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PLCPLC
Un PLC (Programmable Logic Controller) o autòmatUn PLC (Programmable Logic Controller) o autòmat
programable industrial és un dispositiu electrònic
programable dissenyat per controlar processosprogramable dissenyat per controlar processos
seqüencials.

Va aparèixer a finals dels anys 60 en un concurs deVa aparèixer a finals dels anys 60 en un concurs de
General Motors, per a reemplaçar els sistemes
cablejats que eren complexos i cars El primer PLC vacablejats, que eren complexos i cars. El primer PLC va
ser el Modicon 084 (MOdular DIgital CONtroller, projecte vuitanta‐quatre de

B df d A i t )Bedford Associates).

A més dels PLCs estàndards, existeixen per a
li i i l l PLC d t taplicacions especials, com els PLCs de seguretat.



TipusTipus
• CompactesCo pactes

– Gamma baixa (fins a 300 E/S). Micro‐PLC.

E/S i d B i t 1 i t ióE/S incorporades. Baix cost. 1ms per instrucció.

• Modulars
CPU independent. Configurats per incorporació de 
mòduls a mida.

– Gamma mitja (fins a 2000 E/S). Modulars.

1us per instrucció1us per instrucció

– Gamma alta (més de 2000 E/S). De Bastidor.

1ns per instrucció.



TipusTipus

Omron CP Simatic
S7-200

CompactesCompactes
Gamma baixaGamma baixaGamma baixaGamma baixa

Omron CS Omron CJ

ModularsModulars
Gamma mitjaGamma mitja

ModularsModulars
de bastidorde bastidor

Gamma altaGamma alta

Simatic
S7-400

Simatic
S7-300



Arquitectura InternaArquitectura Interna



Cicle de treballCicle de treball



Configuracions



Control centralizat
I/O distribuidesI/O distribuides



Control distribuïtControl distribuït



I/O distribuidesI/O distribuides

T l í BTopología Bus Topología Estrella



I/O distribuidesI/O distribuides

Topología Estrella BusTopología Estrella-Bus



Classificacions mòduls I/OClassificacions mòduls I/O

Ti d l F i ió• Tipus de senyals
– 1 bit
– Varis bits (bytes)

• Forma comunicació
– Sèrie
– Paral∙lel

– Móduls analógics

• Ubicació
– Locals (compactes o mateix 

• Mòduls Entrades
– DC (12,24,48V)
– AC (60,110,220V)( p

bastidor)
– Remots (diferent bastidor)

( , , )
– Analògiques (0‐10V,4‐20mA)

• Mòduls Sortides
– Relé o lliures de tensió– Relé o lliures de tensió
– Estàtics Triac o SCR (110,220V)
– Estàtics transistor col∙lector obert 

(NPN PNP 24 48V)(NPN,PNP 24,48V)
– Analògics (0‐10V,4‐20mA)



Clasificació general I/OClasificació general I/O



Tipus entradesTipus entrades



Estructura bàsica entrades (1 bit)Estructura bàsica entrades (1 bit)



Entrada DC (PNP)Entrada DC (PNP)



Entrada DC (NPN)Entrada DC (NPN)



Entrada ACEntrada AC



Entrades analògiquesEntrades analògiques



Exemples entrades digitalsExemples entrades digitals



Sensors NPN PNPSensors NPN, PNP



Color connexió sensorsColor connexió sensors



Tipus sortidesTipus sortides



Estructura bàsica sortides (1 bit)Estructura bàsica sortides (1 bit)



Conceptes: “Sinking Sourcing”Conceptes:  Sinking, Sourcing

• SINKING = GND comú (‐) (NPN)

• SOURCING = VCC comú (+) (PNP)SOURCING = VCC comú (+) (PNP)



Sortides DC (PNP)Sortides DC (PNP)

AilladaAillada

No aillada



Sortida PNP col∙lector obertSortida PNP col∙lector obert



Sortides DC (NPN)Sortides DC (NPN)



Sortida NPN col∙lector obertSortida NPN col∙lector obert



Sortides ReléSortides Relé



Sortides estàtiquesSortides estàtiques



Sortides AC (triac)Sortides AC (triac)



Sortides analògiquesSortides analògiques



Conexió carregues inductivesConexió carregues inductives

bbsnubber

Automatització industrial



Mòduls especialsMòduls especials
• Comptadors ràpids
• Mòduls de comunicacions i visualització
• Generadores o sortides de polsos
• Mesuradors especials de temperaturaMesuradors especials de temperatura
• Controladors especials de temperatura
• Reguladors PID
• Detectors/comparadors de llindar analògicDetectors/comparadors de llindar analògic
• Convertidors binari/BCD
• Interfícies adaptadores de senyal
• Controladors de posició• Controladors de posició
• Entrades/sortides multiplexades
• Sintetitzadors de veu

l d d l b lò d f (f )• Reguladors de control avançats amb lògica difusa (fuzzy)
• Unitats ASCII
• Unitats de sensat ID
• ......



Controlador temperaturaControlador temperatura

Sortida col·lector obert NPN ó PNPSortida col lector obert NPN ó PNP



C ió t l d t tConnexió controladors temperatura



Comptador d’alta velocitatComptador d alta velocitat
Omron CJ1W-CT021

Fins 500 Kh (rang de comptatje 32 bits)
2 canals per unitat
Fins 500 Khz (rang de comptatje: 32 bits)
Suporta encoders: 5,12 y 24 VDC (RS422)
line driverline driver 
Mode comptador simple, circular i lineal.
M d d’ t dModes d’entrada:

- Fase diferencial (x1,x2,x4) 
- Entrades endavant/endarrereEntrades endavant/endarrere
- Entrades de pols i direcció



Control de posiciónControl de posición
Omron CJ1W-NCx13

Control en lazo abierto mediante salida
de pulsos
Curva trapezoidal/Curva en S
Modelos disponibles en 1, 2 y 4 ejesp , y j

Los datos de posicionado se graban 
memoria flash internamemoria flash interna
Software de configuración (CX-Position)
Modelos disponibles con salida en colectorModelos disponibles con salida en colector
abierto o line driver (RS422)



InterrupcionsInterrupcions
Omron CJ1W-INT0

Alta velocitat de resposta
(0 37 ) A l d l 0 05 i(0.37 ms) Ample de polsos 0.05 ms min

2 unitats de 16 punts/CPU (en CJ1-H)

Las interrupcions son emmascarables
amb la instrucció MSKS
Col·locar aquesta unitat el més proper 
possible de la CPU (5 slots esq.)



Comunicació sèrieComunicació sèrie
Omron CJ1W-SCU41-V1

Un port RS-232C i altre RS-422/485
Fins a un màxim de 16 unitats per PLC
Protocols suportats:

H t Li k (C d FINS)- Host Link (Comandes FINS) 
- NT-Link 1:N
- Protocol Macro- Protocol Macro
- Interfície amb dispositius No-OMRON



DevicenetDevicenet
Omron CJ1W-DRM21

Fins a 32000 punts (2000 words/mestre)Fins a 32000 punts (2000 words/mestre)
3 mestres/CPU sense utilitzar configurador
C t / l / t lCom mestre / esclau / mestre-esclau
Fins 16 unitats per CPU
Fins 64 nodes per xarxa (normalment 32)



EthernetEthernet

O CJ1W ETN21

Fàcil configuració via CX-Programmer

Omron CJ1W-ETN21

Gateway o Bridge
Fins un màxim de 4 unitats/CPU

UDP, TCP/IP, servidor FTP, SMTP 
(correu electrònic), SNTP
(ajust d’hora), FINS, servei de 
socket.



HMI (H M hi I f )HMI (Human Machine Interface)



HMIHMI



Més informacióMés informació

• industrial.omron.es/

• www.automation.siemens.com/www.automation.siemens.com/

• www.schneiderelectric.es/

• www.infoplc.net/

• ....



