 1 1 0 2 8 7 9 7 6 0 1 3 

Temps de reg zona B (min) 1 1 0 2 7 6 8 6 5 0 1 3 

Temps de reg zona C (min) 1 1 0 2 8 8 9 8 6 0 2 4 

Temps de reg total (min) 3 3 0 6 23 21 26 22 17 0 4 10 

Taula 18. Distribució del temps de reg per zones (font: Elaboració pròpia ) 

S’observa que els mesos d’estiu el temps de reg augmenta, però en canvi els mesos de primavera i 
hivern el temps de reg queda reduït considerablement, això permet un millor aprofitament de l’aigua 
i un estalvi, tant energètic com econòmic. Segons càlculs s’ha vist que hi ha zones que el temps de reg 
és inferior al mig minut. Ara bé, per qüestions pràctiques el temps mínim de reg s’ha considerat en un 
minut.  

Sabent que el consum de l’agua anual destinat al reg amb l’ús de la domòtica  es de 214 m3/any  s’obté 
un consum cada  trimestre de 53,5 m3 (214 m3/any / 4 trimestres/any = 53,5 m3/trimestre ) sumant 
uns 35 m3 d’aigua d’ús purament domèstic ens dóna un total de 88,5 m3 amb un cost aproximat de 
178,77 €/trimestre (preu de l’aigua 2,02 €/m3).  Això representen 715,08 €/anuals.  Fet que suposa 
una reducció de 190,68 € anuals d’estalvi envers el reg sense control domòtic.   
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4.5. Possibles canvis energètics  

En els apartats anteriors s’ha intentat desgranar les característiques de l’habitatge que s’ha sotmès a 
estudi i les possibles millores que s’obtenen amb la utilització d’un sistema domòtic.  

Actualment trobem diversos sistemes més eficients i menys contaminats que els sistemes 
convencionals mencionats anteriorment. A continuació s’exposaran una sèrie d’elements que ens 
ajudaran a la reducció de consums i a reduir paràmetres de contaminació com pot ser el CO2.  

Per tal de realitzar les diverses modificacions es seleccionaran elements comercials i s’exposaran els 
beneficis del seu ús. 

 

4.5.1. Il·luminació amb llums de baix consum  

En aquest apartat es valorarà la possibilitat de baixar el consum elèctric del sistema lumínic artificial de 
l’habitatge convencional sense domòtica, ja que amb el sistema domòtic s’intervé en les hores en el 
que les llums estan en funcionament però hi ha possibilitat de canviar aquestes  per altres de menys 
consum, valorant el preu d’aquest canvi. 

Tal i com s’ha explicat anteriorment a l’apartat 4.3.1, la casa consta de tres tipus de lluminàries; ulls de 
bous, llums murals i punts de llum. La potència total de totes les llums de l’habitatge és de 68 W. 

 

Circuit Concepte Unitats Potencia (W) Factor simultaneïtat (Fs) Factor utilització (Fu) 

Totals 

(W) 

 Il·luminació  68   144,75 

C1 Ull de bou 9 6 0,75 0,5 20,25 

C1 Punt de llum 6 52 0,75 0,5 117 

C1 Llum moral 2 10 0,75 0,5 7,5 

Taula 19. Potencies de la il·luminació de l’habitatge. (font elaboració pròpia) 

En termes de consum econòmic la instal·lació de lluminàries convencionals comporta una despesa 
econòmica de 47,17 €/any, només en consum elèctric sense tenir en compte impostos, taxes, etc. de 
la factura de la electricitat. 

Concepte Unitats Potencia (W) Hores ús (h/dia) Consum anual (kWh) Cost (€/diari) Cost anual (€/any) 

Il·luminació  68,00 6,00 341,28 0,13 € 47,17 € 

Ull de bou 9 6 2,5 49,275 0,02 € 6,81 € 

Punt de llum 6 52 2,5 284,7 0,11 € 39,35 € 

Llum moral 2 10 1 7,3 0,00 € 1,01 € 

Taula 20. Consum d’electricitat de la il·luminació (font: Elaboració pròpia)  
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A l’hora de substituir les llums és fa una comparativa entre llums LED’s i les de baix consum, les 
bombetes LED’s consumeixen un 80 % menys d’energia que una incandescent, i genera un 2 % de calor. 
Per altre banda, una bombeta de baix consum consumeix un 70% menys d’energia que una 
incandescent però perd aproximadament un 25 % d’energia en forma de calor. A més a més, les llums 
LED’s tenen de mitjana 5 vegades més vida útil que les de baix consum i triguen menys temps en 
encendre. És per això, que les llums LED’s estan dissenyades per a instal·lar-les en zones de pas i les 
llums de baix consum en estàncies d’ús prolongat. Tot i que, per altra banda, les llums tipus LED són 
més cares que les de baix consum. Valorant el canvi dels tres tipus llums del habitatge convencional 
per les següents llums: 

Llum moral 

• Làmpada de paret rectangular amb tecnologia LED, model TOJA. 

• Potencia: 8 W. 

• Preu: 23,89 €. 

 

 

   

 

Ull de Bou 

• Downlight LED 3 W encastar rodó cèrcol blanc 270 – 290 lúmens. 

• Potencia: 3 W  

• Preu: 2,95 € 

 

 

 

 

Punt de llum 

• Panel LED 60 x 30 cm de Superfície. 

• Potencia: 24 W 

• Preu: 39,90 € 
 

 

Un cop escollits els models de lluminàries per les que s’han de 
substituir es procedeix a fer el càlcul del estalvi energètic i la inversió econòmica. 

Figura 23. Llum tipus moral. (font: font: 

www.lacasadelalampada.com)    

Figura 24. Llum tipus ull de bou. 

(font: www.lacasadelalampada.com) 

Figura 25. Llum tipus punt de llum. (font: 

font: www.lacasadelalampada.com ) 
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Circuit Concepte Unitats Potència (W) 
Factor 

simultaneïtat 
(Fs) 

Factor 
utilització 

(Fu) 

Totals 

(W) 

 Il·luminació  35   70,12 

C1 Ull de bou 9 3 0,75 0,5 10,12 

C1 Punt de llum (2x26w) 6 24 0,75 0,5 54 

C1 Llum moral 2 8 0,75 0,5 6 

Taula 21. Potencies il·luminació amb factor d’utilització i utilització (font: elaboració pròpia i REBT) 

La potència del sistema de il·luminació LED seria de 35 W gairebé la meitat del sistema d’il·luminació 
amb llums incandescents. 

Concepte Unitats 
Potencia 

(W) 
Hores ús 
(h/dia) 

Consum anual 
(kWh) 

Cost 
(€/diari) 

Cost anual 
(€/any) 

Il·luminació  35 6 161,87  22,37 

Ull de bou 9 3 2,50 24,63  3,40 

Punt de llum 6 24 2,50 131,40  18,16 

Llum moral 2 8 1 5,84  0,81 

Taula 22. Cost anual il·luminació amb LED.(font: Elaboració pròpia)  

Hi hauria un estalvi energètic de 179,41 KWh/any i una despesa econòmica a l’any de 22,37 € en 
consum elèctric per el sistema de llums, sense tenir en compte impostos, taxes, etc. Això significa un 
estalvi econòmic de 24,80 €/l’any. Però també s’ha de tenir en compte la inversió econòmica per fer el 
canvi en les lluminàries. 

 

Pressupost instal·lació il·luminació 

Ud. Descripció Preu/ud. Preu  

2 Llum mural 8W 23,89 € 47,78 € 

9 Ull de bou  3 W 2,95 26,55 € 

6 Punt de llum 24 W 39,9 239,40 € 

- Mà d'obra - -  

    Preu sense IVA 313,73 € 

    IVA (21%) 65,88 € 

    Preu 379,61 € 
Taula 23. Pressupost instal·lació lluminàries LED. (font: elaboració pròpia)  

En conclusió, econòmicament la inversió total per canviar totes les lluminàries de la casa per LED’s, 
sense comptar amb mà d’obra és de 379,61€, hi haurà un estalvi energètic de 179,41 KWh/any i un 
estalvi econòmic en el consum de la llum de 24,80 €/l’any. 
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4.5.2. Plaques solars 

Seguidament es farà l’estudi d’una instal·lació de plaques solars fotovoltaiques ja que, com s’ ha vist, 
l’energia elèctrica que consumeix l’habitatge representa una part important de les despeses. 

Per començar, tal i com s’ha explicat anteriorment en el punt 4.3.1. Electricitat, s’estima un consum 
elèctric de 3565,14 KWh anual del habitatge sense domòtica. 

A partir d’aquesta informació es pot començar a calcular la quantitat d’energia que cal que produeixi 
la instal·lació diàriament.  

Consum d’energia elèctrica diària (KWh/dia):  

3565,14 KWh/any / 365 dies = 9,76 KWh/dia     Equació 9 

Aplicant que la instal·lació de plaques fotovoltaiques té un 75% de rendiment. 

Producció elèctrica de la instal·lació fotovoltaica (KWh/dia):  

9,76 KWh/dia / 0,75 =  13,02 KWh/dia        Equació 10                               

Com a resultat, es conclou que es necessita una instal·lació de plaques fotovoltaiques que produeixi 
una mitjana de 13,02 KWh/dia. 

El  càlcul del dimensionament de la instal·lació de plaques fotovoltaiques s’ha realitzat mitjançant el 
recurs  PVGIS (Photovoltaic Geographical Information System – European Commission, Joint Research 

Center) [22]  i s’obtenen les dades necessàries per a calcular la instal·lació de l’habitatge. 

Suposant una potència nominal de la instal·lació solar fotovoltaica: 1kW 

 

Mes Ed ( KWh ) Em ( KWh ) Hd ( KWh/�� )  Hm ( KWh/�� )  

Gener 3.13 96.9 3.91 121 

Febrer 3.82 107 4.83 135 

Març 4.65 144 6.05 188 

Abril 4.53 136 6.03 181 

Maig 4.81 149 6.52 202 

Juny 4.95 148 6.86 206 

Juliol 5.00 155 7.01 217 

Agost 4.74 147 6.62 205 

Setembre 4.32 130 5.89 177 
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Octubre 3.78 117 5.03 156 

Novembre 3.14 94.2 4.02 121 

Desembre 2.91 90.1 3.64 113 

Total 4.15 126 5.54 168 

   Taula 24. Dades extretes de PVGIS per el càlcul de la instal·lació de plaques solars. (font: Referència [22]) 

Ed: Producció mitjana diària d’energia elèctrica del sistema ( KWh ) 
Em: Producció mitjana mensual d’energia elèctrica del sistema ( KWh ) 
Hd: Suma diària mitjana d’irradiació global per metre quadrat rebut pels mòduls del sistema 
(KWh/��)  
Hm: Suma mitjana d’irradiació global per metre quadrat rebuda pels mòduls del sistema 
(KWh/��) 

S’observa que el mes més desfavorable de radiació solar és el Desembre amb 3.64 KWh/��. Un cop 
sabuda la radiació solar mínima, es divideix entre la radiació solar incident que s’utilitza per calibrar els 
mòduls (1 KW/��) i s’obté la quantitat d’hores de sol pic (HSP). 

HSP: 3.64 KWh/�� /  1 KW/�� = 3,64 HSP   Equació 11 

Seguidament es procedeix al càlcul del panells solars necessaris per abastir la casa: 

En aquest cas s’escullen panells solar policristal·lí de 320 W, Vmpp = 54,7 V, Impp = 5,86 A, de superfície 
igual a 1559 x1046 x40mm i amb un pes de 18,6 Kg.  

S’utilitza la següent fórmula per al càlcul del número necessaris per a una habitatge d’ús diari. 

Equació 12 

Nº de mòduls = (energia necessària) / (HSP * rendiment del treball * potència pic del mòdul) 

         

16160 Wh/dia  / 3,64 HSP ·0,75 ·320 W = 1,98 = 2 panells 

Es conclou, que la instal·lació serà de 640 W de pic. 

Un cop calculades les plaques, que formaran la instal·lació s’han de dimensionar les bateries. El càlcul 
d’aquestes  es realitzarà de forma que, en el cas de falta de sol,  l’habitatge es pugui abastir durant 
quatre dies. 

Amb la següent fórmula es calcularà la capacitat que han de tenir les bateries: 

Capacitat de acumulació = ( energia necessària·dies d’autonomia ) / ( voltatge·profunditat de 

descarrega de la bateria ) 

  (16160 Wh/dia  ·4 ) / ( 24· 0,6 ) = 4488.88 Ah         Equació 13 
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Per aconseguir aquesta capacitat es connectaran en paral·lel 3 bateries de 24V 1500Ah model Solar 

TOPzS Bauer. 

Per últim, cal seleccionar un regulador de càrrega i convertidor de corrent continu a corrent altern, i 
així poder tenir corrent altern a 220 V a l’habitatge. 

Els reguladors de càrrega venen determinats per els valors màxims d’intensitat de treball i voltatge de 
la instal·lació fotovoltaica. 

La potència del convertidor de CC/CA s’aconsegueix a partir de la suma de totes les potències nominals 
dels equips consumidors, multiplicat per el coeficient de simultaneïtat d’us d’aquests. 

Potencia convertidor = 6690,25 W 

A continuació es mostra el cost dels materials per la instal·lació de les plaques solars, sense el cost de 
la mà d’obra.   

Pressupost instal·lació plaques solars  

Ud. Descripció Preu unitari Preu 

2 Panells de 320 W 244,93 € 489,86 € 

3 Bateria 24 V 1500 Ah 3.866,83 € 11.600,49 € 

1 Regulador 24V 30 A 59,70 € 59,70 € 

1 Inversor 6kW 24 V DC  230V AC 1.590,30 € 1.590,30 € 

    

 Preu sense  IVA  13.740,35 € 

 IVA 21 %  2.885,47 € 

 Total pressupost  16.625,82 € 
Taula 25. Pressupost instal·lació plaques solars.(font: elaboració pròpia) 
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4.5.3. Sistemes basats en Aerotèrmia 

Com s’ha vist anteriorment la climatització de la llar és un dels sistemes que més energia consumeix. 
Per tal de reduir aquest consum s’ha escollit un sistema basat en energia aerotèrmica, una alternativa 
més eficient,  neta i econòmica que els sistemes convencionals. Mitjançant les ajudes, els càlculs i 
pressupostos que aporten els fabricants d’aquest tipus de sistemes i amb els estudis previs realitzats 
de l’habitatge convencional, s’espera obtenir una solució òptima amb la implementació de 
l’aerotèrmica com a font de calor i ACS.   

Els sistemes d’aerotèrmia basen el seu funcionament en una bomba de calor d’alta eficiència, ja pot 
ser per aportar o extreure energia. La característica principal és que la bomba de calor és capaç de 
transportar més calor que l’energia elèctrica que consumeix.   

Segons indica un dels fabricants de sistemes d’aerotèrmia, Panasonic, el 80% d’energia necessària de 
la llar s’extreu de l’aire i sense cap tipus de cost.  A la Figura 30 s’observa que només un 20% de l’energia 
que consumeix el sistema, en aquest cas es tracta energia elèctrica, té  cost econòmic. 

 
Figura 30. Rendiment dels sistemes de calefacció (font: Referència [23]) 

Dels càlculs realitzats a l’apartat 4.3.2 s’obté que la potència necessària per  escalfar la llar que s’estudia 
és de 15 kW. Ara bé, en aquest cas i a diferencia de la caldera de gasoil, el sistema d’aerotèrmia té un 
rendiment molt elevat i no és necessari un sobre dimensionat, en el cas anterior representava un 
augment del  15%.  

Perquè un sistema d’aerotèrmic funcioni són necessaris una sèrie d’elements bàsics, que s’exposaran 
a continuació:  

Bomba de calor  

És l’encarregada de transportar energia en forma de calor d’un ambient a 
un altre. Aquest procés es genera a travès del canvi d’estat de gas a liquid 
d’un fluid refrigerant per medi de la temperatura ambient i amb l’ajuda d’un 
compressor. Es poden trobar dos tipus de sistemes, uns que són monobloc, 
és a dir tota la bomba de calor en un sol “cos” o bé sistemes bibloc com el 
que es mostra a la Figura 31. El compressor s’instal.la a l’exterior i el hidrokit 
a l’interior.  

 

 
Figura 31. Bomba de calor Baxi BC  (font: 

Referència [19])   
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Dipòsit d’inèrcia 

El dipòsit d’inèrcia és l’encarregat d’emmagatzemar l’energia produïda per la bomba 
de calor i incrementa la vida útil d’aquesta. Les continues  aturades i enceses de la 
bomba, són perjudicials pel compressor. El dipòsit d’inèrcia  està dimensionat per 
permetre que quan es pari  la bomba de calor el sistema pugui mantenir la 
temperatura durant uns 30 minuts.  

 

 

Acumulador ACS 

L’acumulador és l’encarregat de mantenir i acumular l’ACS, per el posterior servei als 
punts de sortida d’aigua calenta de la casa com són les aixetes. 
 

 

 

 

A continuació es mostra un esquema informatiu proporcionat pel fabricant Baxi [x6] on es poden 
observar els diferents elements que composen la instal·lació i les connexions entre ells. 

 
Figura 34 .Esquema instal·lació Aerotermia (font: Referencia [31]) 

Per poder mantenir els radiadors dels quals disposa l´habitatge convencional s’ha realitzat només  
l’estudi de l’estalvi energètic, que suposa el canvi de sistema que produeix l’energia. També es podria 
realitzar un canvi de radiadors per terra radiant i possiblement augmentaríem l’estalvi. Dit això, es 
procedirà a  realitzar el càlcul d’energia elèctrica i el  seu cost.  

L’energia elèctrica que consumeix el sistema d’aerotermia  que s’instal·laria és de 3 kW (20% de la 
potència total de la bomba de calor), si s’aplica aquest canvi a la taula de consums elèctrics obtenim 

Figura 32. Dipòsit 

d’inèrcia Baxi ASA 50-IN  

(font Referència [31])   

Figura 33. Acumulador Baxi AS-

200-E2  (font Referència [31])   
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un consum elèctric de   7888,2  kW amb un cost de 816,31 €, en aquest cas també s’aplica la tarifa 
horària.  

 

Concepte  Unitats 
Potencia 
(W) 

Hores ús (h/dia) 
Consum anual 
(kWh) 

Cost (€/diari) Cost anual (€/any) 

Instal·lació 
amb domòtica 

1 15288 58,05 3508,20 0,93 € 340,19 € 

Aerotèrmia 1 

3000 1,50 1642,50 0,67 € 243,43 € 

3000 2,50 2737,50 0,64 € 232,69 € 

Total  18288 62,05 7888,2 2,24 € 816,31 € 

Taula 26. Consum d’energia elèctrica del sistema amb aerotèrmica. (font: elaboració pròpia) 

El tram de potència contractada pot ser el mateix, el de  9,2 kW i per tant, el factor fix de la factura de 
la llum per potència contractada no variaria. Sabent que aplicant els factors de simultaneïtat i utilització 
la potència anterior total era de 6,6 kW, amb la utilització de bomba de calor quedaria en 9,6 kW 
(6,6kW + 3 kW). Si es considera un ús més responsable dels dispositius no hi hauria d’haver cap 
problema.  

És evident que el cost de l’electricitat augmenta, però cal recordar que s’ha suprimit el cost anterior de 
la caldera de gasoil que era de 2073,93 €/anuals. El cost d’energia elèctrica destinat a la bomba de 
calor seria de  480 €/anuals (243,43+232,69 €) i sense impostos . Per tant,  l’estalvi econòmic seria 
d’uns 1594 € anuals respecte la caldera de gasoil amb sistema domòtic.  

També reduiríem les emissions de CO2 , segons s’exposa a l’estudi realitzat mitjançant el programa de 
càlcul que subministra l’empresa Baxi [19]. Aquestes emissions passarien de 3391 kg a 889 kg.  

 
Figura 35. Emissions de CO2  de les calderes segons tipus de combustible (font: Referència[19]) 
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Ara bé, el fet de  realitzar el canvi de sistema de calefacció i ACS té un cost. A continuació s’exposa el 
preu que proporciona la marca amb la qual s’ha realitzat aquest estudi del material necessari pel 
muntatge del sistema d’aerotèrmia, sense mà d’obra.  

 

Pressupost instal·lació Aerotèrmia 

Unitats Descripció Preu 

1 Bomba de calor monofàsica PLATINUM BC 15 kW (fred-calor) 7.593,00 € 

1 Plantilla de muntatge unitat interior Platinum BC con aixetes 165,00 € 

1 Dipòsit de inèrcia ASA 50-IN BC i suport 440,00 € 

1 Kit vàlvula de 3 vies calefacció/ACS amb sonda ACS 254,00 € 

1 Termòstat ambient modulant Wi-Fi 187,00 € 

1 Acumulador AS 300-2E 1.684,00 € 

1 Mà d’obra 0,00 € 

 Preu sense IVA 10.323,00 € 

 IVA 21 % 2.167,83 € 

 Total pressupost 12.490,83 € 

Taula 27. Pressupost instal·lació d’aerotèrmia (font: Referència [19]) 

4.6. Resum de solucions  

Arribat en aquest apartat, es creu necessari realitzar un resum dels diferents resultats obtinguts i 
realitzar una sèrie de consideracions. El punt es dividirà en dues parts, la primera part s’exposarà la 
valoració del canvi d’un habitatge convencional a un domòtic i la segona part es valoraran els diferents 
sistemes domòtics i temps d’amortització de les instal·lacions.  