Sistemes de seguretat
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Un mal disseny és perillós



Instal∙lar sistemes de 
t t illseguretat en zones perilloses



Avaluació de riscosAvaluació de riscos

EN 1050



Gravetat del riscGravetat del risc



Gravetat del riscGravetat del risc



Freqüència del riscFreqüència del risc



Probabilitat del riscProbabilitat del risc



Càlcul del riscCàlcul del risc

Modificadors del factor de risc



EN ISO 13849‐1
Severitat del dany Probabilitat d'ocurrènciaSeveritat del dany

S – Gravetat de la lesió
S1 – Lleu (normalment reversible)

Probabilitat d ocurrència

F – Freqüència / temps exposició perill
F1 – De rarament a poc freqüent o temps 

ó
( )

S2 – Greu (normalment irreversible) d’exposició curts
F2 – De freqüent a continua o temps de 
exposició llargs

P – Possibilitat d’evitar o limitar el perill
P1 – Possible sota certes condicions
P2 – Rarament possible

a a  risc lleurisc lleu
........
e e  risc molt greurisc molt greu



Classificació Normes
EN 12100 1 2004EN 12100‐1:2004



Exemple de normes en maquinàriaExemple de normes en maquinària

EN 13849



E l EN418 P d d’ è iExemple: EN418 ‐ Parada d’emergència
EN 418 defineix els aspectes funcionals i principis del disseny dels equips de parada
d’emergència com per exemple frens interruptors o botons de parada d’emergènciad emergència com, per exemple, frens, interruptors o botons de parada d emergència.
Per exemple dins d’aquesta norma es defineix: “Els activadors de la parada d’emergència
hauran de ser de color vermell. Sempre que existeixi una superfície de fons, aquesta haurà
de ser de color groc”
La següent gràfica indica la seqüència d’un parada d'emergència, i on es defineix la norma:



Botons de parada d’emergència



Interruptors accionats per cableInterruptors accionats per cable



Interruptors telescòpicsInterruptors telescòpics



Vorades sensibles a pressióVorades sensibles a pressió



Exemple: EN574Exemple: EN574 
Dispositius de comandament a dues mans

L’ús de dispositius de comandament a dos mans son molt comuns en diferents tipus de
maquinaria, com poden ser les premses. En aquesta norma es defineix:
"Un dispositiu que requereix l'ús simultani de ambdues mans per a iniciar i mantenir
qualsevol operació d’una màquina mentre es produeix una situació de perill suposa unaqualsevol operació d una màquina mentre es produeix una situació de perill, suposa una
mesura de protecció únicament per a la persona que l’acciona".
El dispositiu requereix que la ordre de funcionament només funcioni amb l’ús d’ambdues
mans simultàniament, i així estiguin ocupades per a evitar el perill.



Controls a dues mansControls a dues mans



Controls a dues mansControls a dues mans
La clàusula 8 de la normativa EN 574 descriu com evitar l’anul·lació del
sistema de protecció i l’accionament accidental.

Prevenció de l’anul·lació amb la mà i el colze

p
L'annex A de la normativa mostra les proves de mesura per a la prevenció de
l’anulació del mecanisme de protecció.

Prevenció de l'anul·lació amb un braç Prevenció de l anul lació amb la mà i el colze 
del mateix braç

Prevenció de l’anul·lació mitjançant els 
avantbraços o els colzes

Prevenció de l’anul·lació mitjançant la mà u altre 
part del cos



Evitar accés a zones perillosesEvitar accés a zones perilloses

Guardes d’aïllament



Distancies adientsDistancies adients



Obertura i bloqueig de portes

Interruptor amb carril



Consideracions

Mode negatiu Mode positiu



Aïllament contactesAïllament contactes

Aïllament galvànic



Accionament per llenguetaAccionament per llengueta



Accionament per bisagraAccionament per bisagra



Accionament per llevaAccionament per lleva



Accionament sense contacteAccionament sense contacte



Enclavament amb bloqueigEnclavament amb bloqueig



Cortines o barreres de llum



l d' é àControl d'accés a àrea

Barrera accésBarrera accés



Control d’accés a perímetreControl d accés a perímetre



Alçades i distancies EN 999Alçades i distancies EN 999

Nº eixos 
òptics

Alçades sobre el 
terra en mm

2 400, 900

3 300 700 11003 300, 700, 1100

4 300, 600, 900, 1200



Zones de dispar i deteccióZones de dispar i detecció



Zones de dispar i deteccióZones de dispar i detecció



I t f è i fí i fl tiInterferències per superfícies reflectives



Escàner laserEscàner laser

Zona accés

C l l d dCol·locadora de maons



Control punt d’operacióControl punt d operació

Premsa



Sil i t (M ti ) (EN 954 1)Silenciament (Muting) (EN 954-1)
La funció de muting és una suspensió automàtica i temporal d’una funció de seguretatLa funció de muting és una suspensió automàtica i temporal d una funció de seguretat 
per part de components del sistema de control relacionats amb la seguretat.

La funció muting:
• és automàtica
• té un temps màxim de durada

son necessàries dos sen als• son necessàries dos senyals 
diferents
• s’ha de complir una seqüència 
determinada correctament.

El procés es deté al entrar
personal en l’àrea i s’activa al
entrar materialentrar material



MutingMuting



Supressió de zonesSupressió de zones



Supressió de zonesSupressió de zones



Catifes sensibles a pressióCatifes sensibles a pressió



Catifes sensibles a pressióCatifes sensibles a pressió



Més informacióMés informació
• industrial.omron.es/es/products/catalogue/safety/default.html/ /p / g / y/

• Omron. MANUAL PARA APLICACIONES DE SEGURIDAD. E02E‐ES‐01

• www.schneiderelectric.es/sites/spain/es/solutions/oem/seguridad‐
/ h fmaquinas/machine‐safety.page

• en.sick‐safetyplus.com/index_en.html

• www swe siemens com/spain/web/es/industry/automatizacion/seguridadwww.swe.siemens.com/spain/web/es/industry/automatizacion/seguridad
_industrial/Pages/safety_integrated.aspx

• www.infoplc.net/documentacion/15‐seguridad‐normativa
• Fichas NTP ‐ Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT). 

www.insht.es

• www.moeller.es. oe e .es

• http://es.rockwellautomation.com

• .......
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Noms

• Visió per ordinador• Visió per ordinador

• Visió per computador 

• Visió artificial 

• Computer Vision• Computer Vision

• Machine Vision

2



Definició

"Visió per ordinador" dins de la Intel∙ligència Artificial
pot considerar‐se com el conjunt de tècniques ipot considerar se com el conjunt de tècniques i
models que permeten el processament, anàlisis i
explicació de qualsevol tipus d’informació especial
obtinguda mitjançant imatges digitals.

E i ió i d i ió di dEn automatització, un sistema de visió per ordinador es
comporta com si fos un sensor complex que ens retorna un valor
digitaldigital.

3



Aplicacions
Militars:
Detecció de seguiment d’objectius. 
Anàlisi del terreny. 
Armes intel∙ligents.

Seguretat:
Vigilàncies d’edificis. 
Detecció d’explosius per raigs X.

Robòtica:
Guiat de robots industrials. 
Navegació de robots mòbils.

Identificació:
Identificació automàtica d'empremtes dactilars. 
Identificació automàtica de l’iris de l’ull
Reconeixement de cares.

Agricultura:
Anàlisi d’imatges preses per satèl∙lits. 
Anàlisi de las plantacions: creixement, enfermetats.

Control de Tràfic:

Control de Qualitat:
Verificació d’etiquetes. 
Inspecció de contenidors. 
Inspecció de motors. 
Inspecció de vidresControl de Tràfic:

Identificació de matrícules de vehicles. 
Control de tràfic diari.

Biomedicina:
A àli i d’i t i X

Inspecció de vidres. 
Control de qualitat d’aliments. 
Inspecció de soldadures. 
Inspecció de circuits impresos. 
Inspecció fusta, tela, fundicions, paper.

Anàlisi d’imatges preses per raigs X. 
Anàlisi d’imatges preses per ultrasons. 
Anàlisi de sang.

Altres...

4



Espectre lluminòsEspectre lluminòs



d óSistema de visió

6



d ó
P d di i i i i d i ió di d

Sistema de visió
Podem distingir varies etapes en un sistema de visió per ordinador. : 
• 1. Adquisició de imatges: Es el procés mitjançant el que s’obté la imatge 

visual. 
• 2 Preprocessament: Prepara visualment la imatge amb tècniques com la2. Preprocessament: Prepara visualment la imatge amb tècniques com la 

reducció de soroll, realçament de detalls i altres.
• 3.    Detecció de costats: Permet eliminar informació innecessària dels 

objectes, detectant la seva forma.
• 3. Segmentació: Es el procés que divideix una imatge en objectes que 

siguin del nostre interès.
• 4. Extracció de característiques: Es el procés mitjançant s’obtenen 

característiques convenients per a diferenciar un tipus de objecte de altrecaracterístiques convenients per a diferenciar un tipus de objecte de altre, 
per exemple, mida i forma.

• 5. Reconeixement: Es el procés que identifica els objectes d’una escena. 
p.e. Diferents tipus de components en una placa PCB.

• 6. Interpretació: Es el procés que associa un significat a un conjunt de 
objectes reconeguts. P.e. Nombre de resistències en una placa, col∙locació 
correcte del component, longitud de la resistència...

7



Adquisició

Principals parts en la adquisició de imatges:
• Il∙luminació: 

Propietats dels objectes.  Tipus de il∙luminació.  Fonts de llum. 
• Cameres CCD:

Estructura del dispositiu.  Característiques de las cameres CCD matricials.  
Arquitectures de les CCD matricials. 

• Òptica:
Principals paràmetres Òptiques tipus zoom Model Pin Hole ProfunditatPrincipals paràmetres.  Òptiques tipus zoom.  Model Pin ‐ Hole.  Profunditat 
de camp i distancies hiperfocals.  Aberracions òptiques.  Filtres. 

• Targetes de adquisició i processament de imatges. (Frame Grabbers)

8



Reflexió dels materialsReflexió dels materials

9



Il∙luminacióIl∙luminació

La il∙luminació es una de les parts més crítiques del sistema de visió. Les cameres 
no son tan sensibles ni versàtils com l’ull humà i les condicions d’il luminacióno son tan sensibles ni versàtils com l ull humà i les condicions d il∙luminació 
han de ser optimitzades per a que la camera pugui capturar la imatge i es 
puguin distingir fàcilment les característiques desitjades.

L t l ll fl d d l bj t El ò it d lLes cameres capturen la llum reflexada dels objectes. El propòsit de la 
il∙luminació en la visió per ordinador es controlar la forma en que la camera 
veu l’objecte. La reflexió es diferent en una bola d’acer, que en una fulla de 
paper en blanc aixó implica que la il luminació ha de ser diferentpaper en blanc, aixó implica que la il∙luminació ha de ser diferent.

Una bona il∙luminació facilita considerablement el tractament posterior de la 
imatge mitjançant software.

10



Il∙luminació direccional
S‘il l i di t t l’ bj tS‘il·lumina directament l’objecte.
Segons com sigui l’objecte, pot crear ombres, brillantors i altres
característiques que pot no permetre analitzar l’objecte correctament.

11



Il∙luminació difusaIl∙luminació difusa
S’utilitza per a eliminar les brillantors en objectes reflectants

CDI (cloudy day ilumination: il∙luminació de dia nuvolat)amb anell

12Bossa de full de metall arrugada
original amb CDI



Il l i ió llIl∙luminació contrallum
P d i i t b lt t t i ’ tilit l t tProdueix imatges amb un alt contrast, i s’utilitza quan les estructures 
superficials de l’objecte no son importants com per exemple, aconseguir 
la silueta de l’objecte per a analitzar les seves dimensions, o detectar 
forats a l’objecteforats a l objecte.

13



Il l i ió bliIl∙luminació obliqua
A b t il l i ió b i b lAmb aquesta il·luminació es busca aconseguir ombres per exemple per a
analitzar textures

14



Il∙luminació estructurada

Es projecta la llum en punts o franges com reixes. Analitzant la
distorsió es detecten objectes i es poden aconseguir models en 3Ddistorsió es detecten objectes i es poden aconseguir models en 3D

15



Il l i ió d k fi ldIl∙luminació dark field
Llum directa d’alta intensitat que es fa incidir sobre l’objecte amb un angleLlum directa d alta intensitat  que es fa incidir sobre l objecte amb un angle 
molt petit respecte a la superficie, col·locant un material opac sobre la font 
de llum. Serveix per a destacar elements difícilment visibles amb llum 
directa. Per exemple, ressalta els costats d’objectes transparents.

16



Il∙luminació polaritzadaIl∙luminació polaritzada

Mitjançant filtres polaritzats,
els materials transparents
mostren la seva activitat
òptica als esforços

17



Il l i ió i lIl∙luminació coaxial
La il·luminació arriba en la mateixa direcció que els raigs de llum reflexats
pels objectes i captats per la càmera. Produeix una imatge lliure d’ombres.

18



Exemples de fonts de llum

19



Fonts de llum
• Incandescents: Cost baix, intensitat regulable. Desprenen calor i pot

afectar la freqüència de la corrent alterna (50Hz).
• Fluorescents: No generen calor, il∙luminació difusa. No podeng , p

treballar a baixes temperatures, perden intensitat amb el temps,
problemes amb la seva freqüència de funcionament (100Hz).

• LED: Llum monocroma en diferents colors, intensitat, potencia i cost
b i S’h d i ill l i ibaix. S’han de posar varis per millorar la intensitat.

• Estroboscòpica: Ideals per a objectes en moviment, il∙luminació
intensa. S’ha de sincronitzar amb la càmera, perden intensitat amb el
tempstemps.

• Làser: Utilitzat en il∙luminació estructurada i en mesures
tridimensionals, es poden generar infinit patrons amb qualitat. S’ha
de protegir per a evitar danys oculars als operarisde protegir per a evitar danys oculars als operaris.

• Fibra òptica: S’utilitza com a guia de llum per a llocs poc accessibles,
sense transmissió de calor.



L t Di tà i f lLents: Distància focal
La distància focal és la distància entre el centre òptic d'una lent i el punt on la imatgeLa distància focal és la distància entre el centre òptic d una lent i el punt on la imatge
queda projectada, o bé la distància entre el centre òptic i el punt on convergeixen les
prolongacions dels raigs de llum, si es tracta d'una lent divergent.

Dioptrias 1

21
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Distancia focal en lents i miralls

Lent còncavaLent còncava

Lent convexaLent convexa

Mirall convex

Mirall concau
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Miralls còncaus

111


Relació entre distancies i el 
focus

fss '


Mida dels objectes

s
s

y
ym ''


Mida dels objectes

El focus f es troba al mig del centre de curvatura.
El raig que ve de l’infinit passa per f.

y
si m<0, la imatge esta invertida

g q p p
El raig que passa pel centre c es reflexa amb el mateix angle.
El raig que passa per f es reflexa a l’infinit.



Miralls còncaus



Miralls còncaus



Miralls convexos



Model lent fina
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Model lent fina

• No es poden enfocar objectes que estiguin a 
una distancia menor que la distancia focaluna distancia menor que la distancia focal.

• Amb objectes llunyans (u cap a infinit), la 
distancia v s’aproxima a la focal f.

• Punts llunyans o més grans s’enfoquen aPunts llunyans o més grans, s enfoquen a 
distancies més petites.
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Factor de magnificació

Exemple: Per a recollir un objecte de 10cm a 50cm de distància amb un 
element sensor de 8,8 x 8,8mm es necessita una òptica amb distancia focal 
de 40 44mmde 40,44mm

8,8500
44,40

1
100

8,8
100

,·500



f
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Equacions de posició, mida i orientació

'
1

'
11

f


''
sym 

'' fss '' sy



Exemple
• Determina la mida, orientació i 

distancia a la lent, d’un objecte 
de 20cm situat a 60cm d’una

'
1

'
11

fss


'' s
s

y
ym 

de 20cm situat a 60cm d una 
lent convergent amb focal 
f=20cm. 60

1
20
1

'
1

20
1

'
1

60
1







ss
4020601111 





12001200'6020' 








ss

30
40

1200' 


s
40

2
30
60

'
20





y

m 10
2

20'2
'

20



 y

y30y

L’objecte té una mida de 10cm a una distància de 
30cm a l’altre banda de la lent i invertit respecte 
l’originall original



Lents convergents

Quan més a prop està l’objecte de f, més gran
és la imatgeés la imatge
Si l’objecte està entre f i la lent, es crea una
imatge virtual sense invertir. (Lupa)
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Lents divergents

Creen objectes virtuals sense girar
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Efectes de la variació de f
Depenent de la distància d’observació de l’objecte respecte la distancia focal, l’objecte pot
desenfocar-se.
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Profunditat de camp
• Amplada de la zona enfocada. Rang de distancia davant i darrera 

l’objecte que sembla estar enfocat i es veu nítid.