 

4.6.1. Canvi de l’habitatge convencional a habitatge domòtic 

En primer lloc, posar en evidencia que el consum d’energia elèctrica amb la utilització d’un dispositiu 
domòtic (més els sensors i actuadors) fa disminuir en aquest cas un 1,5% el consum. Gràcies a 
l´aplicació de la tarifa nocturna i amb l’ajuda de la domòtica, el cost de la factura es veuria reduïda un 
16,6%, que en aquest cas representen 180,72 €/anuals. 

Pel que fa la utilització d’un sistema de calefacció i ACS amb un dispositiu que reguli automàticament 
els paràmetres,  fa que el consum de gasoil quedi reduït en un 11%. Així mateix, el cost de la factura 
també queda reduïda en un 11,1%. Aquest 11,1% suposa un estalvi de 259,24 €/anuals.  

Per acabar, destacar que un control automàtic del reg que contempla l’aigua de la pluja, permet una 
reducció de consum d’aigua d’un 21,1%,  i es tradueix en un estalvi de 190,68 €/anuals.  
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L’estalvi aportat pel sistema domòtic es de 630,65 €/anuals. Tot aquest estalvi representa una reducció 
d’un 14,6%. 

El dispositiu que s’ha dissenyat, i queda exposat en els propers apartats, té un cost de 3798,2 € (detall 
de materials i costos a la memòria econòmica) per tant, s’amortitzaria en 6 anys. Si s’estima una vida 
útil de 15 anys  el dispositiu aportaria uns estalvis de 5675,85 €. 

 

4.6.2. Canvi de sistema d’il·luminació  

El canvi de sistema d’il·luminació respecte l’habitatge convencional, suposaria una reducció de consum 
energètic d’un 5% i es tradueix en una disminució de la factura de la llum de 24,80 €/anuals. La inversió 
per realitzar el canvi de llums hauria de ser de 379,80 €. Es considera amortitzada la inversió al cap de 
15,5 anys.  

 

4.6.3. Canvi d’energia de la xarxa a plaques solars.  

Actualment es possible instal·lar plaques solars i no estar connectat a la xara elèctrica, es a dir ser que 
la casa sigui autosuficient. En aquest cas i com s’ha vist a l’anterior apartar sobre les plaques solars es 
podria prescindir de qualsevol connexió a la xarxa, ja que mitjançant les plaques solars es cobririen les 
necessitats de l’habitatge. L’avantatge que porta aquest sistema es que es redueix el cost de l’energia 
elèctrica a 0. Per tant, l’estalvi aconseguit seria en aquest cas de 906,12 €/anuals, valor del cost de 
l’energia elèctrica a l’habitatge amb domòtica. Però per realitzar aquest canvi s’ha de realitzar una 
inversió de 16625,82 €. Es considera que amb 18 anys es recupera la inversió.  

 

4.6.4. Canvi de sistema de climatització 

Pel que fa a la climatització per aerotèrmica aporta molts avantatges ja que, és una energia més neta i 
econòmica en comparació amb la caldera de gasoil. Com s’ha vist anteriorment l’estalvi seria de 1594 
€/anuals, respecte la el sistema amb calefacció de gasoil i domòtica. El cost del canvi de sistema de 
calefacció seria d’uns 13490,83 € per tant l’ amortització seria al cap de 8,5 anys.  

 

4.6.5. Implementació de tots els sistemes  

En el cas d’implementar tots els sistemes que es proposen: domòtica, il·luminació, plaques solars i 
aerotèrmia, la reducció dels costos anuals seria de 3610,70 €/anuals passant de 4325,78€/anuals a 
715,08 €/anuals (nomes queda el cost del consum d’aigua). Això representa una reducció de un 80% 
de les depeses (concretament un 83,4%). El cost total de la implementació dels sistemes seria de 
32.996,45 € i s’amortitzaria al cap de 9,13 anys, sense comptar amb el possible sobre cost de la mà 
d’obra. 
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Concepte Cost  

Domòtica      3.798,20 €  

Il·luminació          379,80 €  

Plaques solars    16.625,82 €  

Aerotèrmic    12.490,83 €  

Total    33.294,65 €  
Taula 28. Cost dels materials per canvis de sistemes energètics. (font: Elaboració pròpia) 

Les dades aportades de l’estudi energètic són estimacions, ja que és impossible determinar amb 
exactitud tots els diferents paràmetres que intervenen. Un cop exposades totes les dades i les 
estimacions realitzades és important destacar que el factor humà és determinant quan es parla 
d’estalvi energètic. De cada persona depèn l’ús responsable dels recursos de l’habitatge. 
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5. SOLUCIÓ DOMÒTICA ADOPTADA 

Actualment, i com s’ha exposat en els primers capítols del treball,  el mercat és ple de sistemes capaços 
de cobrir totes les necessitats que es poden atribuir a l’habitatge domòtic. Necessitats com per 
exemple, la seguretat, confort, estalvi energètic, etc. Ara bé, aquests sistemes, moltes vegades estan 
estandarditzats i no tenen la possibilitat de modificar el seu funcionament per poder-se adaptar al 
100% als desitjos de l’usuari. A part poden tenir un cost elevat per moltes famílies.  

La idea principal és crear un dispositiu econòmic i que suposi una mínima intervenció a la instal·lació 
de qualsevol habitatge convencional. Aquest, també, ha de complir la tasca de reduir el consum 
energètic. Per poder dur a terme  la reducció del l’energia, es pretén realitzar la programació del 
dispositiu, per aconseguir els resultats obtinguts a l’estudi energètic de l’habitatge exposat a l’apartat 
anterior.  

El sistema domòtic es podrà configurar en funció de quatre escenes que anomenarem Estiu, Hivern,  
Fora de casa i Dormir. El dispositiu serà capaç d’actuar sobre els diferents àmbits que intervenen a 
l’estalvi d’energia, com poden ser control de la il·luminació, control de la calefacció, control del reg del 
jardí, etc.   

Per poder controlar l’habitatge s’utilitzarà una aplicació mòbil o bé el propi Interface del sistema, això 
permet a l’usuari consultar les dades de consums en tot moment.   

En aquest apartat s’exposarà breument la configuració del dispositiu, les escenes, els àmbits de gestió 
del dispositiu, els sensors i actuadors que componen el sistema.  

 

5.1. Configuració del dispositiu  

Per poder dur a terme el disseny del dispositiu prèviament s’han valorat diverses opcions de 
controladors, com poden ser Arduino o Raspberry. Finalment, s’ha decidit la utilització de 
microcontroladors PIC,  ja que permeten una gran modularitat i cobreixen les necessitats que requereix 
el projecte. En concret s’utilitzaran els microcontroladors PIC18F4550 i PIC16F882.  

Cal destacar que perquè el sistema funcioni correctament serà necessària la comunicació entre els 
diferents microcontroladors. Per dur a terme aquesta comunicació s’usarà el port UART (I2C) dels 
microcontroladors. Aquest sistema per distàncies llargues pot tenir problemes. Ara bé, amb la 
utilització d’un amplificador de bus (xip 82b715) s’aconsegueixen  distàncies de fins a 50 metres. En el 
cas que ens ocupa és suficient ja que, l’habitatge te unes distàncies màximes entre sensor o actuador 
i controlador de 25 metres.  

Tant el hardware dissenyat, les comunicacions i la  programació del sistema quedarà detallat en els 
apartats  6, 7 i 8 de la memòria.  El primer exposa el hardware del sistema i simulacions,  el segon la 
instal·lació de l’habitatge i per últim del software del sistema.  

En els següents punts es realitzarà l’explicació del funcionament i utilitat del sistema que es vol 
dissenyar. 
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5.2. Escenes del dispositiu   

Durant l’any les condicions climàtiques canvien i és per això que s’ha decidit crear 2 escenes (dos estats 
del sistema) enfocades a modificar paràmetres en funció de l’època en què estem per mantenir la 
temperatura interior. Els noms que s’han donat són Escena Estiu i Escena Hivern.  

De la mateixa manera es crea una Escena per quant no hi ha cap membre de la família a l´habitatge, ja 
siguin èpoques de vacances o el dia a dia, per un control de la seguretat de l’habitatge, que es diu; Fora 
de casa i per altra banda es crea l´Escena de Dormir que  permetrà que la casa actuï en un estat definit 
prèviament, com per exemple: si detecta presència o moviment no s’encenguin les llums 
automàtiques.  

 

5.2.1. Escena Estiu 

L´Escena d’estiu està pensada per què la casa actuï de la forma més eficient possible, intentant aïllar al 
màxim la temperatura del interior de la casa del exterior. 

La forma en que s’aïllarà l’habitatge serà controlant la posició de les persianes depenent de si el nivell 
de llum que incideix a la casa i si és de dia o de nit. Les persianes romandran pujades si el nivell de llum 
exterior es baix o és de nit, i baixades si el nivell de llum que incideix és alt i és de dia.     

 

5.2.2. Escena Hivern 

Amb la mateixa funció que l´Escena d’Estiu, el que es pretén amb la d’hivern és un major aïllament de 
l’habitatge reduint al mínim les pèrdues de temperatura. 

La principal funció de l’Escena d’Hivern és la de controlar la posició de les persianes per afavorir 
l’aïllament de la casa i disminuir les pèrdues de temperatura aprofitant la radiació solar. Per tant, les 
persianes romandran pujades si és de dia i el nivell de llum és suficientment alt i baixades si és de nit. 

 

5.2.3. Escena Fora de Casa 

A diferència de les escenes d’Estiu i Hivern que afavoreixen l’eficiència energètica, aquesta escena està 
dissenyada per garantir la seguretat del habitatge quant no hi ha ningú. 

El principal objectiu és la d’activar un brunzidor en cas de que algun sensor magnètic de les portes o 
les finestres detecti mentre la escena està activada, garantint una seguretat contra intrusió no 
desitjada a l’habitatge. 

 

5.2.4. Escena Dormir 

Per acabar, l’escena Dormir sorgeix d’una necessitat de confort pels residents de l’habitatge. 

Regularment si el sistema detecta que és de nit les llums s’encendran de forma automàtica accionades 
pels detectors de presencia i pels mecanismes convencionals de qualsevol casa, tots dos connectats en 
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paral·lel. Però en el cas de que els residents de la casa vulguin anar a dormir, és important desactivar 
la commutació de les llums que funcionen amb detectors de presencia. Aquesta serà una de les 
funcions de l’escena Dormir, també per garantir major confort, amb l’activació de l’ escena en qüestió, 
es baixaran les persianes independentment de la temperatura, el nivell de llum incident, etc.  

 

5.3. Control de la Il·luminació 

Per poder controlar la il·luminació de l’habitatge es disposarà d’un sensor crepuscular a l’exterior de 
l’habitatge i sensors de presència a cada una de les estances. Mitjançant aquests sensors i 
conjuntament amb la regulació de les persianes s’aconseguirà obtenir la llum necessària dins 
l’habitatge.  

Totes les llums de l’habitatge es podran commutar de forma convencional amb els mecanismes  físics 
distribuïts per tota la casa, en paral·lel a aquest sistema es connecta el sistema domòtic de la casa que 
accionarà les llums de cada estància, si el detector de presencia d’aquesta zona detecta. A part les 
llums també es podran accionar remotament des de el Interface de la placa de control del sistema 
domòtic i a traves de la aplicació mòbil. 

 

5.4. Control de les persianes 

Totes les persianes del habitatge consten d’un motor elèctric per tal de pujar-les o baixar-les, i es 
podran accionar mitjançant diferents comandaments.  

Les persianes tenen polsadors convencionals encastats a la paret, un per cadascuna per tal d’accionar 
la pujada i la baixada. També es podran accionar remotament des dels Interface de la placa de control 
del sistema domòtic i des de l’aplicació mòbil. Finalment, també es regularan automàticament 
depenent de les variables físiques mesurades pels sensor i les escenes que estiguin accionades, per 
afavorir l’eficiència energètica i el confort.  

 

5.5. Control dels tendals  

El sistema de funcionament del tendal és molt semblant al de les persianes, però a aquest se li suma 
una funció de seguretat per garantir la integritat del tendal, en casos de forts vents.  

Aquest  tindrà diversos accionaments, com les persianes, tindrà un interruptor convencional encastat 
a la paret i també es podrà accionar des de el Interface de la placa de control del sistema domòtic i des 
de l’aplicació mòbil. També, de forma automàtica es recollirà si la velocitat del vent mesurat per 
l’anemòmetre és suficientment alta. Per garantir una millor eficiència energètica afavorirà 
l’escalfament de la casa amb la radiació solar o al refredament fent ombra si les escenes de Estiu o 
Hivern estan activades i el nivell de llum incident a la casa és suficient. 
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5.6. Control de la calefacció 

Per controlar la temperatura de l’habitatge, aquest consta d’una caldera de gasoil i es regula mitjançant 
radiadors. Aquests estaran situats de forma que distribueixen l’energia calorífica equitativament en 
funció de l’espai a escalfar.  Dit  això, i per tal de millorar el confort, el sistema dissenyat és capaç de 
mantenir la temperatura desitjada. L’usuari la podrà modificar manualment o bé mitjançant les 
escenes. En aquest segon cas, quedarà regulada segons indica el  CTE i és quan s’obtindrien els millors 
rendiments en quant eficiència energètica.  

El sistema és capaç d’ actuar sobre la caldera de calefacció, sense necessitat de la utilització d’un altre 
tipus de termòstat.  

 

5.7. Control consum  

Per poder reduir el consum d’energia es proposa un control dels endolls. En aquest cas, es controlaran 
les hores de funcionament de certs electrodomèstics, que seran el rentaplats  i la rentadora, per tal de 
activar-los en les hores en que el preu de l’energia és més baix degut a la tarificació horària de les 
companyies elèctriques. 

A més l’ús d’un mesurador d’energia ajudarà a l’usuari a portar un control horari de les franges de més 
consum i intentar reduir o portar aquest consum a hores d’ús de la tarifa de cost més baix.  

 

5.8. Control del jardí 

Per poder controlar el consum d’aigua del jardí el sistema consta de 2 sensors, un de pluja i un 
d’humitat. Tenint en compte que la instal·lació de reg és la proposada a l’apartat anterior, consta de 3 
zones independents i el sistema s’autoregula de forma que sempre l’herba tingui el mateix nivell 
d’humitat en el sòl i  en el cas que plogui no regar. 

L’usuari pot regular el temps de reg, en funció de la humitat exterior, monitoritzar el consum d’aigua, 
i activar i desactivar-lo des de el interface de la placa de control del sistema domòtic o bé des de 
l’aplicació mòbil.  

 

5.9. Alarma 

El sistema d’alarma activa un brunzidor,  element que emet un senyal acústic. S’han dissenyat  tres 
alarmes, dues de tècniques i una de seguretat. Les  tècniques són la de gas i la d’incendis, que 
s’activaran en cas de que els sensors detectin gas o de fum.   

Per altra banda,  les de seguretat  sonaran quan entri algun intrús a l’habitatge, sempre i quan estigui 
activada l’escena de Fora de casa. Mitjançant els sensors magnètics que s’han instal·lat a les portes i 
finestres, es podrà detectar l’entrada d’un l’intrús.    
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També mencionar que  en l’activació i desactivació de l’escena Fora de casa hi haurà un temps d’espera 
en el que l’alarma no s’activarà, per permetre  l’entrada i la sortida del propietari de l’habitatge i sense 
que aquesta s’activi.  

 

5.10. Aplicació mòbil 

L’ aplicació mòbil dissenyada no deixa de ser un Interface més d’actuació 
sobre el sistema domòtic de l’habitatge. Es connectarà amb el PIC de la placa 
de control mitjançant Bluetooth i permetrà fer les mateixes funcions que el 
interfície física, però remotament i des del telèfon mòbil, dotant d’un major 
confort per l’usuari final. 

L’aplicació  pel sistema Android ha estat dissenyada  mitjançant el suport 
d’App Inventor. El disseny té una pantalla principal des d’on es pot accedir a 
tots els sistemes controlables del sistema domòtic: llum, clima, persianes, 
tendal, etc.  A la Figura 36 es mostrà la pantalla d’inici de l’aplicació. El codi 
de la programació de l’aplicació queda representat a l’apartat dels Annexos. 
 

 

Figura 36. Captura de pantalla de l’aplicació mòbil (font: elaboració pròpia) 

 

5.11. Elecció de dispositius, sensors i actuadors  

És molt important escollir bé els dispositius de la instal·lació domòtica en funció de les característiques 
de la casa,  per tal d’adaptar la instal·lació al medi físic on se situa. Tenint en compte les característiques 
del habitatge amb el que es treballa, s’ha decidit incorporar els següents dispositius: 

Sensor de temperatura interior  

El sensor per mesurar la temperatura interior de l’habitatge és un LM35. Les característiques del sensor 
són les següents: 

• Pins de connexió:  GND  i Vs ;alimentació  VOUT; sortida analògica 

• Rang de temperatures: -55 a 150 oC 

• Resolució: 10mV/ oC 

• Precisió : 0,5 oC a 25 oC 

• Resposta lineal 

• Dimensions de 32x24x24 mm 

 

 

 

Figura 37. Sensor de temperatura interior LM35. (font: Referencia [25]) 
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Sensor de temperatura exterior 

El sensor ambiental STHA, és una caixa robusta de policarbonat amb la capacitat de ser muntada a la 
paret, és un dispositiu basat en arquitectura Arduino, mitjançant la combinació dels diferents sensors 
es permet llegir valors de temperatura, humitat, ���, CO... 

Al seu interior porta un microcontrolador Atmel ATMega328P i el sensor de temperatura SHT21 

• Sortida analògica de 0 V – 5 V. 

• Protecció IP66. 

• Alimentat a 12 V. 

• Té 4 sortides analògiques a 5 V 

• Resolució de temperatura de 0,1 ºC 

•  Rang de temperatura de -20 ºC – 80 ºC 

•  Precisió típica de +/- 0,3 ºC i una precisió màxima de +/- 1 ºC. 

Sensor de presencia  

Detector de moviment Argus 360º, fabricant Schneider Electric. 

• Angle de detecció de 360º 

• Protecció IP55  

• Radi d’abast és de 16 m col·locat a una altura de 2,5 m 

• Sensibilitat i temporització són ajustables 

• Capacitat de controlar càrregues com llums halògens, incandescents i fluorescents. 

• Commutat a 230 V 

 

 

Figura 38. Sensor de temperatura exterior.(font http://tienda.ray-ie.com) 

Figura 39. Sensor de presencia 360º. (font: www.schneider-electric.es) 
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Detector de moviment Argus 120º Basic superfície/exterior-interior, fabricant Schneider Electric. 

• Angle de detecció de 120º 

• radi d’abast és de 12 m a 3m d’altura 

• Sensibilitat i temporització  són ajustables 

• Capacitat de controlar càrregues com llums halògens, incandescents i fluorescents. 

• Commutat a 230 V 

Sensor de gas  

Detector de gasos tòxics i explosius com butà, propà, gas natural, etc, fabricant Simon. 

• Connectat a 230V 

• Sortida d’alarma per relé inversor lliure de tensió 

• Disposa de 2 LED’s que indiquen si està en alarma i en servei 

• Incorpora un brunzidor per a avisos acústics. 

Sensor de fum 

 Sensor òptic de fum AE/DOM-OP230 de la marca Aguilera. 

• Connectat a 230 V 

• Sortida per relé normalment oberta. 

• Incorpora una indicació sonora de alarma >85 dB 

• Col·locat a 3 m d’altura LED’s indicadors d’alarma i averia. 

Figura 40. Sensor de presencia 120º. (font: www.schneider-electric.es) 

Figura 41. Sensor de  gas de la marca Simon (font: www.simonelectric.es) 

Figura 42. Sensor de fum de la marca Aguilera.(font: www.aguilera.es) 
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Sensor d’humitat 

Sensor òptic d’humitat atmosfèrica exterior, fabricant Rika. 

• Analògic amb una sortida de 5 V 

• Connectat a 12 V. 

• Rang d’humitat de 0 a 100 % Rh 

• Resolució de 0,5% d’humitat relativa 

• Precisió de +/- 3% d’humitat 

• Grau del IP de IP65. 

Anemòmetre 

Anemòmetre de cassoletes amb sortida analògica, marca Ueetek.  

• Alimentació a 12 V  

• Sortida analògica de 0 a 5 V 

• Rang de la velocitat del vent de 0 a 180 km/h. 

 

 

 

 
  

Figura 43. Sensor d’humitat del fabricant Rika.(font: Referencia [25]) 

Figura 44. Anemòmetre de la marca Ueetek (font: Referencia [25]) 
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Sensor de llum 

Sensor de lluminositat exterior, fabricat per THEBEN , de sortida analògica, és alimentat a 24 V per tant 
necessita una font d’alimentació complementaria. 

• Alimentació a 24 V DC 

• Sortia 0 – 5V DC 

• Rang de mesura de la lluminositat 10 – 50000 lx 

• Rang de temperatura de treball -30 ºC - +70 ºC 

• Nivell de protecció IP54 

 
 

 

 

 

 

 

 

Sensor magnètic portes i finestres  

Sensor magnètic de seguretat EX-BNS, és un dispositiu basat en un imant. En el moment que els imants 
es separen es commuta els 230 V. 

• Carcassa de termoplàstic amb la coberta del cable de PVC. 