• Depèn de la resolució del sensor la obertura del diafragma i la• Depèn de la resolució del sensor, la obertura del diafragma i la 
distancia de enfocament
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Profunditat de camp
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Ajustament del diafragma
Al tancar el diafragma ajustem la quantitat de llum que entra

El número f és una referència a la 
mida de la obertura del diafragma 
de  la lent
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Exemples de variació de la distancia d’enfocamentExemples de variació de la distancia d’enfocament 
respecte l’objecte i l’obertura del diafragma

a) Diafragma obert, enfocament curt (globus desenfocat)
b) Diafragma obert enfocament llarg (càmara desenfocada)

38

b) Diafragma obert, enfocament llarg (càmara desenfocada)
c) Diafragma tancat, gran profunditat de camp



d l lModel Pin‐Hole
La òptica es redueix a un punt situat a la distancia focal.p p
Només es té en compte el raig de la imatge que passa per la distancia focal.
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A l i lAngle visual
CCD: Mida zona sensible
f: distancia focal

Tipus de lent segons l’angle:

• Ultra gran angular: fins a 180º (o més)Ultra gran angular: fins a 180 (o més)
• Gran angular: entre 60º i 100º
• Estàndard: entre 25º i 50º
•Teleobjectius: entre 10º i 15ºj
• Superteleobjetius: entre 8º i <1º

Aquesta taula mostra els angles de visió horitzontal, vertical i diagonal, en graus, d'una lent rectilínia en format 35mm. Les dimensions d’una lent de  35 mm son: 
24 mm (vertical) × 36 mm (horitzontal), amb una diagonal d’uns 43.3 mm.

Distància
focal (mm) 13 15 18 21 24 28 35 50 85 105 135 180 200 300 400 500 600 830 1200

Diagonal 
(°) 118 111 100 91.7 84.1 75.4 63.4 46.8 28.06 23.3 18.2 13.7 12.4 8.25 6.19 4.96 4.13 2.99 2.07

Vertical (°) 85 4 77 3 67 4 59 5 53 1 46 4 37 8 27 0 16 1 13 0 10 2 7 63 6 87 4 58 3 44 2 75 2 29 1 66 1 15

40

Vertical ( ) 85.4 77.3 67.4 59.5 53.1 46.4 37.8 27.0 16.1 13.0 10.2 7.63 6.87 4.58 3.44 2.75 2.29 1.66 1.15

Horitzontal
(°) 108 100.4 90.0 81.2 73.7 65.5 54.4 39.6 23.9 19.5 15.2 11.4 10.3 6.87 5.15 4.12 3.44 2.48 1.72



Òptiques Zoom

• Una òptica zoom ens permet canviar la distancia 
focal mentre la imatge segueix enfocadafocal mentre la imatge segueix enfocada. 

• Amb una sola lent, si es varia la distancia a 
l’ bj t difi l id d’ t ò ’hl’objecte, es modifica la mida d’aquest, però s’ha 
de tornar a enfocar. 

• Amb dues lents, si es mouen correctament, una 
de elles modifica la mida de l’objecte (canvia la 
magnificació i la distancia focal) i l’altre lent 
enfocaria.
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Model lent fina. Zoom

42



Model lent fina. Zoom

En el cas que les focals coincideixin o es creuin, la imatge final surt invertida
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Aberracions

Aberració esfèrica coma astigmatisme

Sense aberracions

Una aberració és qualsevol
desviació d'un sistema òptic
respecte al comportament

Curvatura de camp distorsió

44
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CCD
CCD Di iti d bl d• CCD: Dispositiu de carrega acoblada

Matriu de fotodíodes que capta la informació lluminosa i la transmet de 
forma analògica o digitalforma analògica o digital



CCD

Transfereix la carrega de cada
píxel seqüencialment a una

id ú i l isortida comú i la converteix a un
valor analògic/digital.



Arquitectura CCD matricialsq



Arquitectura Frame‐TransferArquitectura Frame Transfer

D CCD i l t l’ lt ò t t• Dos CCDs iguals, un sota l’altre, però un tapat 
per un material opac.

• El superior adquireix la imatge i transfereix la 
i l i f i d l i l i limatge als inferiors desplaçant pixel a pixel.

• Finalment la imatge del CCD ocult passa a la 
sortida de vídeo comú.

• El problema es que el CCD superior segueix 
rebent llum durant la transferencia i la 
imatge pot no correspondre realment amb la 
que hauria de ser.



Arquitectura Inter‐line TransferArquitectura Inter‐line Transfer
• Els dos CCD es col∙loquen en

columnes alternadescolumnes alternades.

• Evita el problema del Frame‐Transfer
ja que transfereix de cop tots els
pixels.

• El problema es que si hi ha una
imatge molt lluminosa, algunesimatge molt lluminosa, algunes
càrregues poden passar a l’altre CCD
encara que estigui protegit, durant el
pas dels pixels a la sortida comúpas dels pixels a la sortida comú.



Arquitectura Frame‐Inter‐Line TransferArquitectura Frame‐Inter‐Line Transfer

• Es una barreja de les altres 
arquitectures i porta 3 CCD.

• La imatge es desplaça del CCD de 
captació al que esta alternat amb ell, i 
immediatament passa al CCD inferior, p ,
que es el que treu fila a fila la imatge a 
la sortida de vídeo comú.



1 CCD color

Filtre RGBEmerald

Existeixen més zones sensibles al verd
perquè l’ull humà és més sensible a
aquest color i llavors les imatges esaquest color, i llavors les imatges es
veuen menys borroses.

Vista del CCDVista Original



3CCD

El l b d i l iEls colors es separen amb un separador especial, i
s’envien al seu sensor CCD monocrom corresponent.



CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor)

• Cada píxel està format per un fotodiode, 
un convertidor de càrrega a tensió, un 

d ltransistor de reset i select, i un 
amplificador.

• La arquitectura permet llegir els píxels 
per separat, un array sencer o una partper separat, un array sencer o una part 
de l’array, per mitja de un sistema de 
direccionament (u,v).



CMOS o CCD
• CMOS té una millor integració de components, menor

dissipació consum i mida però amb una pitjor qualitatdissipació, consum i mida, però amb una pitjor qualitat
d’imatge i menor flexibilitat. Per a grans quantitats i pitjors
requeriments es la millor opció. Aplicacions principals:
à d t t id f è i di d bcàmeres de seguretat, videoconferències, codis de barres,
escàners, joguets, ...

• CCD té millor qualitat de imatges i flexibilitat però amb unaCCD té millor qualitat de imatges i flexibilitat, però amb una 
mida més gran i major consum. Aplicacions: fotografia 
digital, high‐end imaging, aplicacions industrials de alta 

lit t li i i tífi i èdiqualitat, aplicacions científiques i mèdiques.



Frame Grabbers

• Un frame grabber es un dispositiu electrònic que g p q
captura (‘grab’) una imatge fixa (‘frame’), digital 
des de un senyal de vídeo analògic o digital.y g g

• Els actuals emmagatzemen varies imatges i son 
capaços de comprimir‐les en temps reals encapaços de comprimir les en temps reals en 
alguns dels algoritmes coneguts com JPEG.



Composició de una imatge
• Una imatge digitalitzada es representa com una matriu de pixels.

• El mostreig es la conversió de les dues dimensions espaials del senyal 
lò i l ió i l L fil i l l i di lanalògic a la representació en pixels. La fila i la columna indica la 

posició en l’espai del pixel.

• La quantificació es la conversió de la amplitud del senyal analògic. Així q p y g
es genera el concepte de intensitat de color.
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Pixel



Resolució d’una imatgeg



Resolució d’una imatge

800x600 400x300 200x150

100x75 50x38 25x19



Resolució d’una càmera
• Quan es parla de resolució de càmeres, 
normalment es parla de Megapixels en llocnormalment es parla de Megapixels, en lloc 
de la mida (alt i ample) en pixels del sensor 
CCD.

Megapixels = Ample (N) x alt (M) (en millions)Megapixels = Ample (N) x alt (M)  (en millions)
Exemple: NxM = 1280 x 1024 =1310720 pixels

1 3 M i l=1.3 Megapixels



Resolució d’impressióp
• La resolució de impressió ens indica el número de pixels que

es capaç de imprimir o mostrar per unitat de distanciaes capaç de imprimir o mostrar per unitat de distancia.
Normalment es parla de pixels o punts per polzada ppp.

1polzada=2 54cm1polzada 2.54cm

Una imatge de 640x480 pixels impresa a una qualitat de 300ppp, 
iocuparia:

cmxcmxpxp 064.442.5''6.1''133.2480640


pppppp 300300



• Exercici: Quants pixels son necessaris per a obtenir p p
una imatge de 10cmx15cm a una resolució de 
72ppp?ppp

´´90.5''937.3''
54.2

15''
54.2

101510 xxcmxcm 

pixelsxpppppp 120528425283)''90.5*72(*)''937.3*72(  ppppppp )()(



Exercici: Quina resolució tindrà (en 
) à d 3 1 í l ippp) una càmera de 3.1 megapíxels i 

2x2cm.

3100000)78740*(*)78740*( aa

1polzada=2.54cm   2cm=0.7874 polzades

3100000)7874.0*(*)7874.0*( aa

31000007874.0* 22 a

2236ppp 4999990
78740

3100000
2a ppp

7874.0 2



Exemples de mides de una imatge en funció
d l M i l i l l iódels Megapixels i la resolució en ppp

En blau es veuen les mides màximes per a un full A4 i en 
vermell per a un full A3



Zoom Analògic o Digital
La diferència entre el zoom analògic i digital és, que
en el zoom analògic és la pròpia òptica qui apropag p p p q p p
la imatge, en el digital és el software qui retalla la
resolució de la imatge i realitza l’ampliació.



Nivells de Gris

• Si només es quantifica en intensitat, podem parlar q p p
de nivells de gris. Els nivells de quantificació 
depèn dels bits utilitzats. El més normal es p
utilitzar 8 bits de quantificació per a tenir 28=256 
nivells de gris.

Bits necessaris per a digitalitzar una imatge en nivells de 
grisgris

2g nivells de gris



Nivells de gris

16 millions colors                          256 nivells de gris



Nivells gris



• EXERCICI : Tenim una imatge de 640x480 
pixels,quants bits necessitaríem per guardar unapixels,quants bits necessitaríem per guardar una 
la imatge si tenim 256 nivells de gris?

b=NxMxg=640x480x8 = 2457600 bits   1 Byte=8bits
=307200 Bytes 1 KByte=1024 Bytes=307200 Bytes  1 KByte=1024 Bytes
=300 KBytes



Color



Models de color: RGB, CMY

• RGB utilitzat en monitors iRGB utilitzat en monitors i 
cameres

• CMY utilitzat en impressores i 
pintures.

El model CMYK afegeix el negre K



Models YIQ, YUV



Model HSI
• Representa els atributs amb que percebem una imatge: 

tonalitat (H), saturació (S) i intensitat (I). La intensitat esta 
desacoblada de la informació del color i facilita tractar ladesacoblada de la informació del color i facilita tractar la 
imatge sense modificar color.
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Bits:          24                     8                           4
Colors: 16 millions 256 16Colors: 16 millions         256 16



• EXERCICI : Tenim una imatge de 640x480 
pixels,quants bits necessitaríem per guardar unapixels,quants bits necessitaríem per guardar una 
la imatge si tenim 256 nivells de color RGB?

b=NxMxRxGxB=640x480x8x8x8 = 157286400 bits   1 Byte=8bits
=19660800 B 1 kByte=1024 Bytes=19660800 B  1 kByte=1024 Bytes
=19200 kBbytes  1 MByte=1024 kBytes

= 18.75 MB



Formats d’arxius

TIFF és el format estàndar sense compresió més utilitzat, el
seu propòsit és descriure i emmagatzemar dades riques
d’imatges escanejades La riquesa de les dades ésd imatges escanejades. La riquesa de les dades és
especialment requerida per aprofitar les capacitats dels
escàners i d’altres dispositius d’imatge.

Descriu imatges en blanc i negres, en escala de grisos, paleta
de colors i colors complets (full color); és portable i, a més,
no està restringit pel sistema operatiu o els processadorsno està restringit pel sistema operatiu o els processadors.



Formats d’arxius

Per guardar arxius existeixen formats que inclouen compressió per exemplePer guardar arxius existeixen formats que inclouen compressió, per exemple 
GIF i JPEG. La compressió fa una selecció i reacomodament de les dades. 
D’aquesta manera, es redueix la mida de l’arxiu però la imatge, en 
aparença de l’ull humà, no és modifica notablement. GIF ofereix una p ç ,
compressió moderada en 8‐bit a color o grisos, mentre que JPEG ofereix 
una excel∙lent compresió tant en imatges 8‐bit com en 24‐bit color.

GIF (Graphics Interchange Format) utilitza un mètode conegut com lossless 
i ( ió d è d ) i ili fi 1995compression (compressió de poca pèrdua) i va ser utilitzat fins 1995.

JPEG (Joint Photographic Experts Group) prové d’un grup d’estàndards de 
tècniques conegudes com lossy compression (compressió amb pèrdues).



Exemples de mides (empíriques) d’arxius fotogràfics p ( p q ) g
sense comprimir (TIFF) i comprimits (JPEG, GIF)



Histograma
• El histograma es la base de una gran quantitat de tècniques de

processat de la imatge. Bàsicament el histograma es la representació
àf d l f è l b l lgràfica de les freqüències relatives amb les que apareixen els

diferents colors en una determinada imatge.

Histograma homogeni



Histogramag



HistogramaHistograma



Binaritzar
• Binaritzar es una aplicació de l' histograma i 
tracta de convertir només a dos nivells posant p
un llindar.

• Si píxel > n llavors 1Si píxel > n llavors 1

• Si píxel < n llavors 0
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Histograma

Contrallum

O bOmbres



Modificació del contrast
El constrast serveix per a ajustar la variació de la uniformitat en la
il·luminació. Si un píxel rep el doble de llum que un altre, el seu valor
serà dobleserà doble.



Modificacions del contrast



Operacions matemàtiques
Imatge màscara       AND               OR

Original



Operacions matemàtiques

Imatge A A+B

Imatge B A-B



Veïnatge

x,y-1 x-1,y-1 x+1,y-1 x-1,y-1 x,y-1 x+1,y-1

x 1 y x y x+1 y x y x 1 y x y x+1 yx-1,y x,y x+1,y x,y x-1,y x,y x+1,y

x,y+1 x-1,y+1 x+1,y+1 x-1,y+1 x,y+1 x+1,y+1

Tipus 4
vertical/horitzontal

Tipus 4
diagonal

Tipus 8
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Connectivitat

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 0 1 1 0 1 1 01 1 0 1 1 0 1 1 0

0 0 1 0 0 1 0 0 1

Conectivitat 4 Conectivitat 8 Conectivitat m
La conectivitat mixta elimina les connexions múltiples de la conectivitat 8



Connectivitat

•Amb conectivitat 4 es veuen 4 objectes.

•Amb conectivitat 8 només es veu un 
objecte.



Distància
La distancia és el nombre mínim de passos 

elementals per anar de un punt a altre.

√8 √5 2 √5 √8
√5 √2 1 √2 √5

4 3 2 3 4
3 2 1 2 3

2 2 2 2 2
2 1 1 1 2

2 1 0 1 2
√5 √2 1 √2 √5

2 1 0 1 2
3 2 1 2 3

2 1 0 1 2
2 1 1 1 2

√8 √5 2 √5 √8 4 3 2 3 4 2 2 2 2 2

Distancia euclidea Distancia Manhattan Distancia taula escacs
veïnatge 4 Veïnatge 8



Màscares

x10 x11 x12
x x x -1 -2 -1

Sobel

x17 x18 x19
x24 x25 x26

0 0 0

1 2 1

Nou_x18=-x10-2·x11-x12+x24+2·x25+x26
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Exemples
Elimina soroll

Extreu 
característiques 

de contornde co to
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Ampliació de imatges. Interpolació lineal

• Interpolació per valor mig de 





484
848











66666
86468

pixels veïns
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 85258
65.555.56
46864
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00030
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943
672
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0000000
0607020
0000000
0705030


convolució













111
2
1

2
1

424
1

• Interpolació afegint zeros 
i després aplicant una 
màscara de convolució 943









 0000000
0904030 





 4

1
2
1

4
1



Eliminació soroll



Eliminació soroll ‐Mitjana

ImatgeImatge 
després de 
realitzar un 
filtre de mitjana 
de mida 7x7de mida 7x7



Eliminació soroll ‐ Gausiana

Filtre gaussià deFiltre gaussià de 
5x5 amb s=1 



Detecció de costats

Roberts -1 0 1 -1 -1 -1
Gx                                 Gy

Prewitt

Roberts

-1 0 -1 -1 -2 -1
2 0 2 0 0 0

-1 0 1 -1 -1 -1
-1 0 1 0 0 0
-1 0 1 1 1 1Gx                                 Gy

Prewitt-2 0 -2 0 0 0
-1 0 -1 -1 -2 -1

Sobel -1 0 1 -1 -√2 -1
Gx                                 Gy

Sobel
-√2 0 √2 0 0 0
-1 0 1 1 √2 1

Frei-chen
-1 -1 -1 0 -1 0 -1 -2 -1
-1 8 -1 -1 4 -1 -2 4 -2

22
1

22
1

Frei chen
-1 -1 -1 0 -1 0 -1 -2 -1

Laplaciana



Sobel
Sx Sy

Imatge |Sx|

|Sx|+|Sy|
|Sy|

x y



Extensió de màscares
Les màscares es poden extendre a diferents mides com 3x3, 5x5, 

7x7
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1110111
1110111

Prewitt 7x7 Sobel 7x7



Extensió de màscares

Original Prewitt 3x3 Prewitt 5x5



Dilatació / Erosió
• Amb la dilatació, un pixel es representa com el píxel més fosc del seu veïnatge, i 

provoca un efecte de ampliació de les línies negres de la imatge. També es coneix 
com a filtre de mínims.