• A una aproximació de 4 mm commutarà a ON 

• A una distància de 14 mm commutarà a OFF, 

• Rang de temperatures de treball, entre els -25 ºC i els 70 ºC 

• Protecció IP67. 

  

Figura 47. Sensor magnètic de portes i finestres (font: Referencia [25]) 

Figura 45. Aparell exterior del luxímetre. (font: 

www.theben.es) 
Figura 46. Aparell interior del luxímetre (font: 

www.theben.es) 
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Sensor de pluja 

El sensor de pluja Rain Sensor RX 1.5 de Orbit està dissenyat per commutar en cas de presencia de 
pluja,  

• Digital, commuta a 230 V. 

• Connectat a 12 V. 

• Rang de pluja entre 3 i 25 mm de pluja 

• Grau del IP de IP65. 

 

 

 

 

 

 

Electrovàlvula reg 

Electrovàlvula de llautó, normalment tancada, al energitzar la seva bobina amb una tensió de 230 V, 

s’obre i deixa passar el fluid que pot ser, aigua, oli o aire. 

• Material de fabricació llautó. 

• Alimentació a 230 V AC 

• Electrovàlvula NC 

• Electrovàlvula de 2/2 vies 

• Rang de pressió de treball 0 bar - 10 bar 

• Rang de temperatures de treball -10 ºC i +90 ºc. 

Figura 49. Electrovàlvula de reg marca Danfoss. (font: Referencia [25]) 

Figura 48.Sensor de pluja (font: www.orbitonline.com) 
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• Motors de persianes i tendal  

Motor de persiana tendal OXIMO, instal·lat al eix de la persiana enrotllable, de la marca Somfy. 

• Alimentat a 230 V 

• Final de carrera de protecció electrònic programable 

• Rang de potències del motor de 90 - 270 W. A escollir en funció del pes de la persiana.   

 

Comptador electrònic 

Comptador d’energia activa MK-LCD, fabricant Circutor.  

• Monofàsic 

• Corrent fins a  120 A 

• Comunicació RS-232 

• Mesura V, A, W y kWh 

  

Figura 50. Motor de persiana OXIMO de la maca Somfy. (font: www.somfy.es) 

Figura 51. Comptador electrònic de la marca Circutor (font: www.circutor.es) 
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Relé  bobina 230 V  

Relé FINDER 40.52.8.230 de 230 V AC. 

• Número de contactes: 2 contactes commutats. 

• Corrent nominal de 8 A 

• Tensió nominal/màxima de 250 V 

• Carga nominal de 2000 VA 

• Material dels contactes AgNi 

• Tensió d’alimentació de 230 V 

• Bobina AC 

• Rang de temperatura de treball -40ºC - +85 ºC 

• Dimensions 29 x 12,4 x 25 mm 

 

  

Figura 52. Relé bobina 230V de la marca Finder (font: www.findernet.com) 
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Relé bobina 5 V  

Relé FINDER de 5 V DC. 

• Número de contactes: 2 contactes commutats. 

• Corrent nominal de la bobina 40 mA 

• Tensió nominal/màxima de 250 V 

• Material dels contactes AgNi + Au 

• Tensió d’alimentació de 5 V 

• Rang de temperatura de treball -40ºC - +85 ºC 

 

  

Figura 53. Relé bobina 5V DC de la marca Finder (font: www.findernet.com) 
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6. DISSENY DEL HARDWARE I SIMULACIONS 

Com s’ha començat a veure a l’anterior apartat, el sistema domòtic constarà de diversos elements per 
aconseguir que el sistema funcioni correctament. En aquest apartat es detallaran els diferents 
elements que componen el dispositiu domòtic. Concretament es definirà el disseny del hardware. 
També es detallarà el disseny electrònic dels  diferents mòduls d’adquisició, de les dades dels sensors, 
ja siguin analògics o digitals, i del mòdul de sortides. D’altra banda s’exposarà la comunicació a través 
del bus I2C que permetrà la transmissió de dades entre l’etapa d’adquisició de dades dels sensors 
analògics (Slave) i el controlador, que a partir d’ara anomenarem Master. Aquest és l’encarregat de 
rebre  les senyals dels sensors i del Interface, processar la informació rebuda i donar una resposta 
mitjançant els actuadors del sistema (Sortides). La Figura 54 mostra la distribució del sistema domòtic.  

 

 

 

 

 

 

 

    

Abans de passar a l’explicació del hardware s’exposen les característiques principals que ha de tenir el 
sistema, perquè pugui realitzar les funcions esmentades a l’apartat anterior (punt 5, solució adoptada). 
Les característiques són:  

• Pantalla LCD 16x2 

• 3 Polsadors de control 

• 1 Polsador de reset  

• Programació horària de les funcions 

• Capacitat de memoritzar dades per la seva posterior visualització 

• Sensor de temperatura integrat de 0 a 45ºC 

• Possibilitat de connexió de 10 sensors digitals 

• Possibilitat de connexió de sensors analògics (mitjançant bus I2C) 

• Possibilitat de controlar fins a 35 sortides digitals 

• Possibilitat de comunicació a traves del dispositiu mòbil 
  

Master 

Etapa rele

Sensors 
Digitals

Slave

Sensors 
Analógics

Expansor 
de bus

Sortides

Interfice

I2C 

Figura 54. Croquis del sistema domòtic. (font: Elaboració pròpia) 
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6.1. Programa de disseny de hardware 

L’eina utilitzada per realitzar els esquemes i dissenys dels diferents mòduls, ja sigui el dispositiu central 
(Master)o les etapes d’entrada o sortida, es el programa Eagle de la companya Autodesk. Aquest 
permet utilitzar les llibreries per a l’elaboració dels diferents esquemes i posteriorment dissenyar les 
diferents  plaques de circuit imprès o Printed Circuit Board (PCB) . 

 
Figura 55. Captura de pantalla del programa Eagle. (font: elaboració pròpia) 

 

6.2. Dispositiu central o Master  

El dispositiu central conté un microcontrolador PIC, concretament el PIC18F4550. Aquest dispositiu 
serà l’encarregat de gestionar les ordres. Ara bé, sense certs elements, com poden: ser el xip de 
memòria externa, els expansors de bus o bé una simple resistència el sistema, no funcionaria. A 
continuació es detallaran tots els sistemes que són necessaris en el prototip proposat perquè funcioni 
correctament.  

 

6.2.1. Microcontrolador 

El Microcontrolador PIC18F4550 s’ha escollit per la seva capacitat de memòria EEPROM, les 
seves possibilitats a l’hora de gestionar els sistemes de comunicació i un gran nombre de ports 
per poder connectar sensors i actuadors, en comparació a la sèrie PIC16. Una de les seves 
principals avantatges és que és dels més populars del mercat i es troba fàcilment a botigues 
especialitzades.   
 
Les seves principals característiques són: 

• Comunicació a través de USB 2.0 

• 35 pins entrades/sortides disponibles 
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• RAM de 2048 Bytes 

• EEPROM de dades de 256 kBytes 

• Oscil·lador extern de fins a 48Mhz 

• Convertidor analògic a digital (ADC) de 10 bits i 13 canals 

• Possibilitat de 3 interrupcions externes 

• Comunicacions SSP,SPI, I2C i EUSART 

• Funció del pin MCLR 

• Voltatge d’operació de 4.2 V a 5.5V 

• 2 mòduls de captura/comparació/PWM 

• L’arquitectura interna del PIC tipus Hardvard 
 

 
Figura 56. Connexions al PIC 18F4550. (font: Referencia [24]) 

6.2.2. Cristall de quars 

Per aconseguir una freqüència de funcionament ràpida el Microcontrolador necessita un cristall de 
quars, aquest serà de 20 Mhz i anirà connectat als ports del PIC18F4550 anomenats OSC1 i OSC2. A 
part d’això, tal i com indica el fabricant, l’oscil·lador anirà acompanyat de dos condensadors de 22 pF 
com es mostra a la Figura 58. La  funció  del cristall és la de generar el senyal de rellotge i estabilitzar la 
freqüència d’oscil·lació del Microcontrolador. Sabent que un cicle maquina són quatre cicles de rellotge 
i la freqüència del cristall és de 20MHz, cada instrucció s’executarà cada 0,2�s .A continuació es mostra 
el càlcul: 

��	
 � 20���    Equació 14 

���	���

�ó � �����
� � 5���	    Equació 15 

���	��

�ó	 � �
 ��� � 0,2�!    Equació 16 

 

 

 

 

 
Figura 57. Cristall de quars (font: Referencia [24]) 

Figura 58.Connexionat Cistall de quars (font: 

Elevoració propia) 
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6.2.3. Pantalla LCD  

Per tal que l’usuari pugui visualitzar l’estat de l’habitatge es necessària la utilització d’una pantalla. En 
els cas del prototip dissenyat, aquesta serà una pantalla alfanumèrica de 2 línies, 16 caràcters i 
retroil·luminada (LCD 16x2). També disposarà d’un expansor de bus (PCF8574) amb connexió  I2C  que 
permetrà reduir els ports utilitzats del PIC. Amb aquesta opció la pantalla passa d’ocupar set pins del 
PIC (RS,RW,E,D4,D5,D6,D7) a no ocupar-ne cap ja que es connecta a través del port I2C.  A la Figura 59 
es pot veure com quedaria el connexionat de la pantalla i la simulació en el programa Proteus. Més 
endavant, a l’apartat de comunicació I2C, s’explicarà el funcionament del bus I2C. 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

Figura 59.  Demostració de funcionament de la pantalla LCD 16x2 (font: Elaboració pròpia) 

6.2.4. Memòria 24LC256 

S’ha dotat el sistema d’una memòria EEPROM 24LC256, que servirà per emmagatzemar les dades 
obtingudes dels diversos sensors. També permetrà realitzar un seguiment de les dades per ser 
consultades posteriorment. S’ha escollit la memòria 24LC256 ja que, permet la comunicació mitjançant 
bus I2C. Igual que la LCD permet un estalvi de ports del PIC. La memòria té una capacitat de 256 kBytes. 
A continuació es mostra el connexionat de la memòria amb el PIC i el seu funcionament en el simulador 
Proteus. Guarda una dada a la memòria i posteriorment la llegeix i la mostra a la LCD. 

 

 

 

 

 

 
       

 

Figura 60.  Demostració de funcionament de la memòria 24LC256 (font: Elaboració pròpia) 
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6.2.5. Rellotge DS1307 

El sistema està dotat d’un rellotge en temps real (conegut com Real Clock Time). Aquest  serveix per 
posar en funcionament sistemes que necessiten d’una regulació horària, com per exemple el sistema 
de reg.  

El dispositiu escollit per realitzar aquesta tasca es el dispositiu  DS1307 que permet la comunicació a 
traves de I2C i conta anys, mesos, dies, hores, minuts i segons.   

 
                                Figura 61. Demostració funcionament del rellotge DS1307 (font: elaboració pròpia) 

 

6.2.6. Interface Menú 

Per poder visualitzar els diversos menús i els diversos paràmetres del controlador es connectaran tres 
polsadors. Un dels polsador anirà connectat a  la interrupció (INT2 o PIN 35 del PIC) i servirà per validar 
les opcions  i els altres dos serviran per canviar els paràmetres (PIN 29 i PIN 30). Anomenarem als 
polsadors UP, DOWN  i OK/SELECT.  

Els polsadors estaran connectats en configuració Pull-Up  que estableix un nivell alt a l’entrada del PIC 
quan aquest està en repòs, polsador sense polsar, la caiguda de tensió es de 5 V (nivell alt). En canvi 
quan es polsa, la caiguda de tensió es de 0 V (nivell baix).  

El polsador és una xapa metàl·lica, que al ser polsat es doblega i toca dos contactes tancant així el 
circuit. Ara bé, un cop es deixa anar apareixen rebots que poden derivar en “falsos positus”. Per evitar 
aquests rebots s’ha afegit un condensador en paral·lel de 100 nF al polsador.  

Quan es prem el polsador el condensador es carrega, un cop el deixem anar, es descarrega. Passades  
5 vegades la constant de temps del condensador, l’entrada tornarà a estar a nivell baix i podrà tornar 
a ser polsat. En aquest cas amb una resistència de 10 kΩ i un condensador de 100nF el temps serà de 
0,5 ms. A continuació es mostra el càlcul.  

τ=R·C= 10 k ·100 n = 0,1 ms                 Equació 17 

Per tant,  

5· τ =5·0,1 ms = 0,5 ms                    Equació 18 
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Veure connexionat dels polsadors a la Figura 62. 

 
Figura 62. Connexionat polsadors amb configuració pull-up. (font: elaboració pròpia) 

6.2.7. Funció de Reset  

En el cas que el dispositiu es volgués configurar de nou mitjançant el polsador de Reset es realitzarà 
l’esborrat d’alguns registres i s’establirà el comptador del programa a 0. Es a dir, s’executaria el 
programa des de la primera línia  del codi. El pin MCLR (Master Clear Reset) del PIC permet el Reset del 
sistema quan aquest està funcionant. En funcionament normal el pin està a nivell alt (+5V) en ser polsat 
passa a nivell baix (0V) i es produeix el Reset. El connexionat del polsador de Reset és el mateix que en 
el cas dels polsadors de control.  

 

6.2.8. Comunicació SSP 

El mòdul SSP (Synchronous Serial Port) és un interfície de comunicacions sèrie que s’utilitza per 
comunicar els microcontroladors entre ells o amb altres perifèrics. Aquest mòdul pot treballar de dues 
formes diferents que són: Interface sèrie perifèrics (SPI) o bé Interface Inter-Circuits (I2C). El primer 
d’ells es Full-duplex i el segon Half-duplex. La tecnologia I2C prové de la coneguda companyia Philips. 

En aquest cas s’exposarà la comunicació I2C, ja que és l’escollida per realitzar la comunicació entre  
alguns dispositius del projecte.  

La transmissió a través de bus I2C és una solució per normalitzar les línies de dades entre circuits 
integrats.  Aquesta solució permet reduir el nombre de cables de transmissió de 4 (comunicació SPI) a 
2 (comunicació I2C ). Els senyals que s’utilitzen són: de rellotge (SCL) i de  dades (SDA). Dit això, el Master 
és el dispositiu que controla la línia de rellotge SCL, per tant qualsevol comunicació l’ha d’iniciar ell. Els 
Slaves responen al Master i no poden iniciar la transmissió de dades si ell no els hi ha sol·licitat. Cada 
dispositiu té una direcció  assignada i el Master ha d’identificar amb quin dels dispositius es vol 
comunicar. Les direccions poden ser de 7 o de 10 bits, en conseqüència es poden connectar fins a 128 
dispositius (27=128).  Ara bé, el nombre màxim de nodes queda limitat per les direccions i per la 
capacitat del bus que es de 400 pF, aquest fet limita la distància de la comunicació. De fet, aquest 
sistema de comunicació va ser inventat per poder transmetre les dades entre els diferents xips 
integrats, que es troben a la mateixa placa del circuit imprès.  
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Per poder comunicar a més distancia, i solucionar aquest problema, s’utilitza  un amplificador de bus 
(P82B715) que permet aconseguir distàncies de comunicació de fins a 50 metres. El xip podria anar 
instal·lat dins d’una caixa de connexions de la instal·lació destinada aquest ús.  

 
      Figura 63. Expansor de bus P82B715 (font:www.ti.com) 

Per poder assegurar que el bus I2C està a nivell alt quan no hi ha cap dispositiu connectat s’utilitzen 
resistències de Pull-Up. 

A continuació es mostre de forma gràfica la distribució dels bits de l’adreça de la memòria. 

 
       Figura 64. Distribució de bits de l’adreça de la memòria(font: Referencia [24]) 

Com es mostra  la Figura 64  la memòria té  4 bits que identifiquen el tipus de dispositiu que és, els 3 
bits posteriors indiquen la direcció i finalment el bit de lectura o escriptura. Els 3 bits de la direcció 
s’han de connectar mitjançant al hardware, quedant així la direcció fixa.  

 

6.2.9. Expansor I/O PCF8574 

El microcontrolador disposa de 40 pins per la connexió de diversos elements externs, els sistemes 
exposats anteriorment n’ocupen 13, comptant els 4 d’alimentació. Tanmateix,  sorgeix la necessitat de 
dissenyar un sistema per poder ampliar les entrades i les sortides (E/S). L’expansor de bus PCF8574 
permet ampliar aquest nombre de sortides.  

L’expansor és un port bidireccional de 8 bits i que permet la comunicació a través de bus I2C. També té 
l’opció de configurar una interrupció, aquesta es pot connectar al microcontrolador, i  s’activarà en el 
cas que algun dels 8 ports detecti una variació en el senyal d‘entrada.  Com s’ha exposat a l’apartat 
sobre els bus I2C la direcció del dispositiu queda fixada a través dels pins A2, A1 i A0. 

 
Figura 65. Seqüencia de transmissió de dades  traves de I2C (font: Referencia [24]). 

Ignorant els primer i l’últim bit (inici i final de transmissió respectivament) s’observa que la direcció del 
dispositiu queda fixada.  
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El dispositiu que s’ha dissenyat consta de 4 expansors de bus del tipus PCF8574. Els quals es 
configuraran com a sortides digitals. Al configurar-los com a sortida se’ls hi enviaran, des del 
microcontrolador,  sèries de 8 bits amb la funció que han de realitzar. Gràcies a aquest integrat es 
poden controlar  diverses de les  aplicacions desitjades. La corrent màxima que pot entregar aquest 
dispositiu és de 300�A a cada un dels ports de sortida. Tot i que a l’apartat de la instal·lació de 
l’habitatge quedarà més detallat, a continuació es mostra la funció de cada un dels expansors usats: 

• Expansor IC8: Control de baixada de persianes 

• Expansor IC1: Control de pujada de persianes   

• Expansor IC7: Control dels endolls i de la caldera de la calefacció 

• Expansor IC3: Control dels llums de l’habitatge 

En els plànols E1 i E1.DC, de l’esquema i placa del dispositiu domòtic, queden representats on van 
instal·lats els expansors de bus PCF8574.  

 

 

 

 

 

 

6.2.10. Sensor LM35 

Com que el dispositiu dissenyat  ha d’anar instal·lat a l’interior de l’habitatge i en una zona comunitària, 
s’ha considerat que aquest disposi d’un sensor de temperatura integrat. Aquest sensor serà analògic i 
per tant, utilitzarà el convertidor analògic a digital (ADC) del microcontrolador, el qual té un rang 
d’entrada de 0 a 5 V i es configurarà a 10 bits. Així mateix, la resolució del ADC quedarà determinada 
per la següent equació: 

"#!$%&'(ò � *+,-.*+/0
�0.� �  .�

�12.� � 4,89	�6                Equació 19 

El sensor lineal escollit és el LM35, i com s’ha vist anteriorment aquest  te una sensibilitat  de 10 mV/ºC, 
per tant la variació mínima de temperatura que es podrà detectar es de 0,489 ºC, en el cas que es 
connectes directament al PIC. 

Quant el sensor LM35 mesura una temperatura de 45OC, entrega a la sortida un voltatge de 0,45 V. Per 
poder optimitzar l’ús de l’ADC, i que a 45OC la tensió de sortida sigui de 5 V (màxim que permet 
l’entrada del microcontrolador), s’implementa  un amplificador operacional amb configuració de no-
inversor.  

S’ha calculat l’amplificador l’inversor perquè  el rang de temperatura del sensor quedi limitat de 0 a 45 
OC, ja que a l’interior d’un habitatge es difícil que se superi aquesta temperatura  

A continuació es detalla el procediment de càlcul seguit i l’esquema del circuit.  

Figura 67. Distribució de  pins del CI 

PCF8574 (font: Referencia [24]) 

Figura 66. Xip PCF8574.(font: 

www.google/images.com) 
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Figura 68. Esquema connexió sensor LM35 i amplificador TL082 (font: elaboració pròpia) 

Sabent que V+=V-  tenim que el voltatge que dóna el sensor (Vsensor) és :     

V89:8;< � 6=>� ? @1
@1A@B

	       Equació 20 

Si es desenvolupa queda que:  

V89:8;< ? C1 E @B
@1
F � 6=>�   Equació 21 

Per tant el guany de l’amplificador queda determinat per l’equació: 

G&HIJ	= 
*KL2
*MN0MOP

� 1 E @B
@1

                              Equació 22 

Sabent que el sensor analògic LM35 té una resolució de 10mV/ oC, és a dir entrega una senyal de 0,45 
V quant tenim una temperatura de 45 oC. Per aconseguir que a 45 oC el valor del voltatge a la sortida 
(VAN0) sigui de 5 V el guany ha de ser de : 

G&HIJ � *KL2
*MN0MOP

�  	*
�,� 	* � 11,11                              Equació 23 

Si es fixa R1 = 10KΩ: 

G&HIJ � 11,11 � 1 E @B
��	Q                                Equació 24 

I per tant s’obté una resistència R2 =101,1kΩ. Si es normalitzen els valors a resistències de la sèrie E-
24 s’obtenen uns valors per R1 de 10kΩ i per R2 de 100kΩ.  
 
 

6.2.11. Bluetooth HC-06 

Per tal de donar la possibilitat d’interactuar amb el sistema mitjançant el dispositiu mòbil, s’ha dotat el 
sistema del mòdul Bluetooth HC-06. La comunicació d’aquest mòdul amb el controlador central és 
realitzarà mitjançant el port UART del PIC, amb la connexió creuada entre els pins TX i RX. També serà 
necessària la connexió de GND i VCC. El mòdul es troba al mercat muntat sobre un circuit imprès, que 
integra un regulador de tensió per poder ser alimentat directament a 5 V, en cas de no portar aquest 
integrat l’alimentació s’haurà de realitzar a  3,3 V. El consum d’aquest mòdul es molt baix, de l’ordre 
de  8 mA. Aquest consum reduït permet disminuir el consum del aparell domòtic. El mòdul té un abast 
màxim de 10 metres (Classe 2)  que són suficients per a l’ús que se li donarà. La freqüència de treball 
és de 2,4 GHz i té una potència d’emissió de 6dBm.  La Figura 69  mostra on va connectat el mòdul. 
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6.2.12. Alimentació dels chips  

Per tal de garantir l’alimentació dels diferents xips que es troben a la PCB s’utilitzen condensadors de 
1uF de capacitat ubicats a prop de cada xip. Aquest condensadors serveixen per filtrar els pics de tensió 
o que es poden generar durant el funcionament de la PCB.  Tal i com indiquen els diferents fabricants 
es recomanable posar-los. A continuació es mostra la relació dels condensadors i ha quins circuits 
integrats van destinats. 

 
Figura 71. Esquema connexions condensadors filtre d’alimentació (font: elaboració pròpia) 

6.2.13. Connexió mesurador d’energia MK-LCD 

Per poder connectar el mesurador d’energia a la placa de control també s’utilitza el port sèrie, ja que 

aquest conté un port de comunicació  RS232. Com que el sistema Bluetooth (HC-06) i el mesurador 

(MK-LCD) han de fer servir el mateix sistema de comunicació s’ha instal·lat un interruptor que permeti 

la commutació entre ells. A continuació es mostra la representació gràfica a del sistema a la figura xx. 

 
Figura 72.Conexó MK-LCD.(font: elaboració pròpia)  

Figura 69. Connexió microcontrolador- mòdul HC-06 

(font: elaboració pròpia)  
Figura 70. Módul HC-06. (font: www.google.com/images) 
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6.2.14. Esquema i placa  PCB  
 
Arribat en aquest punt i per tenir una idea més clara del dispositiu dissenyat amb el PIC es mostrà 
una imatge del plànol de l’esquema electrònic. Per veure’l amb més detall és el plànol E1. 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 73. Imatge del plànol E1, esquema electrònic del controlador del sistema domòtic.  (font: Elaboració pròpia) 

A l’hora de dissenyar la PCB s’ha intentat distribuir els elements de forma ordenada: les entrades 
digitals a l’esquerra de la PCB, el PIC al centre i les sortides l’esquerra. Els polsadors queden situats a la 
part inferior i les connexions per la LCD i els sensors digitals a la part superior esquerra. S’ha intentat 
agrupar els elements que realitzen la mateixa funció. A les quatre cantonades de la PCB s’han ubicat el 
forats per poder col·locar els suports. La distribució elements queda representada en el plànol E1.DE. 

Pel que fa les pistes s’han intentat passar de forma que a la cara top vagin de forma vertical  i a la cara 
bottom les pistes vagin de forma  horitzontal. Les pistes destinades a l’alimentació del circuits són de 
1,5 mm i el resta de les pistes són de 0,7 mm.  

  
Figura 74. Imatge la placa electrònica del controlador del sistema domòtic.  (font: Elaboració pròpia) 
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6.3. Etapes d’entrada 

El controlador exposat anteriorment necessita diversos sensors per poder realitzar  les funcions 
desitjades. S’han dissenyat dos mòduls per què el dispositiu pugui controlar tant variables digitals com 
variables analògiques.  

 

6.3.1. Etapa per a sensors digitals  

Els sensors que s’instal·len a l’habitatge  han quedat exposats a l’apartat d’elecció dels sensors. Com 
es pot comprovar, els sensors digitals escollits  commuten a 230 V, per això s’ha dissenyat un mòdul  
amb un relé que facilita el canvi del senyal de 230 V AC a 5 V DC, ja que l’entrada al microcontrolador 
PIC ha de ser a 5 V. En aquest cas s’ha optat per col·locar un relé, de la marca Finder de la sèrie 40.52.8 
amb una bobina a 230 V. En funció de la lògica que es vulgui usar es disposa de contactes  normalment 
oberts (N.O.)  o normalment tancat (N.C.). Per evitar possibles errades a l’entrada del microcontrolador  
quant el relé no està activat, s’instal·la una resistència de la sortida del contacte del relé a massa. Per 
no influir en el càlcul de la resistència del contacte s’ha instal·lat una resistència de 47kΩ. L’esquema 
de l’etapa dels sensors digitals es mostra a la Figura 75. I la distribució de la placa electrònica (PCB)  a 
la figura 76, queda més detallat en els Plànols E2  Aquest mòdul es podrà situar dins del quadre elèctric 
de l’habitatge o bé en caixes pròximes al sensor digital, ja que te una mida bastant reduïda 
(40x40x25mm).  

  
  Figura 75. Imatge del plànol E2, esquema electrònic de l’etapa d’entrada digital.(font: Elaboració pròpia) 

  
 Figura 76. Imatge de la PCB, top i bottom de l’etapa d’entrades digitals.(font: Elaboració pròpia) 
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En el cas de que els sensors funcionessin a un altre tensió de commutació es podria modificar el relé 
d’aquest mòdul per que funciones a tensions de 24 V o 12 V de corrent continua. En el cas que  
commutessin a 5 V  no seria necessari aquest mòdul.   

 

6.3.2. Etapa per a sensors analògics  

Els sensors analògics comercials escollits donen senyals de 0 a 5 V, en funció de la variable que estiguin 
mesurant. Per poder garantir que el senyal que dóna el sensor arribi correctament al dispositiu central, 
s’ha dissenyat un mòdul que transforma el senyal analògic a digital (mitjançant ADC)  i posteriorment  
l’envia a través del port I2C al controlador (Master). Això s’ha dissenyat així, perquè les senyals 
analògiques són més sensibles a sorolls i interferències. Per poder realitzar aquesta funció també 
s’utilitza un microcontrolador PIC com a Slaver. El microcontrolador, en aquest cas, és un PIC18F882. 
Aquest s’ha dotat dels elements bàsics per el seu funcionament que són: sistema de Reset, el cristall 
de quars (20 MHz) i alimentació a 5 V.  

En aquest cas el sensor va alimentat a 5 V, però en el cas de anar alimentat a tensions superiors es 
podria muntar una font d’alimentació externa, o bé redissenyar l’etapa perquè funcionés a tensions 
superiors.   

A continuació es mostra l’esquema de connexió d’un sensor analògic amb el mòdul dissenyat i la PCB 
del mòdul. Veure Figures  77  i 78  i amb més detallat en els Plànols E3. Mida del mòdul 50x50x10 mm. 

 

  Figura 77. Imatge del plànol E3, esquema electrònic de l’etapa d’entrada analògica.(font: Elaboració pròpia) 

 
 Figura 78. Imatge de la PCB, top i bottom de l’etapa d’entrades analògiques.(font: Elaboració pròpia) 
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A la figura 79 es mostra una simulació mitjançant el programa Proteus, on es pot veure el funcionament 
del PIC16F882 com a Slave i el PIC 18F4550 com a Master. El que està fent, es mitjançant un 
potenciòmetre es varia el voltatge de l’entrada AN0 del Slave i es mostra el valor d’aquest voltatge a la 
LCD que es connectada en el Master. Per realitzar aquesta acció, el primer que es realitza es la 
conversió analògic a digital en el Slave i la variable que se’n obté es guarda en una posició de la memòria 
interna. Per altre banda, el Master cada cert temps i mitjançant el bus I2C, fa la petició de lectura de la 
variable guardada a la posició de memòria que se li indica (ha de ser la mateixa posició on guarda la 
variable l’Slave). Per últim, el Master mostra la variable a la LDC, en aquest cas es el voltatge del 
potenciòmetre.   

 
Figura 79. Demostració amb Proteus del funcionament dels dos microcontroladors (font: elaboració pròpia) 

 

6.4. Etapes de  sortida 

Per poder controlar els actuadors exposats anteriorment i que el sistema respongui de forma eficaç 
s’ha utilitzat una etapa basada amb un transistor i un relé. Amb la utilització de l’etapa es permet 
controlar mitjançant el microcontrolador càrregues de major potència. A continuació es mostra 
gràficament l’esquema de connexió i posteriorment s’exposarà el càlcul.  

 
Figura 80. Esquema etapa de sortida mitjançant relé. (font: Elaboració pròpia) 
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Abans d’exposar el càlcul del circuit es realitzarà l’explicació del seu funcionament. Quan la sortida del 
microcontrolador és baixa (0V), la base del transistor també serà de 0 V i aquest no deixarà passar 
corrent entre l’emissor i col·lector. Com que no es permet el pas del corrent per la bobina del relé, 
aquesta no estarà  excitada, i en conseqüència els contactes no s’activaran. Quan la sortida del 
microcontrolador passi a nivell alt (5 V) es superarà la tensió llindar a la base del transistor, en el cas 
del transistor BJT escollit aquesta es de 0,6 V . Si se supera a la tensió llindar el transistor conduirà i la 
bobina quedarà excitada, modificant així l’estat dels contactes del relé.  

Per poder realitzar els càlculs s’ha escollit un relé de la marca Finder, model 30.22.7.005.0010. S’han 
consultat les dades tècniques del dispositiu s’extreu que la bobina s’activa amb 5 V i consumeix una 
intensitat de 40 mA. Per altre banda el transistor BJT del tipus NPN escollit es el BC337 que suporta 
una corrent de 600 mA , superior als 40 mA que necessita la bobina, i té un guany (RS��	 )de 100 . 

Sabent que: 

T'	U� 	V 	RS�� 	 ? TW						                  Equació 25   

On Ic,sat es la intensitat del col·lector, Ib es la intensitat base i RS��   guany del transistor 

Per tant : 

TW	 X 	Y
M,Z	
	[+/0

� ��	S=
��� � 0,4	�\				                                                  Equació 26 

 

A continuació es realitzarà el càlcul de la resistència de base del transistor. Per que el sistema funcioni 
correctament s’ha de garantir que el corrent a la base del transistor sigui de 0,4 mA.  Aplicant la llei 
d’ohm s’obté que: 

"W V 	*.*]]/0^,P	Y_
V  	*.�,`	*

�,�	S= V 11aΩ				                    Equació 27 

Per tant s’ha d’escollir una resistència de base inferior en els 11kΩ calculats, segons valors 
estandarditzats de la sèrie E-24,  serà de 10kΩ. 

Quant es deixa d’activar el transistor i s’interromp el corrent que està circulant per la bobina del relé, 
aquesta genera un pic de tensió en els seus terminals de polaritat inversa. Aquest pic de tensió pot 
resultar perjudicial per el transistor. Per tal d’absorbir aquests pics de tensió s’instal·la un díode tipus 
1N4004 en paral·lel a la bobina i inversament polaritzat que la bobina. Veure Figura 80. 

Per últim, i per evitar possibles errades d’activació inesperada del transistor quant el microcontrolador 
té  la sortida amb estat indefinit, s’instal·la una resistència de la base del transistor a massa. Per evitar 
que aquesta resistència influeixi en el càlcul realitzat anteriorment, s’opta per una resistència de valor 
molt més elevat. En aquest cas serà de 47kΩ. 

Per tal de reduir costos i espai a la placa de sortides s’utilitzarà el chip ULN2083 associat als expansors 
de bus de I/O. Aquest integrat conte 8 etapes transistoritzades amb configuració tipus Darlington. 

Aquestes etapes realitzaran la mateixa funció que els transistors calculats anteriorment, permeten així 
controlar la intensitat que circula per la bobina del relé.  A diferència del PIC la corrent que pot entregar 
l’expansor de bus PCF8574, quan aquest te les sortides actives es de 300�A.  
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A la figura XX es mostra la configuració interna d‘una de les etapes del integrat ULN203.  Afegir  que el 
corrent que permet controlar a la sortida cada una de les etapes es de 500 mA. A més a més, tenen un 
díode polaritzat inversament a cada sortida, amb l’objectiu d’eliminar el corrent invers que es produeix 
quant es connecten càrregues inductives, com poden ser els relés. Aquest díode serveix per evitar que 
els transistors puguin patir danys.    

 
Figura 81. Etapa Darlington del xip ULN2803 (font: Referència [24]) 

A continuació i per tal d’aclarir la connexió entre l’expansor de bus I/O, el chip ULN2083 i els relés 
queda representat a la Figura 82.  

 
Figura 82. Esquema connexionat PCF8574, ULN2083 i relé. (font: elaboració pròpia) 

 

6.4.1. Esquema  i placa PCB   

A continuació es mostra una imatge del plànol de l’esquema electrònic de la placa de sortides. El 
control de les sortides es realitza mitjançant la placa de control i quedaran unides a la placa de sortides 
mitjançant els connectors SV. En el cas de les sortides de les persianes, s’han utilitzat  terminals screw 
de tres punts de connexió, ja que s’utilitzà el punt de connexió central com a comú. Això permet 
facilitar les connexions a l’hora de realitzar el muntatge a l’instal·lador. Tots els contactes de sortida 
s’han configurat com a normalment oberts. Per altre banda, a l’esquema s’observen les etapes 
transistoritzades i els relés. També s’han deixat sortides de reserva per tal que si en un futur es volgués 
ampliar al sistema això fos possible. L’esquema es troba en format més gran en els plànols E4 i E4.1.  
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Figura 83. Imatge plànol E4, esquema etapa de sortides.(font: Elaboració pròpia) 

 
A l’hora de disenyar la PCB s’ha intentat distribuir els elements perquè els punts de connexió quedin a 
l’exterior de la placa i facilitar així el conexionat. Els senyals d’entrada que provenen de la PCB de 
control estan situades la dreta, i les sortides a d’alt i baix de la placa. En el punt sobre el posicionament 
de les plaques s’explicarà en més profunditat el perquè d’aquesta ubicaciò. 
Les pistes d’alimentació s’han realitzat més amples de que les de senyals. Les d’alimentació tenen una 
amplada de 1,5 mm i les de les senyals de 0,8 mm lleugerament superiors a les de la placa de control. 
Aquest augment es deu a que les bobines dels reles tenen un consum d’intensitat més elevat que els 
elements de la placa de control.  
Degut a les dimesions dels reles, s’ha hagut de disenyar una placa més gran que la de control, les mides 
son de 270x220 mm. Per poder ubicar els suports de subjecció de  PCB s’han practicat  6 forats; 4 a les 
cantonades i 2 centrats als laterals. Distribució elements veure plànol E4.DE. 
Pel que fa les pistes s’han intentat passar de forma que a la cara Top, vaigin de forma horitzontal  i a la 
cara bottom, vagin de forma  vertical. En aquest cas la funció de Autoruter del  programa Eagle ha 
facilitat l’ubicació de les pistes.  
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Figura 84. Imatge de la PCB, cares top i bottom, de les etapes de sortida. (font: elaboració pròpia) 

6.5. Posicionament de les plaques de control i de sortides  

Quan es dissenya un aparell electrònic d’aquestes característiques és important que sigui de fàcil 
implementació i que permeti ser instal·lat a l’interior de l’habitatge sense ocupar un espai excessiu. Per 
tal de garantir les dues característiques mencionades anteriorment i vistes les diferents plaques de 
circuit imprès, cal explicar el posicionament de la placa de control i la de les etapes de sortida. Aquestes 
dues plaques i juntament amb la LCD formarien el dispositiu de control central de l’habitatge. 
Evidentment s’haurà de dissenyar una evolvent i suport per les plaques, ja que sinó quedaria a la vista 
dels usuaris. L’evolvent hauria de portar ranures als laterals per permetre ventilació del dispositiu 
electrònic.    

Les plaques de control i de sortides s’han dissenyat de forma que es puguin muntar verticalment, una 
sobre l’altre. La placa inferior de mides 120x270 mm serà la que té les etapes de sortida i la placa 
superior la de control del dispositiu, aquesta te unes mides de 100x160mm. Per tal de poder realitzar 
el connexionat dels sensors i dels actuadors en el dispositiu central s’han dotat les plaques de 
connexions tipo terminal screw (terminals amb cargol). A més a més, la placa inferior es 10mm per 
banda més ample que la placa superior, permeten l’accés als terminals de connexió. Les dues plaques 
van separades per  quatre columnes de 20 mm, suficients per salvar l’alçada dels relés.   

A les Figures 85,86 i 87, es veu un render amb els volums per tenir una idea més clara.  
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Figura 85. Imatge 3D de la placa de control i la de les etapes de sortida.(font: elaboració pròpia amb ajuda SketchUp) 

 
Figura 86. Imatge 3D de la placa de control i la de les etapes de sortida per visualitzar situació de les plaques.(font: 

elaboració pròpia amb ajuda SketchUp) 

 
Figura 87. Imatge 3D del possible tancament del dispositiu domòtic central  (font: elaboració pròpia amb ajuda 

SketchUp) 
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7. INSTAL·LACIÓ A L’HABITATGE  

Un cop vist el disseny del hardware a l’apartat anterior, en aquest s’explica la distribució dels sensors 
a l’habitatge per la realització de d’instal·lació domòtica. Per poder seguir de forma clara aquest punt 
es recomana la visualització conjunta del Plànol I3 i del Plànol E1,  on queden exposats els diferents 
sensors i actuadors, i l’esquema del hardware respectivament.  

 
Figura 88. Imatge plànol I3, instal·lació sensors i actuadors a l’habitatge.(font: Elaboració pròpia)  

7.1. Distribució d’elements i connexions amb el Harwdare  

Per tal d’identificar on van connectats els diversos sensors i actuadors, cal saber que s’han codificat de 

forma que a cada punt de connexió de la placa es correspongui amb un sensor o actuador. Aquests 

codis estan formats per sigles:  

• la primera lletra correspon al tipus 

o S = Sensors 

o A = Actuadors  

• Les següents lletres corresponen al àmbit d’actuació o sensat, per exemple P seria pluja, SP1 

seria Sensor de Pluja 1. 

• Per últim un nombre que ens identifica si hi ha sensors o actuadors del mateix tipus. Per 

exemple AEV3 (Actuador Electro-Vàlvula numero 3) 
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7.1.1. Controlador 

La placa del controlador estarà situada al mig de l’habitatge, al menjador, a la paret que separa el 
menjador del bany, per què les distàncies des dels sensors i actuadors fins a la placa, no siguin molt 
llargues i, a més a més, que sigui accessible per a tothom. A la placa de control que és la que porta el 
PIC aniran connectats tots els sensors que es connecten directament al PIC i el bus I2C. La placa de 
control va posada a sobre de la placa dels actuadors que és on es col·loquen totes les etapes de sortida 
per accionar els actuadors. 

Prop d’aquestes dues plaques es troba el interface de la placa de control format per una pantalla LCD 
i tres polsadors des de on l’usuari podrà interactuar amb el sistema domòtic i controlar-lo. 

 

7.1.2. Sensors  

Els sensors es separen en dos tipus: els analògics, que depenen de la variable física que mesuren envien 
un senyal amb un nivell de tensió comprés entre els 0 V i els 5 V; i els digitals que el seu funcionament 
és binari, detecten o no detecten, en cas de detectar deixaran passar la tensió de 230 V i en cas de no 
detectar es comportaran com un circuit obert. 

Analògics 

Els sensors analògics que té el sistema domòtic del habitatge són: el de temperatura interior, el  
d’exterior, d’humitat, l’anemòmetre, el crepuscular i per últim el comptador electrònic. 

Tots donen un senyal de voltatge compresa entre els 0 V i els 5 V, excepte el comptador d’energia que 
té una comunicació amb el PIC a través de comunicació RS-232. Com s’ha explicat anteriorment tots 
els sensors analògics porten a prop seu una placa petita amb un PIC que transforma l’entrada, que és 
el senyal provinent del sensor, a comunicació per el bus I2C, a la sortida de la placa, el bus I2C es 
distribueix pel fals sostre de la casa, passant per totes les plaques  dels sensor analògics, connectant-
los en sèrie, naixent en el PIC de la placa del controlador. 

 Digitals 

Els sensors digitals del sistema domòtic de l’habitatge són: de presència, de gas, de fum i els magnètics 
de les portes i finestres.  

Tots ells estan distribuïts per tot l’habitatge, i commuten a 230 V. Com s’ha explicat anteriorment tots 
ells porten una placa petita incorporada que transforma els 230 V en 5 V per connectar-los directament 
amb els diferents ports  del PIC de la placa de control. Per tant, per l´habitatge es distribuiran pel fals 
sostre cables des dels ports del PIC de la placa de control fins a la placa petita de commutació de cada 
sensor digital. 
 

7.1.3. Actuadors 

Els actuadors del sistema domòtic de l’habitatge es regulen per quatre expansors de bus d’entrades i 
sortides mitjançant I2C, excepte les electrovàlvules i l’alarma que va connectada directament amb 
etapa transistor-relé. La funció dels expansors de bus I/O són: un per pujar les persianes, un altre per 
baixar-les, un altre per encendre i apagar les llums i l’últim per activar i desactivar la caldera. 
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Les electrovàlvules del reg i els electrodomèstics, és connecten en sèrie als contactes dels relés. En el 
cas dels relés que commuten la pujada i baixada de les persianes i les llums, la instal·lació serà en 
paral·lel a la instal·lació convencional d’aquests sistemes, que es basa en els interruptors encastats a 
les parets de l’habitatge per encendre/apagar les llums i pujar/baixar les persianes. D’aquesta manera 
en cas de no voler accionar aquests actuadors mitjançant el sistema domòtic es pugui fer de forma 
convencional. 