• Amb la erosió un pixel es representa amb el valor més brillant del seu veïnatge i• Amb la erosió, un pixel es representa amb el valor més brillant del seu veïnatge i 
provoca un efecte de aprimament de les línies negres. També es coneix com a filtre 
de màxims.

Original Dilatació Erosió



Obertura i Tancament

• La obertura elimina detalls clars en 
comparació amb els elements veïns.

Obertura(img) = Dilatació(Erosió(img))

• El tancament elimina els detalls foscos.

Tancament(img) = Erosió(Dilatació(img))



Obertura i Tancament

Original               Obertura              Tancament



Suavitzat, Top‐Hat i Gradient
• El suavitzat suprimeix o atenua elements estranys molt brillants o foscos 

o el soroll.
Suavitzat(img)=Erosió(Dilatació(Obertura(img)))Suavitzat(img)=Erosió(Dilatació(Obertura(img)))
Suavitzat(img) = Tancament(Obertura(img))

• El Top Hat ressalta detalls brillants en presencia de ombres• El Top‐Hat ressalta detalls brillants en presencia de ombres.
Top‐Hat(img) = img – Obertura(img)

l bl l d ll f f b ll• El Top‐Hat blanc ressalta detalls fosc en fons brillant.
Top‐Hat Blanco(img) = 255 – (Clausura(img) – img)

• El gradient resaltra transicions brusques entre nivells de la imatge.
Gradient(img) = Dilatació(img) – Erosió(img)



Preprocessat. Mascara
OR ANDOR AND
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Extracció de capes de color

Vermell (R) Verd (G)

V d

Blau (B)

Verd 
Filtre 
Mitjana per 
eliminareliminar 
soroll
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Xarxes de comunicacions 
industrials

Cristobal Raya Giner

Sistemes de Producció Integrats (SPIN)



Piràmide CIM

Maquinària

Automatització

Supervisió i Control

Planificació

Corporatiu

Dispositius de Camp

Sistemes de Control
(PLCs, robots, CNC...)

Sistemes d’execució 
de producció MES

(Manufacturing Execution System)

Gestió 
empresa

ERP (Enterprise 
Resource Planning)

0

1

2

3

4

Model Teòric Implantació Real



Fábric
a

Planta
s

Campo. 
Máquinas

Campo. 
Sensores

Interrelació de sistemes informàtics industrials. Sistemes
oberts. Procés de dades. Grans controladors. Velocitat de
comunicació lenta. Volum de dades molt gran.

Control total d’una planta. Enllaç d’ordinadors i PLC´s
mitjans i grans. Moltes E/S. Programació remota.
Velocitat de comunicació mitjana. Volum de dades
gran.

Interconnexió varies màquines. Controladors
petits i mitjans. Distancies mitges. Busos de
camp. Velocitat de comunicació ràpida. Volum de
dades mig.

Interconnexió de sensors en una màquina.
Petits controladors. Velocitat de comunicació
instantània. Volum de dades petit.

Fábrica

Plantes

Camp: Màquina

Camp: Sensors

Nivells de comunicació



CARACTERÍSTIQUES DE DISSENY 

D’UN SISTEMA DE COMUNICACIONS

Tipus de sistema
Control
Supervisió (Monitorització)

Quantitat de dades
Numero de dades que circularan per la xarxa

Característiques del sistema
Velocitat
Distàncies
Medi físic de la xarxa
Topología

Altres característiques



Tipus de sistemaTipus de sistema

Fábric
a

Planta
s

Campo. 
Máquinas

Campo. 
Sensores

Fábrica

Plantes

Campo: Màquina

Camp: Sensors

SUPERVISIÓ

CONTROL



Quantitat i velocitat de dadesQuantitat i velocitat de dades

Fábric
a

Planta
s

Campo. 
Máquinas

Campo. 
Sensores

Fàbrica

Plantes

Camp: Màquina

Camp: SensorsBits. Velocitat instantània

Bytes. Velocitat ràpida

Mbytes. Velocitat mitja

Comunicacions per missatges. Velocitat lenta



Nivell FàbricaNivell Fàbrica

Fábric
a
Fábrica

Grans distancies (Internet).

Fins 1 Gbps (Gigabit Ethernet)

Par trenat, F.O, cable coaxial, etc…

Màxim 100m per node amb cable 
(1000BASE-T), 5km F.O., (1000BASE-LX)

Comunicacions a nivell de grans sistemes 
informàtics



Grandes distàncies (fins 80 Km).

Fins 100Mbps

Par trenat o Fibra Optica

Màxim 100m per node amb cable 
(100BASE-TX), 1km F.O., (100BASE-FX)

Comunicacions entre PLCs i ordinadors al 
mateix nivell

Planta
s
Plantes

Nivell Planta



Distàncies mitges (fins a 3/4 Km)

Fins a 12 Mbps

Cables específics

Comunicacions entre diferents 
dispositius.

Camp: Màquina

Nivell Camp: Màquina



Distancies petites (fins a 500 mts)

Fins a 0.7 Mbps

Cables específics

Comunicacions entre diferents 
controladors d’una mateixa màquina

Campo. 
Sensores
Camp. Sensors

Nivell Camp: Sensors



La topologia és la forma de interrelació entre els diferents 
elements d’un sistema de comunicacions

Bàsicament existeixen 3 tipus:

 Bus
 Estrella
Anell

Topologíes



Topología BUS

• La falla d’una estació no afecta a la xarxa
• Cablejat fàcil i flexible
• Menys quantitat de cable
• Fàcil d’afegir nous nodes

• El trencament d’un cable afecta a gran número 
d’usuaris

• Límit en longitud de cable i número de nodes
• Difícil localitzar errors en cablejat al “caure” la xarxa
• Quant més nodes tingui la xarxa més redueix el 

rendiment.
• Necessita terminadors

Avantatges Inconvenients



Topología Estrella (STAR)

• La falla d’un concentrador (hub) deixa 
sense comunicació als elements 
connectats al mateix
• Requereix més cable que en la 
topologia bus.
• Es necessiten nous hubs per a ampliar 
el número d’elements a la xarxa.
• El rendiment pot ser molt variable.

Inconvenients

• Gran facilitat d’instal∙lació. 
• Possibilitat de desconnectar elements de la 
xarxa sense problemes. 
• Facilitat per a la detecció de falles i la seva 
reparació.

Avantatges



Topologia Anell (TOKEN RING)

• Les falles en el cable afecta a pocs usuaris.
• Igual accés per a totes les estacions.
•Afegir equips a la xarxa no afecta gairebé en 
el rendiment.
• Colls d’ampolla gairebé inexistents
• Accés garantit dels dispositius a la xarxa.

• Només existeix un sol canal 
de comunicació entre els 
dispositius.
• Si falla un dispositiu la resta 
queden incomunicats fins que 
es reconfigura el canal.

Avantatges Inconvenients



Altres topologies
La topologia en arbre és una variant de la 
estrella. Els nodes estan connectats a un 
concentrador  central que controla la xarxa.
A diferencia de la estrella, no tots els dispositius 
es connecten directament al concentrador 
central sinó que es connecten a concentradors 
secundaris que sí que estan connectats al hub 
central (o altre secundari en un nivell superior de 
l’arbre).

Topologia en arbre

En la topologia en malla, cada dispositiu té un 
enllaç físic punt a punt dedicat amb qualsevol altre 
dispositiu, es a dir, que només hi ha tràfic entre els 
dos dispositius en aquest enllaç (ad‐hoc).
És la més robusta i segura de totes, ja que si falla 
un dispositiu no afecta als altres, i la informació 
entre els dispositius només la poden veure ells.
Però és la més complexa de instal∙lar i gestionar.

Topologia en malla



Topologia Híbrida

És la combinació de
dues o més topologies
bàsiques i/o les seves
variacions.