 

7.2. Tipus de cable utilitzat a la instal·lació   

Aquest tipus d’instal·lació sense una bona elecció del mitjà de transmissió podria no funcionar 
correctament. L’elecció del mitjà determina paràmetres com: la velocitat de transmissió i la quantitat 
d’informació que pot ser enviada. Com a conseqüència de les interferències elèctriques que poden 
generar dispositius elèctrics de l’habitatge, ja siguin els motors de les persianes o els electrodomèstics, 
és necessària la utilització de cables de parell trenat i amb pantalla. Aquests tipus de cable es coneixen 
amb el les sigles STP (Shielded Twisted Pair).  

Abans d’exposar els cables utilitzats per la connexió entre els sensors  i els actuadors, destacar 
l’alimentació del dispositiu domòtic. Per poder alimentar-lo s’utilitzarà cable igual o inferior a  1,5 mm2 

ja que, la potencia de l’aparell és molt petita i quan es realitza el càlcul, segons indica REBT, el diàmetre 
de la secció també dona un valor molt petit. D’altra banda, segons s’indica a la ITC-BT 25 [7], la potencia 
màxima que es preveu del circuit C11 (circuit destinat a l’automatització) es de 2300 W. La secció del 
cable que s’indica es de 1,5 mm2. Encara que en el cas que ens ocupa la potencia és molt inferior a 
2300W. Per complir el REBT [7], es col·locaria cable unifilar de 1,5 mm2 . 

A continuació es determinaran els tipus de cable per realitzar la comunicació entre el controlador i els 
sensors, i entre el controlador i els actuadors.  

 

7.2.1. Cable per a la connexió  els sensors i actuadors 

El cable que s’utilitzarà per permetre la comunicació mitjançant el Bus I2C serà el cable de parell trenat 
i amb pantalla. Aquest cable formarà el Bus amb tots els sensors analògics que hi van connectats. La 
connexió de sensors I2C es pot veure en plànol de l’esquema electrònic del controlador . El cable és de 
la marca Lapp Group i té dos parells trenats i amb pantalla, secció dels conductors de 0,8 mm2. A la 
Figura 89 es mostra la composició del cable. I a la Taula 29 la connexió per colors. 

 

 
Color cable Codi Utilitat Pars 

Vermell (RD) +5V 
Alimentació PAR 1 

Negre (BK) 0V 

Groc (YE) SDA Senyal de Dades 
PAR 2 

Blanc (WH) SCL Senyal de Rellotge 

Taula 29.Codi de colors del connexionat sensors      

analògics    (font: Elaboració pròpia) 

 

Figura 88. Cable 2x2x0,8mm2 amb pantalla 

(font: Referencia [25]) 
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En el cas dels sensors digitals es necessita un cable  de 2 pols, una per els 5 V i l’altre per el senyal. En 
el plànol E2 es pot veure el punt de connexió entre l’etapa digital i el controlador.   Cada una de les 
etapes digitals anirà connectada a l’entrada del controlador que li correspon. El cable que s’usarà serà 
un cable d’un par trenat amb pantalla. Aquest cable serà també de la marca Lapp Grup i té 1 parell 
trenat amb pantalla, secció dels conductors de 0,8 mm2 . A la figura 89 es mostra la composició del 
cable. I a la taula 30 la connexió per colors. 

 
Color cable Codi Utilitat Pars 

Vermell (RD) +5V Alimentació 
PAR 1 

Groc (YE) SC Senyal de control 

Taula 30.Codi de colors del connexionat sensors 

digitals (font: Elaboració pròpia) 

En el cas del connexionat entre els sensors i les etapes d’entrada digitals els cables seran unifilars i de 
0,5 mm2 de secció. El  codi de colors serà blau clar per el neutre, negre, girs o marró per la fase i verd-
groc pel cable de terra.  

En el  connexionat dels sensors analògics i l’etapa de conversió el cable serà de 3 pols amb pantalla. 
Com que la distància entre el sensor i l’etapa de conversió estan situades molt pròximes la quantitat 
de cable necessària en aquest cas serà poca. Aquest serà de la marca Alpha Wire i la secció dels 
conductors serà de 0,5 mm2. 

  
 

 

 

 

Per avcabar la connexió entre els actuadors i l’etapa de sortides es realitzarà amb cables unifilars de  
0,75 mm2 de secció . A la figura 91 s’observa el connexionat de les persianes i la secció del cable 
recomanada per el fabricant Somfy. 

 
Figura 91. Connexionat motor de les persianes (font: www.somfy.es) 

En el plano I4, es veu de forma més clara el que s’ha exposat anteriorment, amb el detall dels 
components i les connexions entre ells.  

Color cable Codi Utilitat 

Vermell (RD) +5V 
Alimentació 

Negre (BK) 0V 

Blanc (WH) S.A. Senyal del sensor analògic 

Taula 31. Codi de colors connexionat sensors 

analògics etapa de conversió (font: elaboració 

pròpia ) 

Figura 89. Cable 1x2x0,8mm2 amb pantalla (font: Referencia [25]) 

Figura 90. Cable 1x3x0,5mm2 amb pantalla (font: 

Referencia [25]) 
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8. SOFTWARE DEL SISTEMA 

El software de la placa és el conjunt d’instruccions i regles que permeten als microcontroladors realitzar 
les diferents tasques. El sofware o programa s’incorporà en els microcontroladors PIC18F4550 i 
PIC16F882.  

Un cop vist el hardware del sistema i una explicació,  en el punt 5, de les àrees on s’actuarà, en aquest 
apartat, i mitjançant diagrames grafcet, s’explicaran les diferents tasques que ha de realitzar, per tal 
que aquest respongui a les senyals dels sensors, i actuï en conseqüència, gràcies als actuadors.  

Destacar que el PIC18F4550 actuarà com a Master i el PIC16F882 actuarà com a Slave. El Master serà 
l’encarregat de gestionar els diferents sistemes, com són; el rellotge, la pantalla LCD, la memòria, els 
polsadors, les comunicacions, els actuadors, sensors digitals i els sensors analògics. Aquests últims 
tenen associat , cada un d’ells, un PIC que fa d’Slave i el Master els hi sol·licitarà la informació quan ell 
consideri que la necessita. Les comunicacions entre l’Slave i el Master es realitzaran mitjançant el bus 
I2C.  

Abans d’entrar en  detall dels diagrames  grafcet, s’exposen els diferents programes que s’han utilitzat 
per: programar, simular i carregar el programa en el sistema domòtic. 

  

8.1. Programes utilitzats 

Per poder realitzar la programació s’han utilitzat tres softwares, un que és el compilador CCS on s’escriu 
el programa, l’altre el Proteus 8 amb el que es pot fer una simulació del hardware i provar si la 
programació escrita funciona correctament, i l’últim d’ells el PICkit3 per carregar el programa escrit al 
PIC. La  programació dels microcontroladors  PIC s’ha realitzat amb llenguatge C. 

  

8.1.1. PIC C Compiler CCS 

El PIC C Compiler és un programa que té com a funció principal la de compilar llenguatge de 
programació C, conté operadors estàndards d’aquest  i funcions incorporades en biblioteques que són 
específiques dels registres de PIC. Permetent així, donar a la persona que programa la capacitat de 
comprovar que el llenguatge està ben escrit i donant les funcions que es capaç de executar el hardware.  
  

Figura 92. Captura de pantalla CCS C.(font: Elaboració pròpia) 
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8.1.2. Proteus 8 

El software proteus 8 és un programa amb la capacitat de dissenyar el hardware virtualment i poder 
simular la programació, per tal de simular el correcte funcionament del  hardware sense la necessitat 
de tenir-lo físicament. 

 
Figura 93. Captura de pantalla Proteus. (font: elaboració pròpia) 

 

8.1.3. PICkit 3 

El PICkit 3 és la eina utilitzada per carregar el programa font al PIC. Aquest és capaç de generar el 
voltatge d’alimentació, i pot variar des de 2,2 V fins a 5,5 V des de un port de USB.  

L’eina física per connectar l’ordinador amb el hardware,  i traspassar el programa,  és la que es mostra 
a continuació. 

1. Cordó de connexió 

2.Port USB de connexió 

3. Indicador del Pin 1 

4. Connector de programació 

5. LED’s de estat 

6. Polsador 
 

Figura 94. PICkit 3.(font: www.microchip.com) 
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8.2. Control manual del sistema des de la placa. 

A continuació es mostra com es gestiona el sistema de control des de la placa, per a les diferents 
opcions que permet regular el sistema domòtic de l’habitatge. 

 

8.2.1. Menú 

El menú principal del software és el punt de partida des del  qual es pot accedir a totes les funcions que 
té el sistema domòtic de la casa. 

S’ha dissenyat per a que sigui el més intuïtiu i fàcil d’utilitzar possible, permetent així visualitzar i 
modificar paràmetres del sistema.  Com s’ha explicat anteriorment el hardware compta amb tres 
polsadors, un per augmentar (“Up”), un altre per disminuir(“Down”) i un altre que es el “Ok” per a 
seleccionar. A la LCD del hardware aniran apareixent les opcions que té el sistema. 

Quan es connecta el sistema a l’alimentació, el dispositiu es posa en funcionament i a la LCD es pot 
veure “Sistema encès...”. Mentre es mostra això a la LCD, el sistema està mesurant per primer vegada 
les variables físiques de la casa mitjançant els sensors. També actualitza variables i regula els diferents 
processos automàtics que té programats. Un d’aquests processos pot ser l’activació de la calefacció, si 
les condicions són  favorables.  

Seguidament i sense deixar de banda les accions que s’han esmentat, a la LCD es mostrarà la data i 
l’hora, com a “salvapantalla” del sistema. En el cas que l’usurari vulgui navegar per el menú del sistema 
i veure les diferents opcions de regulació, ho podrà fer mitjançant els botons del hardware “Up“ i 
“Down”.  El “Menú”  s’ha organitzat en funció dels sistemes de l´habitatge a controlar, com poden ser 
les llums, les persianes, el tendal, el clima, el reg, les alarmes, els electrodomèstics i les escenes. També, 
s’ha afegit l’opció de visualitzar les variables físiques dels sensors, aquest menú s´anomena Estat. 

El grafcet que es mostra a la següent imatge és orientatiu i serveix per explicar la interacció de l’usuari 
amb el sistema.  
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Figura 95. Grafcet del menú del sistema domòtic (font:elaboració pròpia)  
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8.2.2. Control d’Estat 

La principal funció de la opció d’Estat és la de poder visualitzar totes les variables físiques que són 
registrades per els sensors, tan analògics com digitals. 

Navegant pel menú del sistema, mitjançant els polsadors “Up” o “Down”, una de les opcions que es 
troba es l’opció “Estat”, que es visualitzarà a la LCD. Si l’usuari prem el botó “Ok” es mostraran, a la 
pantalla LCD i de forma seqüencial, els valors de les diferents variables físiques que han estat 
registrades pels sensors del sistema. Aquestes variables es mostraran  durant uns segons, que seran 
suficients com  poder llegir quina variable és,  el seu valor i  les seves unitats. 

Les  variables queden enregistrades a la memòria externa del PIC (24LC256), de forma periòdica. La 
memòria externa està  connectada a través del  bus I2C. Així el software només haurà de llegir el valor 
enregistrat a la posició de la memòria on ha sigut guardat, i mostrant-lo a la LCD. Aquesta opció permet 
al sistema agilitzar el procés de lectura de les variables ja que, no s’han de realitzar les conversions 
analògic-digitals al mateix moment que es prem el polsador “Ok”.    

Afegir, que les primeres variables que es mostraran seran les que tenen assignades els sensors 
analògics, un cop finalitzada la seqüencia d’aquestes, es podran visualitzar les variables que aporten 
els sensors digitals.   

El grafcet, Figura 96, que es mostra a la imatge és orientatiu i permet explicar a  l’usuari el 
funcionament del sistema de visualització de l’estat de les variables de l’habitatge.  
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Figura 96. Grafcet del control d’estats del sistema domòtic (font: elaboració pròpia)  
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8.2.3. Control de Persianes 

De la mateixa manera que anteriorment amb la opció “Estat” i amb les altres opcions del menú si es 
prem al botó “Ok” , en la opció del menú “Persianes” es podrà accedir a les funcions d’aquesta. 

A l’opció de “Persianes”, al prémer “Ok” apareixerà a la LCD la opció “pujar?” en cas de no prémer el 
botó de selecció “Ok”, i passats uns segons, a la LCD es mostrarà de forma automàtica l’opció “Baixar?”.  
En el cas que no es tornés a prémer cap botó es tornarà al menú, i es visualitzaria altre cop l’opció 
“Persianes”. 

En cas de prémer “Ok” en el moment en el que es mostra a la LCD la opció de pujar persianes, aniran 
apareixent de forma seqüencial, automàtica i una darrera l’altre totes les persianes de l’habitatge. 
D’aquesta forma si l’usuari vol pujar una persiana haurà de prémer “Ok” en el moment en el que la 
LCD mostri el nom de la persiana que es vol pujar. El mateix procediment es seguiria en el cas de voler 
baixar una persiana, l’usuari haurà de prémer el botó “Ok” en el moment en el que la LCD mostri el 
nom de la persiana que l’usuari vol baixar. 

Quan es selecciona l’opció de pujar una persiana, el PIC enviarà el senyal a través del bus I2C al expansor 
I/O per pujar-la. A la sortida d’aquest expansor I/O es donarà el senyal per commutar el transistor, 
excitar la bobina i finalment commutar el relé de la persiana seleccionada. Aquest senyal es mantindrà 
actiu durant un temps determinat. El temps pot ser programat, per que la persiana es quedi a la meitat 
o aquesta pugui arribar el nivell màxim d’obertura.  En el cas de voler fer-la baixar el procediment és el 
mateix, però a la inversa. Es seleccionarà l’opció de baixar i el PIC donarà el senyal al expansor I/O de 
baixar-les. En aquest cas no es permet una regulació intermèdia.   

En el grafcet, Figura 97, queda representat de forma orientativa el funcionament  d’aquest 
procediment i com ha d’interactuar l’usuari amb el sistema per a poder pujar o baixar les persianes de 
l’habitatge. 
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Figura 97. Grafcet del control de persianes del sistema domòtic (font: elaboració pròpia)  
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8.2.4. Control de Tendal 

Pel que fa el control del tendal del jardí, l’usuari podrà interactuar amb el sistema regulant la consigna 
de la velocitat del vent. Gràcies a  l’anemòmetre, el sistema sabrà la velocitat del vent, i en 
conseqüència aquest podrà recollir el tendal en el cas que el vent superi la velocitat de consigna. El 
sistema permet recollir-lo per evitar que es trenqui. A més a més, el tendal es recollirà o obrirà 
automàticament o bé manualment. 

De la mateixa manera que en les altres opcions del menú, si es prem el boto “Ok” s’accedeix a l’opció  
“Tendal”. Seguidament, i mitjançant els polsadors “Up” o “Down” es podrà regular el valor de la 
consigna de vent. Posteriorment i per validar la consigna desitjada es tornarà a prémer “Ok”. Un cop 
l’usuari ha establert la consigna, la pantalla LCD mostrarà l’opció de “Extracció del tendal”, si es prem 
“Ok” el sistema l’extraurà. En en cas de no prémer “Ok”, i passats uns segons es mostrarà l’opció de 
“Recollir Tendal” si es vol recollir es premerà  “Ok”. Per acabar, si no es valida cap de les opcions de 
pujar o baixar es retornarà a l’usuari al menú principal.  

El funcionament per recollir o extreure el tendal és semblant al de pujar o baixar una persiana. A la 
Figura 98 és mostra el grafcet del procediment que ha de seguir l’usuari per a interactuar amb el 
sistema.  

 
Figura 98. Grafcet del control del tendal del sistema domòtic.(font: elaboració pròpia)  
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8.2.5. Control de Llum 

El que és vol controlar amb aquesta opció del menú és la capacitat de poder encendre i apagar totes 
les llums de l’habitatge remotament des de la placa, o be algunes d’elles.  

Igual que en les altres opcions del menú, l’opció de “llums” apareixerà a la LCD, quan aquesta es 
visualitza i es prem en el botó “Ok” s’hi accedirà. El sistema disposa d’un sensor crepuscular que permet 
saber el nivell de llum exterior. Per tant, el primer que es podrà fer és regular la consigna de llum a la 
qual es vol que les persianes s’abaixin al vespre. Prement  els botons “Up” o “Down” es regula la 
consigna de llum, quant ja està definida i es vol validar es prem el  “Ok”. Un cop la consigna s’ha validat, 
s’accedeix al submenú per poder encendre o apagar les llums, primer apareixerà  a la LCD la opció 
“On?” i després la opció “Off?”. En cas de validar l’opció “On?” apareixeran  a la LCD totes les llums de 
totes les estàncies de l’habitatge, de forma seqüencial, deixant uns segons per poder llegir quina es. 
Quan l’usuari veu a la LCD la llum de la estància que vol encendre, ha de prémer el botó de “Ok” i 
remotament la llum s’encendrà. El procediment per apagar una llum funciona de la mateixa manera. 

L’acció d’encendre i apagar les llums la dóna un expansor de bus I/O connectat al PIC que es gestiona 
a traves del bus I2C. El expansor té 8 sortides i cada una d’aquestes està connectada en paral·lel en el 
sistema d’accionament convencional de les llums. El PIC no pot donar el senyal només a un pin de 
sortida de l’expansor, si no que envia una variable de 8 bits cada vegada. Per poder mantenir l’estat de 
les variables que no s’han hagut de modificar, s’actualitzarà la variable fent la funció lògica OR amb 
l’estat anterior permetent així, que només es modifiqui l’encesa o l’apagada de les llums  que es volen 
canviar d’estat.   
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Figura 99. Grafcet del control de llums del sistema domòtic (font: Elaboració pròpia) 
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8.2.6. Control de Clima 

El control del clima de l’habitatge és molt semblant al control del tendal ja que, té a priori les mateixes 
funcions, que són les de regular una consigna i activar o desactivar un sistema. 

En aquest cas quan a la LCD es mostri la opció de “Clima”, i l’usuari prem el botó “Ok” de la placa podrà 
accedir a les funcions que permet regular aquesta opció. En primer lloc, s’haurà de regular la consigna 
de la temperatura interior de l’habitatge a partir de la qual si aquesta baixa per sota s’ha d’encendre la 
calefacció. Es regula igual que en els anteriors casos, prement els botons de “Up”  i “Down”. Una vegada 
la consigna ha estat regulada i validada amb el botó de “Ok” s’accedeix a l’opció d’activació o 
desactivació de la calefacció. Totes dues opcions s’activaran si l’usuari prem “Ok” quan es mostren per 
pantalla.  

L’acció de poder encendre o apagar la calefacció la dóna un pin d’un expansor de bus I/O connectat 
amb el PIC per el Bus I2C. Aquest pin activarà el relé del sistema encarregat de controlar la temperatura 
de l’habitatge. En aquest cas la caldera de gasoil.  

 
Figura 100. Grafcet control del clima del sistema domòtic (font: Elaboració pròpia) 
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8.2.7. Control de Electrodomèstics 

L’opció d’electrodomèstics serveix per regular les hores d’activació i desactivació dels endolls on van 
connectats els electrodomèstics, l’objectiu d’aquest sistema és restringir l’ús dels electrodomèstics al 
període de temps en el que el preu de l’energia és més baix, ja que es disposa de tarificació horària. 

Per tant quan a la LCD surti la opció de “Electrodomèstics”, si l’usuari prem el botó ok, primerament 
podrà accedir a regular l’hora a la que es poden començar a utilitzar els electrodomèstics, prement en 
els botons de més i menys, quan ja estigui la consigna regulada prement un altre cop en el botó de ok, 
l’usuari podrà regular l’hora a la que els electrodomèstics han de deixar de funcionar, el sistema de 
regulació es igual que l’anterior, amb els botons de més i menys, un cop regulades les dues consignes 
de les hores, es sortirà d’aquesta opció i es tornarà al menú principal amb el botó ok. 

 
Figura 101. Grafcet control dels electrodomèstics del sistema domòtic (font: Elaboració pròpia) 
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8.2.8. Control de Reg 

Amb la funció de “Reg” es vol controlar l’activació del reg automàtic de l’habitatge, per  tenir la menor 
despesa possible d’aigua. Això és farà amb el control de la quantitat d’aigua utilitzada per regar, i 
controlant paràmetres com  la humitat  i els dies de pluja. Tanmateix, es pot regular de forma manual, 
a continuació s’explica el seu funcionament.  

El funcionament de la placa per gestionar aquesta funció és semblant a les anteriors, quan a la LCD es 
mostri la opció de “Reg”, si l’usuari prem el botó “Ok”, podrà accedir a veure el consum d’aigua que 
s’ha destinat a regar el jardí. Si  prem un altre cop al botó “Ok” es dóna pas a la regulació del temps 
que el reg estarà encès de forma manual. Aquesta consigna de temps es pot fer variar amb els botons 
de “Up” i “Down” . Per acabar i un cop regulada la consigna, prement el botó de “Ok”, es podrà activar 
o desactivar el reg. Quan a la LCD es mostri “Activar reg” i es polsa el botó “Ok”, el reg s’activarà el 
temps que s’ha marcat a la consigna, si per el contrari es polsa el botó “Ok” quan a la LCD es mostra 
“Desactivar reg”, el reg es desactivarà. 

En el grafcet es mostra el control de forma manual mitjançant els polsadors de la placa. Dir també, que 
el reg també serà controlat de forma automàtica per el sensor de pluja i la programació del PIC. 

 
Figura 102. Grafcet control del reg del sistema domòtic (font: Elaboració pròpia) 
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8.2.9. Control de Alarma 

El sistema domòtic dissenyat per a l’habitatge consta de tres alarmes, dos tècniques que són la de fum 
i la de gas, i una altre de seguretat que és la de intrusió. 

Quan a la LCD es mostri “Alarmes” prement en el botó “Ok” es podrà accedir a les funcions d’aquesta 
opció. Les funcions aniran apareixent a la LCD una darrera de l’altre. Es passarà d’una a l’altre prement 
“Ok”. La primera funció que surt és la de poder fer un Reset d’alarmes, en el cas de ser validada aquesta 
posarà la variable d’alarmes a zero. Seguidament es passarà a veure l’estat de les alarmes, si estan 
actives o desactives. Es començarà amb l’alarma de gas, que s’activarà si el sensor col·locat al garatge 
detecta, posteriorment es passarà a veure l’estat de l’alarma de fum que s’activarà si el detector de 
fum detecta.  I finalment l’alarma d’intrusió s’activarà només si la escena de fora de casa està activada 
i els finals de carrera de les portes i finestres detecten. Totes tres alarmes activaran una senyal sonora, 
gracies a un brunzidor. 

En el grafcet és mostra la manera com l’usuari pot interactuar amb la placa i controlar les alarmes.  

 
Figura 103. Grafcet control del l’alarma  del sistema domòtic (font: Elaboració pròpia) 
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8.2.10. Control de Escenes 

Les escenes de l’habitatge són un conjunt de mètodes de funcionament dels diferents sensors y 
actuadors del sistema domòtic, a continuació s’exposa com poden ser activats manualment. 

El programa que incorpora el sistema, i com s’ha explicat anteriorment, te 4 escenes: Estiu, Hivern, 
Fora de casa i Dormir. Per tal d’activar-les una forma és des del dispositiu central. Quan a la LCD surti 
l’opció “Escenes” i es premi el botó “Ok”  es podrà accedir al submenú per l’activació o desactivació . 
d’aquestes. Un cop en el submenú apareixerà “Activar escena”,  si es polsa  “Ok” apareixeran una 
darrera  l’altre totes les escenes disponibles. En el cas que es desitgi activar alguna de les escenes es 
prem el polsador “Ok”. Per altra banda, si es desitja desactivar una escena, s’ha d’entrar en el submenú 
de “Desactivar Escena” que tindrà el mateix funcionament que l’anterior.  

A continuació la Figura 104  mostra el grafcet del funcionament del sistema. 

 
Figura 104. Grafcet control del l’alarma  del sistema domòtic (font: Elaboració pròpia) 
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8.3. Funcionament automàtic del sistema. 

L’objectiu del funcionament automàtic del sistema domòtic és el de garantir: l’estalvi energètic, el 
confort i seguretat a l’habitatge.  

Per facilitar la comprensió de quines són les funcions automàtiques del sistema, s’ha realitzat una taula 
(Taula 31) explicativa. A la taula, es representen les condicions que s’han de complir en  cada cas per 
que el sistema actuï de forma autònoma.  

En el cas de les llums de l’habitatge només s’encendran automàticament si és de nit, si la llum natural 
del exterior és més baixa que la consigna establerta i si el sensor volumètric detecta presència, cal 
mencionar que a l’habitatge hi han 6 sensors volumètrics i cadascun està associat a la lluminària d’una 
estància. Per altra banda, no es permetrà l’encesa de les llums automàticament si és de dia o si no  es 
detecta presencia, per acabar,  en cas d’ accionar l’ escena de dormir, l’encesa de les llums quedarà 
restringida de forma manual, sistema convencional. 

Les persianes s’aixecaran o es baixaran per garantir confort i seguretat, com és el cas de si s’activa la 
escena de dormir o de fora de casa. Les persianes també baixaran depenent de la escena d’estiu o 
d’hivern, ajudant així a mantenir la temperatura a l’interior de la casa, ja sigui deixant que entri el sol 
si es detecta suficient llum i la temperatura exterior es baixa a l’hivern o bé si la temperatura exterior 
es elevada i es vol mantenir la temperatura interior.    

La funció del sistema domòtic sobre el tendal és de seguretat,  ja que s’extraurà o es recollirà en funció 
del vent que faci. 

Per garantir el confort i estalvi energètic en el que respecta a clima s’encendrà el sistema de calefacció 
o s’apagarà en funció de la temperatura de consigna establerta per l’usuari. Es recomanarà utilitzar 
valors definits en el CTE. 

L’opció d’activar els endolls on es connecten els electrodomèstics, està restringida per la tarifació 
horària que tingui la instal·lació, es per això que l’usuari pot consignar les hores de posada en marxar i 
de desactivació dels endolls. El sistema els activarà durant aquest període de temps, per restringir l’ús 
d’aquests electrodomèstics durant el període on el preu de l’energia elèctrica es més elevat. 

Per optimitzar el consum d’aigua destinat al reg del jardí, el sensor de pluja i el sensor d’humitat seran 
els encarregats d’aportar la informació a al sistema i que aquest doni l’ordre de quan s’ha de poder 
regar i quan no. El sistema realitzarà aquesta acció en funció de l’aigua necessària en cada època de 
l’any.  

Per acabar, les alarmes tècniques, la de gas i la fum, estaran sempre preparades per ser activades, si 
els seus sensors detecten. En canvi l’alarma d’intrusió només s’activarà si està activada l’escena de Fora 
de casa i si els finals de carrera de les portes i finestres detecten. 
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Taula 31. Control automàtic del sistema domòtic i variables a controlar. (font: Elaboració pròpia) 
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9. FONT D’ALIMENTACIÓ 

 

Una part del sistema que és igual d’important que el explicat fins ara, és la placa de la font d’alimentació 
per subministrar la tensió i fer funcionar tot el sistema. Aquesta alimentarà el sistema domòtic, per 
tant es necessita dissenyar una font d’alimentació que transformi els 230 V AC de la xarxa a +12 V i –
12 V en DC per subministrar la tensió als amplificadors operacionals. D’altra banda es necessiten 5 V 
per alimentar els altres dispositius de la placa de control, amb les seves corresponents masses. 

Existeixen dos tipus de fonts d’alimentació que suplirien les necessitats que es presenten en aquest 
sistema: les fonts d’alimentació commutades, que utilitzen transistors i bobines, i les fonts 
d’alimentació lineals, que utilitzen transformadors. 

Les fonts d’alimentació commutades presenten avantatges i inconvenients, envers les fonts lineals. Les 
commutades són més lleugeres ja que, el seu transformador és molt més petit, tenen una major 
versatilitat a l’hora de proporcionar el voltatge de sortida i són molt més eficients. Les fonts lineals han 
de dissipar potència en forma de calor obligatòriament per proporcionar el voltatge de sortida. Tot i 
que tenen un funcionament molt més senzill i no presenten interferències per radiofreqüència. Les 
fonts commutades dissipen menys calor que les fonts lineals .  

En aquest cas s’ha dissenyat una font d’alimentació lineal gràcies a la seva senzillesa i també perquè 
produeixen menys soroll electromagnètic. 

Les fonts d’alimentació lineals es poden dividir en diverses parts, cada una d’elles té una funció 
específica. 

 
Figura 105. Diagrama de bolcs d’una font d’alimentació lineal (font: www.google.com/imagenes ) 

Com es mostra a la Figura 105 i començant per la part esquerra, es troba la connexió a la xarxa elèctrica 
(1) , connexió a 230 V AC de la xarxa elèctrica a una freqüència de 50 Hz. 

Seguidament, a la segona part es troba el fusible de protecció aquest és l’encarregat de no deixar 
passar a la font, i conseqüentment cap el sistema el qual s’està alimentant, cap pujada sobtada del 
corrent a causa d’alguna falla o curtcircuit. 

A la tercera part es troba el transformador de la font, que transforma els 230 V AC, de la xarxa a una 
tensió molt més petita però igualment AC, com pot ser a 15 V AC, 12 V AC, 5 V AC ... Depenent de la 
tensió que es vol a la sortida s’haurà d’utilitzar un tipus de transformador o un altre. 
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A la sortida del transformador es troba un pont rectificador format per quatre díodes, que deixaran 
passar el tram positiu de la forma d’ona sinusoïdal de la tensió i el tram negatiu el transformaran a 
positiu. 

 
Figura 106. Formes d’ona abans i després del pont de díodes (font: www.google.com/imagenes) 

Per fer la forma d’ona lineal, a la sortida del pont rectificador, es col·loca un condensador en paral·lel 
a mode de filtre. Que durant el primer cicle, s’anirà carregant fins arribar al màxim de la seva càrrega, 
i quan l’ona disminueix el condensador comença a descarregar-se però no arriba a descarregar-se del 
tot abans de que la tensió AC comenci a augmentar un altre cop, donant a la sortida del condensador 
una tensió amb una forma d’ona quasi lineal. 
 

 
Figura 107. Forma d’ona filtrada, abans i després del condensador (font: www.google.com/imagenes) 

Per últim es col·loca un regulador de tensió que com el seu propi nom diu, regula la tensió de la entrada 
donant una tensió totalment lineal i adaptant mínimament al voltatge que es vol aconseguir. 

 

9.1. Disseny de la font d’alimentació 

 

Com s’ha dit anteriorment l’objectiu de la font d’alimentació es obtenir +12 V, -12 V i +5 V en DC amb 
les seves masses per alimentar el conjunt del sistema domòtic, per fer-la s’ha plantejat el següent 
esquema electrònic. 
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Figura 108. Imatge plànol E5, font d’alimentació del sistema domòtic (font: Elaboració pròpia)  

S’ha utilitzat un transformador amb tres sortides: dues a 15 V i l’altre que correspon a massa (0V). A 
més a més,  s’ha utilitzat un altre transformador connectat en paral·lel i que te una sortida a 9 V. A la 
sortida de cada transformador hi ha un pont rectificador. Pel que fa el pont rectificador del 
transformador de dues sortides a 15 V AC, se li  connecten a la part positiva DC els condensadors a 
mode de filtre i el regulador de tensió LM7812, per extreure’n el +12 V. A la connexió negativa DC del 
pont rectificador es segueix exactament el mateix procediment però es canvia el regulador de tensió 
per el LM7912, per regular la tensió negativa -12 V. Per altra banda, a la connexió positiva DC del pont 
rectificador del transformador de 9 V, és connecten els condensadors a mode de filtre i el regulador de 
tensió LM7805, amb els seus corresponents condensadors per obtenir els 5 V. 

 

9.1.1.  Càlculs 

El primer que és calcula és la intensitat màxima que han d’aguantar els fusibles de protecció de la font, 
per a la branca dels +12 i -12 V, tenint en compte que al primari es tenen 230 V, al secundari 15 V i que 
la intensitat amb la que es treballa a la font es de 1 A. Per a la branca dels 5 V és té al secundari 9 V i la 
intensitat és de 1 A. 

Equació 28 

c1 � c2 �d e1
e2 �

T2
T1 �d T1 � T2e2e1 �d T1 � 1	\ 15	6

230	6 �d T1 � 65.21	�\ 

Equació 29 

c1 � c2 �d e1
e2 �

T2
T1 �d T1 � T2e2e1 �d T1 � 1	\ 9	6

230	6 �d T1 � 39.13	�\ 

La intensitat que circularà per el circuit primari a la branca dels 12 V i -12 V és de 65.21	�\ i a la branca 
dels 5 V és de 39.13	�\, es decideix posar un fusible de 100 mA a totes dues branques. 

Seguidament per calcular les capacitats dels condensadors que actuen com a filtre per transformar les 
senyals d’ona rectificada a les sortides dels ponts s’utilitza la següent equació. 
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Equació 30 

� � T�Hi ∗ �
6�Hi k 6�(I �d � � 1\ ∗ 10�!

15√2 k 15
�d � � 1609.47	&n �d � � 2200	&n 

Equació 31 

� � T�Hi ∗ �
6�Hi k 6�(I �d � � 1\ ∗ 10�!

9√2 k 9
�d � � 2682.45	&n �d � � 3300	&n 

 

La Imax és la intensitat màxima que donarà la font, el temps T, és el període del senyal de la xarxa, per a 
una ona rectificada a ona completa és de 10 ms, i per últim Vmax és el valor màxim de la tensió i Vmin 
marca el voltatge mínim del arrissat del senyal després del filtre. 

Es decideix posar dos condensadors electrolítics de 25 V de 2200 uF i un altre de 3300	&n de 25 V 
també, ja que aquests són valors comercials. 

Es posen els reguladors de tensió LM7812, LM7912 i LM7805, amb els seus corresponents 
condensadors que marca el datasheet per tal d’ estabilitzar la tensió. Ara bé,  aquests reguladors tenen 
un inconvenient i és la potència que dissipen en forma de calor, és per això que és important la 
utilització d’un dissipador de calor. 

En primer lloc, es calcularà la quantitat de potència que dissipa el regulador en el cas més desfavorable, 
és a dir, suposant que al regulador li entra la tensió màxima.  

Equació 32 

co�pq�� � 6�Hi ∗ T �d co�pq�� � r15√2 k 12s ∗ 1	\ �d c � 9.21	t 

Equació 33 

co�pq� � 6�Hi ∗ T �d co�pq� � r9√2 k 5s ∗ 1	\ �d c � 7.72	t 

 

Mirant el datasheet dels reguladors per a  un encapsulat de TO-220FP s’obté que:  

"�uvw � "#!(!xèI'(H	xèz�('H	#Ixz#	%H	&I(óI!	é!	|#	5	º�/t 

"�uv= � "#!(!xèI'(H	xèz�('H	#Ixz#	%H	&I(ó	(	#%	H�W(#Ix	é!	|#	60	º�/t 

És dedueix que per cada un Watt que dissipi el regulador, la temperatura augmentarà 60ºC si és fa el 
càlcul amb la potència que dissipa el regulador en qüestió, s’obté: 

Equació 34 

�#��#zHx&zH	|#%	z#G&%H|$z	!#I!#	|(!!(�H|$z � 9,21	t ∗ 60	 º�t 	� 552,6	ºC	 

Equació 35 

�#��#zHx&zH	|#%	z#G&%H|$z	!#I!#	|(!!(�H|$z � 7,72	t ∗ 60	 º�t 	� 463,2	ºC	 
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És conclou que la temperatura del regulador sense dissipador pot augmentar fins a 552,6 ºC en el cas 
del LM7812 i en el cas del LM7805 463,2 ºC, aquests valors superen el màxim que el datasheet permet 
de 150 ºC, per tant és obligatori la incorporació de dissipadors de calor en els reguladors, primerament 
s’haurà de saber quina és la resistència màxima del regulador entra la unió i l’ambient "�uv=�Hi. 

 

Equació 36 

����ó	SU� � c ? 	"�uv=	SU� E �US����� �d "�uv=	SU� � ��0/ó	+,-.�,+_/N0Z
� �d "�uv=	SU� �

� �	ºw.� 	ºw
�,��	� 	�d "�uv=	SU� � 13.57	º�/t  

Equació 37 

����ó	SU� � c ? "�uv=	SU� E �US����� �d "�uv=	SU� � ��0/ó.�,+_/N0Z
� �d "�uv=	SU� �

� �	ºw.� 	ºw
p,p�	� �d "�uv=	SU� � 16.20	º�/t  

 

S’obté que el regulador LM7812 te una "�uv=	SU� � 	13.57	º�/t, i el regulador LM7805 té una  

"�uv=	SU� = 16.20º�/t. 

Per últim, es calcula la resistència tèrmica per el dissipador "�u@=, sent la resistència tèrmica entre 
carcassa i dissipador de "�uw@ � 0.5	º�/t. 

Equació 38 

"�uv=	SU� d	"�uvw E	"�uw@ E	"�u@= 

Equació 39 

"�u@= � "�uv=	SU� k "�uvw k	"�uw@  =>  "�u@= � 	13.57	º�/t - 5	º�/t - 0.5	º�/t  

 =>	"�u@= � 8.07 º�/t  
Equació 40 

"�u@= � "�uv=	SU� k "�uvw k	"�uw@  =>  "�u@= � 	16.20		º�/t - 5	º�/t - 0.5	º�/t  

 =>	"�u@= � 10.7 º�/t  
 
Es conclou que el regulador LM7812 ha de tenir un dissipador amb una resistència tèrmica de 8.07 
º�/t  i el regulador LM7805 ha de tenir un dissipador amb una resistència tèrmica de 10.7 º�/t. 
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10. PROTOTIP DE PROVES 

Per comprovar que el dispositiu domòtic proposat anteriorment podria ser viable, s’ha realitzat el 
disseny i programació d’un prototip amb les característiques més importants de cada sistema. Es a dir, 
s’exposarà un sistema que contempla l’habitatge com una única habitació, i per tant,  contindrà el 
control de cada un dels sensors i actuadors però sense duplicitats.  

El prototip conté els mateixos sistemes de gestió que el controlador del sistema domòtic proposat 
anteriorment. El controlador (PIC18F4550), el rellotge (DS1307), la memòria (24LC256), la pantalla LCD, 
el control per polsadors i el control per Bluetooth. Ara bé, el Hardware del prototip  conté algunes 
diferencies amb el dispositiu comercial, que son: els sensors i actuadors s’han escollit per poder 
realitzar les simulacions. El sistema queda representat en el plànol E6. 

Ja que la part de gestió del sistema es exactament la mateixa que la del dispositiu comercial, aquest 
apartat es centrarà en els sensors i actuadors. En primer lloc, s’exposaran els diferents sensors digitals, 
es seguirà amb els analògics i les etapes per condicionar les senyal d’aquests. Posteriorment, es 
mostren els actuadors escollits i les seves variants. I finalment s’exposarà el disseny de la placa del 
prototip.  

Abans de començar cal definir les característiques del prototip electrònic que es proposa:  

 

• Pantalla LCD 16x2 

• Control mitjançant dispositiu mòbil 

• Control mitjançant polsadors  

• Capacitat de memòria de 256 kBytes 

• Rellotge amb temps real (RCT) 

• Capacitat de mesurar de temperatura interior de 0 a 45oC  

• Capacitat de mesurar temperatura exterior de -20 a 50o C 

• Capacitat de lectura de la lluminositat (luxímetre) 

• Capacitat de mesurar intensitat que consumeix una càrrega 

• Capacitat de detectar presència  

• Capacitat de controlar la humitat del sòl 

• Capacitat de controlar fuites de gas 

• Capacitat de control dels finals de carrera de les persianes 

• Capacitat d’actuar sobre 7 sortides digitals  
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10.1. Sensors digitals  

A continuació  s’exposaran els diferents sensors digitals escollits  i les seves característiques, ja que 
s’han utilitzat sensors més senzills i de mides més reduïdes que en el disseny del dispositiu comercial.  

 

10.1.1. Sensor d’humitat del sòl (YL-69) 

El sensor YL-69  permet el prototip mesurar la humitat del sòl. Aquest sensor mitjançant dos elèctrodes, 
fa passar una corrent a través del sòl i permet llegir la resistència que aquest oposa. Si hi ha més 
presència d’aigua la resistència disminuirà (més conductivitat), en canvi si hi n’ha menys la resistència 
augmentarà. El sensor ve acompanyat d’una PCB que incorpora un comparador LM393 i un 
potenciòmetre digital. 

El sensor disposa de dues sortides, una sortida analògica i una digital. En aquest cas s’utilitzarà la sortida 
digital, ja que nomes es necessari obtenir un valor d’humitat binari,  per regar o no regar.  A continuació 
s’enumeren les característiques principals: 

• Senyal digital de superació del valor d’humitat regulat (D0). Sensibilitat 
regulable gràcies al comparador integrat LM393 i potenciòmetre digital.  

• Mesura analògica de la humitat (A0). Sortida de 0 a 5 V. 

• Pins de connexió:  GND  i VCC alimentació  0 i 5 V respectivament. D0: sortida 
digital i A0: sortida analògica.    

• Mides del sensor 60x20 mm, mides del mòdul 40 x15 mm  

 

Figura 108. Sensor d’humitat del sol, YL69 (font: www.google.com/imagenes) 

A l’esquema del prototip E6 es pot veure la connexió del sensor i el pin en el que arriba el senyal 
digital. En aquest cas es el pin RA4. 

 

10.1.2. Sensor volumètric (PIR) 

Com a sensor volumètric s’usa un sensor d’infrarojos passiu (PIR). Aquest sensor electrònic mesura la 
llum infraroja (IR) que radien els objectes situats en el seu camp de visió, per tant en el cas de que hi 
hagi un canvi, per el pas d’una persona, aquest el detectarà. 
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El sensor escollit es el VMA314 de la marca Vellaman. El sensor basat en un PIR integra una etapa 
condicionadora i dona el senyal de sortida de forma digital. Si hi ha detecció 5 sinó n’hi ha 0 V. A 
continuació s’exposaran les seves principals característiques: 

• Pins de connexió:  GND  i VCC ;alimentació  0 i 5 V respectivament. OUT; 
sortida digital. 