Medis de transmissió
Són els canals de transmissió físics de la informació entre 
dos o més terminals en un sistema.

Principalment existeixen 3 tipus de medis guiats:
• Parell trenat (twisted pair)
• Fibra òptica
• Cable coaxial

I un de no guiat:
• Radiofreqüència amb antenes



Cable Parell Trenat

• Baix cost del cable.
• Fàcil per a afegir nous nodes a un 
mateix segment.
• Facilitat per a la solució de problemes i 
manteniment.
• Elimina considerablement el soroll 
extern i les diafonies (Crosstalk) de 
parells adjacents.

• Baixa immunitat al soroll i a les diafonies 
pròpies.
• Ample de banda màxim limitat
• Limitacions en distancies (<100m per segment)
• Altes tases d’error a altes velocitats.

Avantatges Inconvenients



Cable Parell Trenat
Existeixen 3 tipus principals:
 UTP (Unshielded Twisted Pair): trenat sense apantallar; cable de baix cost, però sensible 
al soroll
 STP (Shielded Twisted Pair): trenat apantallat; cable semblant al UTP, però cada parell 
porta una coberta protectora metàl·lica que millora la immunitat al soroll.
 FTP (Foiled Twistet Pair): trenat amb pantalla global; cable semblant al UTP, però amb una 
coberta metàl·lica protectora global, que millora la protecció a les interferències.

La EIA (Electronics Industries Association) estandarditza diferents categories de qualitat per 
a cables UTP. Dues de les més conegudes degut al seu ús en xarxes Ethernet, son:
 Categoria 5: amb 4 parells trenats de fil de coure, un ample de banda de 100MHz, capaç 
de transmetre fins a 1GHz.
 Categoria 6: és una evolució de la cat5, millorant l’ample de banda a 250MHz.

UTP STP FTP



Cable Fibra òptica

•Suporta altes freqüències
•Gran flexibilitat i lleugeresa.
•Pèrdues mínimes sobre llargues distancies
•Immunitat a pertorbacions electromagnètiques 
i a paràsits en medis industrials
•No produeix interferències
•Resistència al calor, fred i corrosió (vidre)
•Suporta veu, dades i vídeo

• Més car que altres tipus de cable
• Cable molt fràgil
• Necessitat de transmissors, receptors, conversors 
electrics-òptics
• Requereix alts coneixements en instal·lació i 
manteniment
• Reparació molt difícil i costosa “en camp”
• No es pot transmetre electricitat per a repetidors 
intermitjos

Avantatges Inconvenients

Nucli amb alt índex de refracció. Una gran diferència entre l’índex 
interior i exterior provoca un angle d’incidència gran i provoca 
reflexió interna total (θ>θc). Fibra de plàstic o vidre.

2

1

arcsinc
n
n
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Fibra óptica
• La finestra de treball és la longitud de ona centra de la font lluminosa per a la transmissió. Les
atenuacions en la fibra òptica son provocades per la absorció del color, imperfeccions, dispersions,
però en les finestres aquestes atenuacions son menors.

• En comunicacions es treballa en 3 finestres: 800‐900nm, 1250‐1350nm i 1500‐1600nm.
• La atenuació es més gran en la primera finestra, i menor en la tercera. Normalment s’utilitza la 
primera per a distancies curtes degut a ser més simple la tecnologia de fabricació del  components, i 
la tercera  per a distancies llargues.



Cable Coaxial

• Baix cost de manteniment
• Fàcil d’instal∙lar 
• Millor resistència al soroll en 

llargues distàncies

• Topologia i distancies limitades
• Baixa seguretat
• Inadequada per a grans canvis en la topologia
• El cost del cable es mes elevat que  el parell 

trenat

Avantatges Inconvenients



Exemples de sistemes de comunicació a la industria

Procés: Dispositius de Camp

Cèl·lula o Màquina:
(PLCs, robots, CNC...)

Planta:
Computadors

industrials

Fàbrica:
Gestió

AS-i, Compobus-S, sèrie RS-485 i RS-232, 
CAN, EIB(KNX). 

DeviceNet, Profibus-DP, 
Profibus-PA, ModBus. OPC

Profibus, Controller Link, Industrial Ethernet

Ethernet



Arquitectures de gestió de la informació

 Mestre/Esclau:
Sistema jeràrquic, en que el dispositiu mestre té el control sobre la resta de
dispositius esclaus. El mestre inicia les peticions u ordres als esclaus i
aquests responen només al mestre. En alguns casos, el rol de mestre pot
canviar de dispositiu.

 Servidor/Client:
Es basa en la prestació de serveis per part d’alguns dispositius de la xarxa 
(servidors) i l’aprofitament d’aquest serveis per part de la resta (clients).
Els clients realitzen peticions a un servidor que té la informació, i aquest
dona resposta.

 Productor/Consumidor:
Basat en el broadcast (per a tots). Un dispositiu produeix la informació i la
envia a la xarxa, i els consumidors decideixen si son els destinataris, i
consumeixen la informació.



Modes de diàleg

 Simplex:
En aquest mode hi ha un emissor i un receptor de les dades, i la informació
només es transmet del primer al segon. No se sol utilitzar industrialment ja
que al ser en llaç obert, no podem tenir confirmació en cas d’errors.

 Half Duplex:
Les comunicacions es realitzen entre dos dispositius, en dues direccions, 
però no de forma simultània, sinó per torns. Es degut a que sol haver un sol 
canal compartit.

 Full Duplex (Duplex):
L’intercanvi d’informació és bidireccional i simultani. Hi ha dos canals
d’informació, un per a emetre i altre per a rebre.



Model OSI (Open System Interconnection)

És un model que defineix una normalització d'estàndards per a assegurar una major compatibilitat i interoperabilitat 
entre els diferents tipus de tecnologia de xarxa produïts per les empreses a nivell mundial.



Model OSI
• 7 Aplicació (Application): És la capa on s’interactua amb el sistema
operatiu, on s’utilitza el software o las aplicacions en una computador
(Http,Dns, Smtp,Ssh,Telnet, Ftp, POP3, ...).
• 6 Presentació (Presentation): Recull les dades i les transforma en un
format estàndard que pugui entendre la capa d’aplicació (MP3, MPG,
GIF,...).
• 5 Sessió (Session): S’estableixen, mantenen i finalitzen les
comunicacions entre els dispositius (sessions SQL, NetBios, ...).
• 4 Transport: Manté el control del flux de dades, proveeix
de verificació de errors, recupera dades entre dispositius,...(TCP
protocol confiable, UDP protocol no confiable).
• 3 Xarxa (Network): Determina la forma en que seran enviades les
dades al dispositiu receptor (Direcció de xarxa IP, protocols de
enrutament,...).
• 2 Enllaç (Data Link): S’assigna un protocol adient a les dades,
s’assigna el tipus de xarxa i seqüència de paquets a utilitzar (Adreces
MAC, Switch, ...).
• 1 Física (Physical): Componentes físics d’una xarxa (cables, hubs,
targes xarxa, connectors, ...).

Per sobre de la capa d’aplicació trobem el software de gestió del bus
de comunicacions.

La majoria de busos de comunicacions de les capes inferiors de la
piràmide CIM, solen utilitzar només les capes Física (capa 1), Enllaç
(capa 2) i Aplicació (capa 7), saltant-se les altres per a augmentar
velocitat.



Exemple d’integració de sistemes de comunicació industrials



RS‐232, RS‐422, RS‐485

Industrialment en l'àmbit de l’automatització s’utilitza principalment la comunicació sèrie
ja que es redueix el número de cables, i s’eviten problemes a altes velocitats, en
comparació a la comunicació en paral·lel.

La EIA (Electronic Industries Alliance) té definits uns estàndards
en la capa física de OSI (nivell 1), que son els més utilitzats:
 RS-232 i RS-422 per a comunicacions punt a punt
 RS-485 per a xarxes multiusuari.

Hi ha altres com el RS-449, RS-423 o el llaç de corrent, però no aporten gaires
avantatges a les anteriors i no s’utilitzen.