• Sortida digital: alta a 3 V, baixa a 0 V 

• Distancia màxima de detecció 7 metres regulable mitjançant potenciòmetre 

• Temporitzador de detecció i sensibilitat de 0,3 a 18 segons, regulable 
mitjançant potenciòmetre.  

• Angle de detecció de 120º 

• Dimensions de 32x24x24 mm 
 

 

Figura 109. Sensor volumètric,  PIR (font: www.velleman.eu) 

 

A l’esquema del prototip E6 es pot veure la connexió del sensor i el pin en el que arriba el senyal 
digital. En aquest cas es el pin RE0. 

 

10.1.3. Sensor per final de carrera (Interruptor) 

Per poder simular el final de carrera s’utilitza un interruptor de palanca. La connexió es realitzarà 
mitjançant una resistència de pull-up. A continuació es mostra una imatge del interruptor de palanca i 
el seu esquema de connexió.  

 
 

 

 

 

 

 
Figura 110. Interruptor per FC.(font: 

Referencia [25])  

Figura 111. Esquema connexionat final de carrera.(font: 

Elaboració pròpia ) 
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A l’esquema del prototip E6 es pot veure la connexió del sensor i el pin en el que arriba el senyal 
digital. En aquest cas es el pin RE1. 

 

10.2. Sensors Analògics i etapes condicionadores  

A continuació  s’exposaran els diferents sensors analògics escollits i les seves característiques. També  
els càlculs de les etapes condicionadores per poder aconseguir la màxima resolució que permet el   ADC 
del microcontrolador. 

 

10.2.1. Sensor de temperatura interior (LM35) 

El sensor de temperatura interior del prototip és el mateix que el del dispositiu comercial, el  LM35, 
per tant, es considera que no és necessari repetir el procediment de nou (revisar càlculs i exposició 
apartat 6.11 i apartat 7.2.10.). En el disseny del prototip s’ha connectat el sensor al pin AN0, que 
permet la conversió de el senyal analògica a digital.  

 
Figura 112. Sensor de temperatura interior LM35. (font: Referència [25]) 

10.2.2. Sensor de temperatura exterior (TC1047A) 

Pel que fa el sensor de temperatura exterior s’ha decidit utilitzar el sensor TC1047A, de tipus 
transductor. És a dir, és capaç de convertir una senyal física en una senyal elèctrica.  És un sensor lineal 
de reduïdes dimensions i s’ha realitzat el muntatge mitjançant una PCB, també de mides reduïdes. S’ha 
escollit aquest sensor, ja que pot mesurar un rang de temperatures que va des de els -40oC fins els 
125oC. Encara que,  posteriorment es realitzarà el càlcul i la implementació de les etapes amplificadores 
per escalar el senyal del sensor.  

Per tal de realitzar un prototip amb diferents tipus de sensors i encara que no s’arribi a mesurar 
temperatures negatives, s’ha volgut realitzar l’estudi per adaptar el sensor per la lectura mitjançant el 
ADC microcontrolador. Aquest, també podria ser utilitzat al dispositiu comercial, tot i que s’hauria de 
dissenyar una envolent per poder ser utilitzat a l’exterior.  Les principals característiques d’aquest 
sensor són: 

• Pins de connexió: Vss  i Vcc ;alimentació  0 i 5 V respectivament. Vout; sortida 
analògica. 

• Sortida analògica : de 0 a 1,75 V 

• Rang de temperatures de -40oC a 125 oC 

• Sensibilitat 10mV/oC 

• Resposta lineal: Vout = (10mV/oC)·Temperatura (oC) + 500mV 

• Dimensions de 3x2 mm 
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Figura 113. Sensor de temperatura exterior TC1047. (font: Referència [25]) 

A continuació es detalla el procediment seguit per realitzar l’escalat del sensor de temperatura 
exterior, i obtenir així la major resolució de conversió del ADC del microcontrolador. Per realitzar 
aquesta canvi s’utilitzaran dos amplificadors, un amplificador configurat com a inversor i l’altre com a 
sumador. A  continuació es mostra la configuració a la Figura 114 i posteriorment es realitzaran els 
càlculs de les resistències necessàries.  

 
Figura 114. Esquema de l’etapa a condicionadora per el ADC. (font: Elaboració pròpia) 

 Del datasheet del sensor TC1047 se’n extreu la sensibilitat que té el sensor, de 10mV/oC, i la relació 
entre la temperatura i el voltatge de sortida del sensor (Vs) . Aquest queda definit a la següent equació: 

6	��� � 10S*
� ? ���� E 500	�6    Equació 41 

A continuació, s’estableix el rang de temperatures entre el que volem mesurar. En aquest cas, i 
tractant-se d’un sensor que s’ubicaria a l’exterior de l’habitatge, es determina que el rang sigui de -20 
a 50 oC,  i per tant s’obté que Vs: 

  	
6	�k20�� � 10S*

� ? k20��� E 500	�6 � 0,3	6   Equació 42 

6	�50�� � 10S*
� ? 50��� E 500	�6 � 1	6	   Equació 43 

Com s’observa en els càlculs realitzats el senyal del sensor que s’introduiria en el canal ADC del PIC 
sense els amplificadors aniria dels 0,3 V a 1 V. Per poder transformar-la en una senyal de 0 V a 5 V, i 
obtenir una major resolució del ADC, s’ha realitzat la següent gràfica que relaciona Vs i Vout.  
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Figura 115.0. Relació Vs vs  Vout. . (font: Elaboració pròpia) 

 

De la gràfica anterior se’n extreu la recta de regressió i s’obté: 

J � � ? i E W � 	7,143 ? i k 2,143     Equació 44 

On y son els valors corresponents a l’eix Y de la gràfica i x els valors corresponents a l’eix X. La m és el 
pendent de la recte i la b la desviació típica. Per tant; m=7,143 i b=-2,143. 

Un cop obtinguts els resultats anteriors es procedirà a realitzar el disseny de l’etapa condicionadora.  

En primer lloc, es dimensionarà l’amplificador operacional que actuarà com a inversor de guany unitari 
(amplificador 1). Un amplificador operacional configurat com a inversor es regeix per la següent 
equació: 

6� � k6	 @B@1     Equació 45 

On V1  és el voltatge de sortida de l’amplificador i Vs és el voltatge que entrega el sensor. Per obtenir a 
la sortida d’aquest la tensió del sensor Vs, però en negatiu (V1) es col·locant dues resistències (R1 i R2) 
de 10 kΩ. Per tant:  

6� � k6	 ��	QΩ��	QΩ �d k6� � 6	        

 Equació 43 

Seguidament, a la sortida del amplificador 1, es troba l’amplificador configurat en mode sumador 
(amplificador 2), que tindrà com a equació de transferència: 

6��� � k" ? C*1@� E
*�
@�
F     Equació 46 

On Vout és la sortida del amplificador 2, i el senyal que entrarà a l’ADC del PIC. V1 es el senyal que arriba 
del amplificador 1 (Vs=-V1). Finalment,  VR  es la tensió de referencia, per simplificar voltatges s’ha fixat 
a aquesta s’ha fixat 5 V. 

Si recuperem l’equació de la obtinguda anteriorment: J � 7,143 ? i k 2,143 i la igualem amb 
l’equació de transferència del amplificador sumador s’obté que:  

y = 7,1429x - 2,1429
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6��� � k" ? C*1@� E

 
@�
F � 7,143 ? i k 2,143    Equació 47 

Si es desenvolupa l’equació anterior:  

6��� � k" *1
@�
k "  

@�
� k" �.*M�@�

k "  
@�
� " *M

@�
k "  

@�
   Equació 48 

I per tant, el pendent (m) de la recta queda definit com: 

 � � @�
@�
� 7,143 �d @�

@�
� 7,143	          Equació 49 

Si el valor de la resistència R5  es determina a 100kΩ , s’obté: 

"� � @�
p,��� �

���	QΩ
p,��� � 13,99	aΩ    Equació 50 

Si es normalitza la resistència R3 segons la sèrie E-24, s’obté  R3 = 15kΩ. 

Per altre banda, la desviació típica (b) de la recte queda definida com:    
   

W � k"  
@�
� k2,143 � "  

@�
� 2,143   Equació 51 

Sabent del càlcul anterior que R5 = 100kΩ, s’obté:  

100aΩ ?  
@�
� 2,143 �d	"� � 233,3a�    Equació 52 

Si es normalitza la resistència R4 segons la sèrie E-24, s’obté  R4 = 220kΩ. 

Per finalitzar aquest apartat, destacar que el sensor de temperatura anirà connectat al pin AN1, pin 
que permet la conversió del senyal analògic a digital.  

 

10.2.3. Sensor de lluminositat (LDR) 

Pel que fa el sensor de llum s’ha escollit un fotoresistor o en angles light-dependent resistor (LDR). El 
sensor electrònic varia la seva resistència en funció de la intensitat de la llum que l’hi incideix. Es a dir,  
el nivell de resistència augmenta  quan el nivell de llum disminueix. Les principals característiques de 
la fotoresistència escollida són: 

• Resistència (amb llum màx, 1000 lux): ≈10-20kΩ 

• Resistència (foscor, 0 lux): ≈1MΩ  

• Rang de mesura de 0 a 1000 lux 

• Temperatura de funcionament: -30 a 70oC 

• Vmàx : 150 V 

• Dissipació: 100mW màxim 

• Dimensions 2x4x5 mm 
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La relació entre la resistència i la il·luminació de la LDR queda representada a la següent equació:  

	" � \ ? �.�      Equació 53 

On R és la resistència en ohms, L es la il·luminació en lux i A i α, són constants que depenen del material 
del que esta construïda la fotoresistència. Dit això, s’observa que la aquesta dependència és lineal si es 
representa en escala logarítmica.  

 

Figura 115. Resposta LDR. (font: Referencia [24])  

Ja que La LDR té una resposta logarítmica en funció de la llum que s’incideix sobre ella, s’ha de poder 
linealitzar la funció i facilitar d’aquesta forma la lectura mitjançant el microcontrolador, s’han seguit 
una sèrie de passos que s’exposaran a continuació per dur a terme aquesta acció.   

El primer mètode seguit consisteix en col·locar una resistència fixe en paral·lel a la LDR (Figura 116), la 
resistència fixe l’anomenarem RL.  

 
Figura 116. Esquema connexió resistència fixe RL i LDR (font: referencia [26]) 

Per tal d’obtenir el valor d’aquesta resistència RL s’ha realitzat una valoració mitjançat simulador 
Proteus 8 i s’ha escollit el valor que millor linealitza la resposta de la LDR. 

D’altra banda, s’ha afegit una resistència en sèrie en el sistema mencionat anteriorment per  tal de 
poder-ne extreure un valor de voltatge en funció de la resistència, quedant amb l’estructura d’un 
divisor de tensió. La resposta del sistema queda representada a la següent Figura 117 . 
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Figura 117. Relació voltatge de sortida vs lux, del divisor de tensió amb la LDR. (font: Elaboració pròpia ) 

La disposició dels elements que formaran el sistema  d’obtenció del senyal de la LDR es representa a la 

Figura 118. 

 
Figura 118. Esquema de l’etapa a condicionadora de la LDR  per el ADC.(font: Elaboració pròpia) 

Finalment s’ha realitzat el càlcul per poder escalar els valors obtinguts de la linealització de la LDR. 

Per poder realitzar aquest càlcul primer, s’estableix el rang de lux entre el que volem mesurar. En 
aquest cas, i tractant-se d’un sensor que s’ubicaria a l’exterior de l’habitatge, es determina que el rang 
sigui de 1000 i 0 lux,  i per tant s’obté que Vs, sabent que Vcc es de 5 V, i que la  sortida de la LDR segueix 
la equació : y = -0,0011·x + 2,4263, on y es el voltatge de sortida (Vs) I x són els lux. 

  	
6	�0	%&i� � k0,0011 ? 0 E 2,4263 � 	2,436    Equació 54 

6	�1000	%&i� � k0,0011 ? 1000 E 2,4263 � 	1,336   Equació 55 

Com s’observa en els càlculs realitzats el senyal del sensor que s’introduiria en el canal ADC del PIC 
sense els amplificadors aniria dels 2,43 V a 1,33 V. Per poder transformar-la en una senyal de 0 V a 5 V, 
i obtenir una major resolució del ADC, s’ha realitzat la següent gràfica que relaciona Vs i Vout.  
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Figura 119.Relació voltatge de sortida del sensor i el voltatge de sortida dels amplificadors (font: elaboració pròpia) 

De la gràfica anterior se’n extreu la recta de regressió i s’obté: 

J � � ? i E W � 	4,5455 ? i k 6,0455     Equació 56 

On y son els valors corresponents a l’eix Y de la gràfica i x els valors corresponents a l’eix X. La m és el 
pendent de la recte i la b la desviació típica. Per tant; m=4,5455 i b=-6,0455. 

Un cop obtinguts els resultats anteriors es procedirà a realitzar el disseny de l’etapa condicionadora.  

En primer lloc, es dimensionarà l’amplificador operacional que actuarà com a inversor de guany unitari 
(amplificador 1). Un amplificador operacional configurat com a inversor es regeix per la següent 
equació: 

6� � k6	 @B@1     Equació 57 

On V1, es aquest cas, es el voltatge de sortida de l’amplificador i Vs es el voltatge que entrega el sensor. 
Per obtenir a la sortida d’aquest la tensió del sensor Vs, però en negatiu (V1) es col·locant dues 
resistències (R1 i R2) de 10 kΩ. Per tant:  

6� � k6	 ��	QΩ��	QΩ �d k6� � 6	        Equació 58 

Seguidament, a la sortida del amplificador 1, es troba l’amplificador configurat en mode sumador 
(amplificador 2), que tindrà com a equació de transferència: 

6��� � k" ? C*1@� E
*�
@�
F     Equació 59 

On Vout es la sortida del amplificador 2, i el senyal que entrarà a l’ADC del PIC. V1 es el senyal que arriba 
del amplificador 1 (Vs=-V1). Finalment,  VR  es la tensió de referència, per simplificar voltatges s’ha fixat 
a aquesta s’ha fixat 5 V. 
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Si recuperem l’equació de la obtinguda anteriorment: J � 4,5455 ? i k 6,0455 i la igualem amb 
l’equació de transferència del amplificador sumador s’obté que:  

6��� � k" ? C*1@� E
 
@�
F � 4,5455 ? i k 6,0455    Equació 60 

 

Si es desenvolupa l’equació anterior:  

6��� � k" *1
@�
k "  

@�
� k" �.*M�@�

k "  
@�
� " *M

@�
k "  

@�
    Equació 61 

I per tant, el pendent (m) de la recta queda definit com: 

 � � @�
@�
� 4,5455 �d @�

@�
� 4,5455	         Equació 62 

Si el valor de la resistència R5  es determina a 100kΩ , s’obté: 

"� � @�
�, � � �

���	QΩ
�, �  � 21,99	aΩ    Equació 63 

Si es normalitza la resistència R3 segons la sèrie E-24, s’obté  R3 = 22kΩ. 

Per altre banda, la desviació típica (b) de la recte queda definida com:    
   

W � k"  
@�
� k6,0455 � "  

@�
� 6,0455   Equació 64 

Sabent del càlcul anterior que R5 = 100kΩ, s’obté:  

100aΩ ?  
@�
� 6,0455 �d	"� � 82,70a�    Equació 65 

Si es normalitza la resistència R4 segons la sèrie E-24, s’obté  R4 = 82kΩ. 

Per finalitzar aquest apartat, destacar que el sensor de llum anirà connectat al pin AN2, pin que permet 
la conversió del senyal analògic a digital.  

 

10.2.4. Sensor d’intensitat (ACS712) 

El sensor escollit per obtenir la mesura de corrent és un sensor Hall, concretament el chip ACS712 i 
amb intensitat màxima de 5 Ampers. Aquest sensor permet mesurar el corrent que circula a traves 
d’un conductor. Les principals seves característiques queden definides a continuació:  

• Tensió d’alimentació màxima 8 V 

• Sortida  analògica entre 2,5 i 3,4 V 

• Rang de mesura entre -5 i 5 A 

• Sensibilitat: 185mV/A 
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El sensor respon a l’equació de la recte següent, on m es la sensibilitat, Vs la tensió de sortida i Ip la 
intensitat que mesura el sensor: 

6	 � � ? T� E 2,5       Equació 66 

 A continuació, s’estableix el rang de d’intensitat  entre el que volem mesurar. El rang es limitarà entre 
0 Ampers i 2 A ,  i per tant s’obté que Vs: 

	6	�0	\� � � ? T� E 2,5 � 185S*
= ? 0 E 2,5 � 2,5	6    Equació 67 

6	�5	\� � � ? T� E 2,5 � 185S*
= ? 5 E 2,5 � 3,425	6	   Equació 68 

Com s’observa en els càlculs realitzats el senyal del sensor que s’introduirà en el canal ADC del PIC 
sense els amplificadors aniria entre  2,5 V a 3,43 V. Per poder transformar-la en una senyal de 0 V a 5 
V, i obtenir una major resolució del ADC, s’ha realitzat la següent gràfica que relaciona Vs i Vout.  

 
Figura 120. Relació voltatge de sortida dels sensor ACS712 vs el voltatge de sortida  dels amplificadors (font: elaboració 

pròpia) 

De la gràfica anterior se’n extreu la recta de regressió i s’obté: 

J � � ? i E W � 	5,348 ? i k 13,37    Equació 69 

On y son els valors corresponents a l’eix Y de la gràfica i x els valors corresponents a l’eix X. La m és el 
pendent de la recte i la b la desviació típica. Per tant; m=5,348 i b=-13,37. 

Un cop obtinguts els resultats anteriors es procedirà a realitzar el disseny de l’etapa condicionadora 
del senyal i queda representada a la figura 121. 
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Figura 121. Connexió etapes amplificadores i sensor ACS712. (font: Elaboració pròpia) 

En primer lloc, es dimensionarà l’amplificador operacional que actuarà com a inversor de guany unitari 
(amplificador 1). Un amplificador operacional configurat com a inversor es regeix per la següent 
equació: 

6� � k6	 @B@1     Equació 70 

On V1, és el voltatge de sortida de l’amplificador i Vs es el voltatge que entrega el sensor. Per obtenir a 
la sortida d’aquest la tensió del sensor Vs, però en negatiu (V1) es col·locant dues resistències (R1 i R2) 
de 10 kΩ. Per tant:  

6� � k6	 ��	QΩ��	QΩ �d k6� � 6	        Equació 71 

Seguidament, a la sortida del amplificador 1, es troba l’amplificador configurat en mode sumador 
(amplificador 2), que tindrà com a equació de transferència: 

6��� � k" ? C*1@� E
*�
@�
F     Equació 72 

On Vout es la sortida del amplificador 2, i el senyal que entrarà a l’ADC del PIC. V1 es el senyal que arriba 
del amplificador 1 (Vs=-V1). Finalment,  VR  és la tensió de referència i per simplificar voltatges 
d’alimentació s’ha fixat  aquest a 5 V. 

Si recuperem l’equació de la obtinguda anteriorment: J � 5,348 ? i k 13,369 i la igualem amb 
l’equació de transferència del amplificador sumador s’obté que:  

	
6��� � k" ? C*1@� E

 
@�
F � 5,348 ? i k 13,369    Equació 73 

Si es desenvolupa l’equació anterior:  

6��� � k" *1
@�
k "  

@�
� k" �.*M�@�

k "  
@�
� " *M

@�
k "  

@�
   Equació 74 
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I per tant, el pendent (m) de la recta queda definit com: 

 � � @�
@�
	�d @�

@�
� 5,348	           Equació 75 

Si el valor de la resistència R5  es determina a 100 kΩ , s’obté: 

"� � @�
 ,��q �

���	QΩ
 ,��q � 18,69	aΩ    Equació 76 

Si es normalitza la resistència R3 segons la sèrie E-24, s’obté  R3 = 20kΩ. 

Per altre banda, la desviació típica (b) de la recte queda definida com:    
   

W � k"  
@�
� k13,369 � "  

@�
� 13,369   Equació 77 

Sabent que R5 = 100kΩ, s’obté:  

100aΩ ?  
@�
� 13,369 �d	"� � 37,39aΩ    Equació 78 

Si es normalitza la resistència R4 segons la sèrie E-24, s’obté  R4 = 36 kΩ. 

Per finalitzar aquest apartat, destacar que el sensor de d’intensitat anirà connectat al pin AN3, pin que 
permet la conversió del senyal analògic a digital.  

 

10.2.5. Sensor de gas (MQ3) 

 
És un sensor electroquímic que en funció de la concentració (mg/L) d’alcohol a l’aire, fa variar la 
resistència elèctrica de l’element detector. Mitjançant un divisor de tensió entre la resistència de RL  i 
la resistència de l’element detector, se’n extreu un voltatge de 0 a 5V. La resistència del divisor és un 
potenciòmetre, permeten d’aquesta forma la regulació de la sortida del sensor. Les principals 
característiques d’aquest sensor són:  

• Pins de connexió: GND  i VCC ;alimentació  0 i 5 V respectivament. 

•  Sortida analògica de 0 a 5 V 

• Temperatura de funcionament de -20oC  a 50oC  

• Humitat relativa de funcionament <95% 

La utilització del MQ3 ha de permetre al prototip crear una alarma, quan aquest detecti un cert nivell 
d’alcohol a l’ambient.  A diferència dels sensors exposats anteriorment, aquest tractament de la 
variable serà de forma binaria. Per aquest motiu no caldrà realitzar un escalat dels valors per introduir-
los a la conversió del ADC, ja que en aquest cas no importa tant la resolució. A partir d’un valor 
determinat prèviament, es realitzarà l’activació del senyal  d’alarma.   

A les Figures 122 i 123 es mostra l’esquema intern del sensor i una fotografia del sensor MQ3. 
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Figura 122. Esquema intern del sensor MQ3  Figura 123. Imatge del sensor MQ3. (font: www.google.es) 

 (font: Referencia [24])      

Aquest sensor anirà connectat al pin 7 (AN4) del microcontrolador pin que permet la conversió de 
senyal analògic a digital.    

 

10.3. Actuadors 

A continuació  s’exposaran els diferents actuadors digitals escollits per a instal·lar en el prototip  i les 
seves característiques. Per simplificar els actuadors s’ha simulat el sistema mitjançant llums led i 
actuadors de petites dimensions.  

   

10.3.1. Pilots Led 

Per visualitzar l’activació o no activació de les senyals de sortida del controlador s’han col·locat sortides 
lluminoses, en aquests cas són de tipus led. Per controlar el corrent que circula per els díodes led s’ha 
instal·lat una resistència limitadora, aquesta resistència limitadora quedarà determinada en funció del 
corrent i la caiguda de voltatge que tingui el díode el led.  

Segons el datasheed, el corrent que pot circular per el led de color vermell es de  15 mA i la caiguda de 
tensió és de 2,2 V. Per tant aplicant la llei d’ohm (V=R·I) s’obté: 

"���_���S��� � *,]/+N0Z,�/ó.*^íO^N
Y^íO^N

�  .�,�
� S= � 186,6	Ω	   Equació 79 

Si es normalitza la resistència Rled_vermell segons la sèrie E-24, s’obté  Rled_vermell = 180Ω. 

Pel que fa el led de color verd, i sabent que la intensitat que pot circular també és de 15 mA, però la 
caiguda de tensió és de 2,1 V. Igual que a l’anterior cas i aplicant la llei d’ohm s’obté: 

"���_���� � *,]/+N0Z,�/ó.*^íO^N
Y^íO^N

�  .�,�
� S= � 193,3	Ω   Equació 80 

Si es normalitza la resistència Rled_verd segons la sèrie E-24, s’obté  Rled_verd = 200 Ω. 

Els leds mencionats anteriorment serviran per simular l’estat: de la calefacció, els endolls, del reg, i per 
saber si la persiana puja o baixa ,és aquest últim es farà la distinció entre vermell i verd, per tal de tenir 
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una visió més clara. Es pot veure el connexionat d’aquest actuadors al plànol E6 (plànol de l’esquema 
del prototip) 

 

10.3.2. Alarma 

L’alarma es realitzarà mitjançant un brunzidor electromecànic de 2 fils. Aquest emet un senyal acústic 
amb un so agut. Les seves principals característiques són: 

• Connexió: GND  i VCC  

• Alimentació de  5-8  V  

• Nivell sonor 85dB 

• Consum màxim de corrent de 30 mA  

• Temperatura de funcionament de -20oC  a 60oC  

• Freqüència 400 Hz 

El brunzidor es connecta al pin RB4, ja que aquest pot proporcionar corrents de fins a 25mA. Quan 
aquest es connecta a 5 V el brunzidor consumeix 20mA, per tant i com que el pic ho permet, es 
considera que es pot realitzar la connexió directament sense cap tipus d’etapa transistoritzada.  

 
Figura 124. Imatge del brunzidor de 2 fils. (font: Referencia [28]) 

 

10.3.3. Sortides a Relés  

En aquest cas per controlar el pilot lluminós (connexió a 230V) es realitza mitjançant una etapa 
transistor-relé que s’ha calculat en l’apartat 7.4.  i serà idèntica. 

Per demostrar el seu funcionament, també, s’han instal·lat 2 chips PCF8574 i que mitjançant el chip 
ULN2803 (etapes transistoritzades) permet el control de relés. Explicació d’aquesta última etapa també 
es troba a l’apartat 7.4. En aquest últim cas, i com a demostració, el contacte del relé servirà per 
encendre un led verd quan la persiana realitzaria la funció de pujada  i un led vermell quan la persiana 
fa la funció de baixada. Connexionat i càlcul idèntic que en el apartat 11.3.1.   

 

10.4. Disseny de la PCB 

A continuació es mostra la PCB del prototip  per poder realitzar les proves del disseny que s’ha exposat 
al llarg del  projecte. S’ha implementat en una mateixa placa els diversos components, com són: el 
microcontrolador PIC, el rellotge, la memòria, les etapes d’entrada dels sensors analògics, les entrades 
digitals, una etapa de sortida transistoritzada des de el PIC i un altre mitjançant el bus I2C. En aquesta 
mateixa placa també s’ha integrat la connexió al sistema de comunicació per Bluetooth i els polsadors 
per controlar el dispositiu.  
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A continuació es mostra l’esquema electrònic del prototip i el disseny de la PCB. Figures 125 i 126.  
 

 

Figura 125. Imatge plànol P.E1, esquema electrònic del prototip de proves (font: Elaboració pròpia) 

 
Figura 126. Imatge de la PCB  del prototip de proves (font: Elaboració pròpia) 
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11. NORMATIVA 

Qualsevol instal·lació queda regulada per una sèrie de normatives i reglaments d’obligat compliment. 
Les principals organitzacions que s’ocupen de regular les normatives elèctriques i electròniques s’han 
recollit a la  Figura 127. 

 

Organismes de normalització 

 General Eléctrica Telecom 

Internacional 
   

Europeo 
  

 

Nacional 

 

 
 

Figura 127. Comissions reguladores. (Font elaboració pròpia) 

El marc legal que ha de complir el  projecte que ens ocupa pel que fa la instal·lació elèctrica és el 
següent: 

• Real Decreto 842/200, Reglamento de Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 
Complementarias. 

• Guia d’aplicació del REBT. 

• Guia Vademècum Fecsa-Endesa para Instal·lacions de Enlaç en Baixa Tensió – Endesa 2006. 

• Normativa contra incendis NBE-CPI-96. 

• Norma tècnica de la edificació NTE-IEB/74. 

• Norma tècnica de la edificació NTE/1.973 “Puesta a tierra”. 

• Codi tècnic de la edificació CTE. 
 
Instruccions Tècniques Complementaries aplicades: 

• ITC-BT-04  Documentación y puesta en servicio de las instalaciones. 

• ITC-BT-05  Verificaciones e inspecciones. 

• ITC-BT-10  Previsión de cargas para suministros en Baja Tensión. 

• ITC-BT-12  Instalaciones de enlace. Esquemas. 

• ITC-BT-13  Instalaciones de enlace. Cajas generales de protección. 

• ITC-BT-14  Instalaciones de enlace. Línea general de alimentación. 

• ITC-BT-15  Instalaciones de enlace. Derivaciones individuales. 

• ITC-BT-17  Instalaciones de enlace. Dispositivos generales e individuales de mando y 
protección. Interruptor de control de potencia. 

• ITC-BT-18  Instalaciones de puesta a tierra. 

• ITC-BT-19  Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones generales. 

• ITC-BT-20  Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de instalación. 

• ITC-BT-21  Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales protectoras. 

• ITC-BT-22  Instalaciones interiores o receptoras. Protección contra sobreintensidades. 

• ITC-BT-23 Instalaciones interiores o receptoras. Protección contra sobretensiones  
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• ITC-BT-24  Instalaciones interiores o receptoras. Protección contra  los contactos directos 
e indirectos. 

• ITC-BT-25  Instalaciones interiores en viviendas. Número de circuitos y características. 

• ITC-BT-26  Instalaciones interiores en viviendas. Prescripciones generales de instalación. 

• ITC-BT-27  Instalaciones interiores en viviendas. Locales que contienen una bañera o 
ducha. 

• ITC-BT-36 Instalaciones a muy baja tensión 

• ITC-BT-44  Instalación de receptores. Receptores para alumbrado. 

• ITC-BT-51 Instalación de sistemas de automatización, gestión técnica de la energía y 
Seguridad para viviendas y edificios. 

 
Normes UNE aplicades: 

• UNE 20.324:  Grados de protección proporcionados por las envolventes, código IP. 

• UNE 21.1002:  Cables 450/750. 

• UNE 21.022:  Conductores de cables aislados. 

• UNE 21.123-4:  Cables eléctricos. 

• UNE 21.123-5:  Cables eléctricos. 

• UNE-EN 50.085:  Sistemas de canales.  

• UNE 50.085-1:  Sistemas de canales. 

• UNE 50.085-2:  Sistemas de canales. 

• UNE 50.086-1:  Sistemas de tubos. 

• UNE 50.086-2-4:  Sistemas de tubos. 

• UNE 50.102:  Grados de protección de las envolventes, impactos. 

• UNE 60.695-11-10:  Ensayos relativos al fuego. 

Pel que fa el dispositiu electrònic dissenyat ha de complir les normatives següents: 

• Compatibilidad Electromagnética (CEM, 2004/108/CE)  

• Equipos radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicación y reconocimiento mutuo de 
conformidad (RTTE, 1999/5/CE)  

• Restricción uso de sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrodomésticos (ROHS, 
2011/65/EU) 

Per acabar, també s’han de complir: 

• Código técnico de la edificación (CTE) marco normativo que establece las exigencias que deben 
cumplir los edificios en relación a los requisitos básicos de Seguridad y habitabilidad en la ley 
38/1999 de 5 de noviembre. (LOE). 

• Certificación  AENOR, donde se recogen los requisitos que se deben cumplir a la instalación 
Domótica. 

• Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE). 
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12. DIAGRAMA DE GANTT 
  

Figura 128. Diagrama Gantt del projecte. (font:Eelaboració pròpia) 
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13. ORGANITZACIÓ DEL PROJECTE 

El projecte que es presenta ha sigut realitzat per dos alumnes de la Escola d’Enginyeria de Barcelona 

Est. A continuació s’especifica com s’ha distribuït la feina a realitzada. 

Tasca Alumne 

Definició i plantejament del Projecte Arnau Portell i Sergio Pérez 

Planificació del Projecte Arnau Portell i Sergio Pérez 

Estudi programa CCS Arnau Portell i Sergio Pérez 

Estudi del programa Proteus 8 Arnau Portell i Sergio Pérez 

Recerca d’informació  sobre el tema Arnau Portell i Sergio Pérez 

Definició d'objectius Arnau Portell i Sergio Pérez 

Anàlisi del estat de l'Art Arnau Portell i Sergio Pérez 

Anàlisi tipus de sistemes domòtics Arnau Portell 

Disseny de l'habitatge a estudiar Arnau Portell i Sergio Pérez 

Disseny de les instal·lació de l'habitatge Arnau Portell i Sergio Pérez 

Estudi energètic de l'habitatge Arnau Portell 

Estudi energètic amb domòtica Arnau Portell i Sergio Pérez 

Estudi sistemes d'energia alternativa Sergio Pérez 

   

Disseny del hardware del equip electrònic Arnau Portell i Sergio Pérez 

Disseny del controlador Arnau Portell 

Disseny de les etapes d'entrada Arnau Portell 

Disseny de les etapes de sortida Arnau Portell 

Elaboració de plànols de l'equip Arnau Portell 

Disseny del software del equip electrònic Sergio Pérez 

Elaboració de la programació del sistema Sergio Pérez 

Simulació de diferents àmbits del sistema (Proteus 8) Sergio Pérez 

Disseny aplicació mòbil   Arnau Portell i Sergio Pérez 

  

Elaboració de la Memòria del projecte Arnau Portell i Sergio Pérez 

Resum i Agraïments Arnau Portell i Sergio Pérez 

Motivació Arnau Portell i Sergio Pérez 

Objectiu del projecte Arnau Portell 

Introducció i Estat de l'Art Arnau Portell  

Estudi de mercat Sergio Pérez 

Abast de l'automatització Arnau Portell 

Tipus d'arquitectura Arnau Portell 

Topologia de la xarxa Arnau Portell 

Elements de la domòtica Sergio Pérez 

Comunicació domòtica  Sergio Pérez 

Avantatges inconvenients Sergio Pérez 

Estalvi Energètic Sergio Pérez 
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Estudi energètic particular, ubicació i descripció de habitatge Arnau Portell 

Estudi energètic habitatge convencional i amb domòtica Arnau Portell 

Possibles canvis energètics Sergio Pérez 

Resum de solucions Arnau Portell 

Solució domòtica adoptada, configuració del dispositiu Sergio Pérez 

Escenes del dispositiu Sergio Pérez 

Control de il·luminació, persianes, tendals, calefacció, consum i 
jardí Sergio Pérez 

Alarma Sergio Pérez 

Aplicació mòbil Sergio Pérez 

Elecció de dispositius, sensors i actuadors Sergio Pérez 

Disseny del Hardware i simulacions Arnau Portell 

Programa de disseny i dispositiu central o Màster Arnau Portell 

Etapes d'entrada i de sortida Arnau Portell 

Posicionament de les plaques de control i de sortides Arnau Portell 

Instal·lació a l'habitatge, distribució d'elements Arnau Portell 

Tipus de cable Arnau Portell 

Software del sistema, programes utilitzats Sergio Pérez 

Control manual i funcionament automàtic del sistema Sergio Pérez 

Font d'alimentació Sergio Pérez 

Prototip de proves, sensors digitals Arnau Portell 

Sensors digitals i analògics Arnau Portell 

Actuadors Arnau Portell 

Disseny de la PCB Arnau Portell 

Normativa Arnau Portell 

Diagrama de Gantt i organització del projecte Arnau Portell i Sergio Pérez 

Conclusions, possibles millores Arnau Portell 

Bibliografia, Índex de figures i taules Arnau Portell 

   

Elaboració del prototip i maqueta Arnau Portell 

Programació del Proteus i posada en funcionament Arnau Portell i Sergio Pérez 

Elaboració de la memòria econòmica Arnau Portell i Sergio Pérez 

Elaboració de les conclusions i revisió final Arnau Portell i Sergio Pérez 
Taula 32. Distribució per a la realització del projecte.(font: Elaboració pròpia) 

Destacar, que tot hi haver tasques que només han sigut desenvolupades per un alumne, tots dos 

participàvem en el procés de disseny i planificació de las tasca. En tot moment hi ha hagut una 

comunicació activa entre tots dos, ja sigui via Whastapp, Skype o reunions a la universitat.  
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14. CONCLUSIONS 

L’objectiu principal del projecte era dissenyar un sistema domòtic que permeti reduir el consum 
energètic d’un habitatge per fer-lo més eficient. Arribat en aquest punt, es creu necessari realitzar una 
valoració de tot el que s’ha realitzat, repassant els diversos objectius específics plantejats i així, avaluar 
finalment l’objectiu principal.  

Per tal d’elaborar un projecte estructurat i amb un únic fil conductor, el primer que es va realitzar és 
un estudi de mercat de diversos sistemes domòtics i les seves característiques. Això ha permès 
estructurar el treball de forma ordenada i tenir una visió més àmplia de la domòtica per desenvolupar 
els següents apartats.  

Un dels objectius que es va plantejar va ser, dissenyar les instal·lacions d’electricitat, calefacció i el rec 
del jardí, d’un habitatge unifamiliar. Aquest s’ha dut a terme exitosament com es pot veure 
detalladament al punt 4, ja que tots els sistemes dissenyats donen un resultat coherent i contrastat 
amb altres instal·lacions de les mateixes característiques.  

Gràcies a tenir el disseny de l’habitatge amb les seves instal·lacions dimensionades, s’ha pogut realitzar 
una estimació més precisa del consum energètic d’aquest. Tant utilitzant les instal·lacions de forma 
convencional, com posteriorment, optimitzant-les amb sistemes domòtics. Això ha permès determinar 
que tant sols amb un dispositiu domòtic es podria aconseguir un estalvi en el consum.  

Més concretament, segons les estimacions realitzades, el consum d’energia elèctrica amb la utilització 
d’un dispositiu domòtic fa disminuir un 1,5% el consum. Gràcies a l´aplicació de la tarifa nocturna i amb 
l’ajuda de la domòtica, el cost de la factura es veuria reduïda un 16,6%, que en aquest cas representen 
180,72 €/anuals. Pel que fa el sistema de calefacció i ACS amb un dispositiu que reguli automàticament 
els paràmetres,  fa que el consum de gasoil quedi reduït en un 11%. Així mateix, el cost de la factura 
també queda reduïda en un 11,1%. Aquest suposa un estalvi de 259,24 €/anuals. En la mateixa línia, 
un control automàtic del reg que contempla l’aigua de la pluja, permet una reducció de consum d’aigua 
d’un 21,1%,  i es tradueix en un estalvi de 190,68 €/anuals.  

Tot això demostra que l’estalvi aportat pel sistema domòtic és de 630,65 €/anuals, i representa una 
reducció d’un 14,6% de la despesa econòmica. 

Per altra banda, tot i veure que amb l’aplicació de la dòmotica es redueix el consum, també s’ha 
realitzat una comparativa de diversos sistemes de calefacció, d’il·luminació i d’energia elèctrica i s’ha 
vist que implementant canvis dels sistemes originals, i apostant per energies renovables (aerotèrmia, 
plaques solars), també s’incrementa l’estalvi en 3610,70 €/anuals passant de 4325,78€/anuals a 
715,08 €/anuals. Això representa una reducció d’un 83,4%.  

Com s’ha esmentat anteriorment l’objectiu principal ha d’englobar: la part de disseny de l’habitatge i 
l’estudi energètic, que com hem vist resulta satisfactori i corrobora les hipòtesi plantejades. I també, 
ha de contenir el disseny i la implementació d’un sistema domòtic amb l’ús de la electrònica.  

Aquest sistema, s’ha dissenyat seguint els resultats obtinguts en l’apartat de l’estudi energètic, i donant 
importància en aquells aspectes energètics més crítics. D’aquesta manera, el sistema ha estat capaç 
d’interpretar correctament els senyals dels diversos sensors de l’habitatge i actuar en conseqüència 
per permetre la regulació dels diferents sistemes.  
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Per dissenyar el sistema domòtic, s’ha tingut en compte la comunicació I2C. Aquesta, ha permès 
connectar diversos dispositius com són: el rellotge, la memòria, l’expansor de bus, etc., fent així, que 
es formi un sistema molt més ampli i amb més possibilitats. Tanmateix, s’ha dotat el mateix de 
comunicació Bluetooth per poder ser controlat a través d’un dispositiu mòbil. Fet que apropa tot el 
disseny a l’actualitat, generant un major confort pel consumidor.  

A part de dissenyar el prototip del dispositiu domòtic, s’ha avaluat el grau d’eficàcia d’aquest 
mitjançant la certificació de AENOR EA0026. Com a resultat s’ha obtingut una puntuació de 33, que 
equival a un nivell d’automatització 2, això representa un grau intermedi (aquest estudi queda reflectit 
de forma ampliada en l’annex 3). Per tant, es considera que l’objectiu que ens proposàvem de 
dissenyar un sistema domòtic s’ha assolit de forma favorable.  

Finalment esmentar, que la realització de tot el conjunt teòric i pràctic d’aquest projecte ha permès 
que l’objectiu principal quedés assolit d’una forma global, com hem esmentat al llarg de totes les 
conclusions. S’ha pogut dissenyar un habitatge que permet una regulació més eficient dels recursos 
mitjançant la domòtica.   
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15. POSSIBLES MILLORES 
 

Tot i haver realitzat un projecte satisfactori, es considera que hi ha diversos punts que podrien millorar-

se per a futures series del producte. 

En primer lloc, seguint l’estructura del projecte, es podria realitzar una valoració dels diferents sistemes 

domòtics que es troben al mercat actualment molt més extensa. Tot i que, en aquest projecte no s’ha 

pogut ampliar gaire més perquè s’ha considerat que era important donar més pes a la part pràctica, i 

en conseqüència més espai a la memòria, amb el temps del que es disposa per realitzar el projecte.  

En segon lloc, una possible millora pel que fa a l’estudi energètic, hagués pogut ser: comptabilitzar la 

despesa energètica d’un habitatge ja construït, del qual se’n poguessin extreure les dades reals. 

D’aquesta manera, els valors de l’estudi podrien ser més acurats, en comptes d’estimacions.  

El microcontrolador del dispositiu comercial podria fer ús del  mode sleep i d’aquesta manera reduir el 

consum elèctric. Tanmateix, pel que fa a la placa de sortides, si els relés s’excitessin amb un voltatge 

superior, el consum de corrent d’aquesta placa també es veuria reduït. 

Una altre possible millora seria implementar un sistema de comunicació wifi que permeti controlar el 

dispositiu Wireless, de forma remota i a major distancia que el Bluetooth, des de qualsevol lloc.  

Per altra banda, el dispositiu dissenyat podria presentar algun sistema de regulació tipus PID per la 

calefacció i sistemes PWM per la regulació de la lluminària LED. Això oferiria un major control dels 

dispositius i en conseqüència un major confort i la possibilitat de reduir una mica més el consum.  

Per acabar, així com s’ha tingut en compte poder oferir sistemes tecnològics actuals com l’aplicació 

mòbil,  també es podria implementar una pantalla més gran en el dispositiu comercial i un teclat en 

comptes dels polsadors.  
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