Els busos de comunicació cablejats, poden
transmetre mitjançant busos sèrie o
paral·lel.
A més de un cable de referència, en el
paral·lel fan falta n cables per a n bits, i en
el sèrie només 1 cable.
En el paral·lel es transmeten tots el bits
simultàniament, i en el sèrie de bit en bit. Paral·lel

Sèrie



RS 232
Els dispositius electrònics digitals, solen treballar a 5V, 3.3V o 1.8V. Això era insuficient per a 
transmetre dades i es va arribar a definir la norma RS 232.
La norma defineix el ‘0’ lògic amb una tensió de +12V, i el ‘1’ lògic amb -12V. 
Utilitza un cable per a massa i altre per a la transmissió de les dades.
Originalment es va definir per a comunicar terminals amb mòdems on el DTE (Data Terminal 
Equipment) i el DCE (Data Circuit-terminating Equipment)

- Fins a 115.2kbps
- Fins a 15m
- Comunicació punt a punt
- Half Duplex o Full Duplex
- Asíncrona o Síncrona (afegint bits de control 
RTS,CTS, DTR, DSR, DCD)
- Mode operació per nivell
- ‘0’  +3 a +15V; ‘1’  -3 a -15V

El gran problema que té, és que no es gaire immune al soroll, ja sigui extern o provocat 
per les pèrdues de la longitud del cable, o les capacitats paràsites en velocitat. 



RS 422
Per a solucionar els problemes de soroll i pèrdues de nivell de les comunicacions referides a 
massa com el RS 232, el RS 422 utilitza un mode d’operació diferencial. 
No utilitza massa, però utilitza una comparació entre dues línies: DATA+ i DATA-. Quan en la 
línia DATA+ el senyal és superior a la DATA- es transmet un ‘0’, i si DATA- és superior a 
DATA+ es transmet un ‘1’. 
Q=DATA+ - DATA-. Si Q=+V ’0’, si Q=-V ’1’

- Parell trenat
- Fins a 10Mbps
- Fins a 1200m
- Punt a punt o multi-receptor (1 driver i 10 
receptors)
- Mode d’operació diferencial
- ‘0’  +V, ‘1’  -V (mín ±200mV màx ±6V)
- senyals Tx+, Tx-, Rx+, Rx- (full duplex)
- Necessita resistència terminal R=100Ω

Punt a punt
(point-to-point)

Multi-receptor
(multi-dropped)



RS 485
L'estàndard RS485 és una versió millorada del RS 422, que permet  tenir 
més d’un dispositiu emissor (driver). Com és molt similar al RS 422, molts 
dispositius RS 485 també incorporen el mode RS 422.
A diferencia del RS 422, el ‘0’ és amb diferencia negativa dels senyals i el ‘1’ 
amb diferència positiva.

- Parell trenat
- Fins a 10Mbps
- Fins a 1200m
- Punt a punt, multi-receptor , multi-punt

- Fins 32 drivers o receptors
- Mode d’operació diferencial
- ‘1’  V>+200mV, ‘0’  V< -200mV 
- voltatge entre -7 i +12V
- senyals Tx+, Tx-, Rx+, Rx- (full duplex)
- senyals Tx+/Rx, Tx-/Rx- (half duplex)
- Necessita resistència terminal R=120Ω



CAN
El bus CAN va ser desenvolupat per Robert Bosch Gmbh a Alemanya per a la 
industria de la automoció, però s’ha convertit en un estàndard sota l’identificador 
ISO 11898. Va ser dissenyat per a reduir el número de cables d’un vehicle i 
augmentar la seguretat. 
Utilitza topologia bus sèrie multiplexat, basat en el model productor/consumidor,
en que el processador principal pot delegar la carrega de comunicacions a un
perifèric intel·ligent, i disposar de més temps per altres tasques importants.
El protocol CAN inclou tres capes OSI: física, enllaç i aplicació, i introdueix una
capa especial per a gestió i control dels node anomenada capa de supervisor.

Les comunicacions estan orientades a missatges i s’aconsegueixen velocitats de 
fins a 1Mbps a 40m, i fins a 5Kbps a 10Km.



AS‐i(Actuator Sensor Interface)

Característiques principals
• Longitud màxima 100 m (300 m. amb repetidors) 
• Comunicacions mestre/esclau, amb un màxim de 
31 esclaus i un sol mestre. 
• Velocitat de 167 Kbit/s. 
• Missatges: 8 bits (4 de entrada y 4 de sortida) 
per node i missatge,

Una característica és el tipus de cable, que utilitza 
conjuntament la alimentació i el senyal de control, i la 
coberta està dissenyada per a evitar la inversió de polaritat 
i feta d’un material cicatritzant que tanca les perforacions 
dels connectors (anomenats vampir) al extreure’s.

AS-i és un bus simple per a connectar sensors i actuadors 
binaris amb un controlador (ex. PLC)

Avantatges: Simple, cost baix, alta 
velocitat efectiva, alimentació 
integrada.

Inconvenients: Limitat bàsicament a 
senyals binaries amb dificultat per a 
senyals analògiques, xarxa limitada 
en dispositius.



Compobus‐S
Bus propietari de OMRON

Les principals característiques son:
• Bus mestre/esclau (un sol mestre)
• Fins 32 esclaus

• Fins 16 bits per esclau
• Màxim 256 bits E/S
• Permet valors analògics (resolució 4000)

• Medis de transmissió: .
•Cable plà: dos cables de comunicació i dos de 
alimentació
•Parell trenat apantallat: dos cables de comunicació, 
alimentació d’esclaus independent.

• Velocitat 750Kbps
• Fins a 100m en alta velocitat de comunicació
• Fins a 500m en comunicació a llarga distància
• Connexió mitjançant derivadors o connexió directa



ModBus
Creat per Modicon, és un dels protocols més antics (1979). Actualment existeixen 
la versió clàssica de ModBus, i algunes variants com ModBus-TCP/IP.

Característiques ModBus:
 Es defineix en les capes 1 i 2 de OSI
 Estructura lògica mestre/esclau, o productor/consumidor (broadcast)
 Un mestre i fins a 63 esclaus
 Bus Half dúplex en RS-485, fibra òptica, radio
 Full dúplex en RS-422, RS-232C, fibra òptica, radio
 Codificació ASCII o RTU (binaria)
 Velocitat de 75bps a 19.2Kbps

Característiques ModBus-TCP/IP:
 Protocol definit en la capa 7 de OSI (aplicació)
 Ethernet amb TCP/IP per les capes inferiors OSI (1 a 4)
 Estructura client/servidor MODBUS TCP/IP



Consta de tres formats:
 PROFIBUS FMS (Fieldbus Messages Specifications). El més complert, de propòsit 
general, per a supervisió i configuració. És multi-mestre (pas de testimoni entre mestres, 
mestre-esclau amb els demés dispositius). S’utilitza a nivell de planta o cèl·lula. 
 PROFIBUS DP (Distributed Peripherials). Alta velocitat, eficient i econòmic, amb 
transferència de petites quantitats de dades. Estructura mestre/esclau clàssica. El més 
utilitzat (90% del mercat Profibus), i s’utilitza a nivell de camp de sensors i actuadors, o 
cèl·lula.
 PROFIBUS PA (Process Automation). Com DP però adaptat a zones intrínsecament 
segures, es a dir, per a ambients perillosos i amb risc d’explosió. Actua a nivell de camp 
de sensors i actuadors. 

ProfiBus
És un estàndards oberts més coneguts, desenvolupat pel govern alemany al 1989 juntament 
amb empreses del sector de la automatització.

Característiques principals:
• Longitud màxima (ideal): 9 Km. En medi elèctric, 150Km. 
fibra òptica, 150 m. infrarojos. 
• Fins a 127 nodes (32 sense repetidors)
• Velocitat de transmissió entre 9.6 Kbit/s. i 12 Mbit/s. 
• Topologia: bus, estrella, anell, arbre, anell redundant
• Testimoni mestre/esclau



Capes OSI Profibus



• PROFIBUS DP y FMS poden utilitzar fibra òptica, però solen treballar amb 
cable en medi H2: es a dir, RS485 sobre cable UTP, parell trenat apantallat, 
de coure. El blindatge es pot obviar si es treballa en una zona de baix risc de 
interferències electromagnètiques.

• Es poden connectar 32 nodes per segment sense utilitzar repetidors. 
Recomanen utilitzar 3 o menys repetidors en tot el bus, per a un màxim de 
127 nodes.

•La longitud màxim depèn de la velocitat de transmissió escollida. Per 
exemple amb cable:

•El connector preferit es el sub‐D de 9 pins. Es requereix l'ús de terminadors 
actius de bus.

Baudrate (Kb) 9.6 19.2 93.75 187.5 500 1500 12000

Distància 9000m 1200m 1200m 1000m 400m 200m 100m

Capa física DP y FMS



• PROFIBUS PA treballa en medi H1:  IEC 1158‐2  sobre cable UTP, parell trenat i apantallat, de coure. El 
propi cable de dades també proporciona alimentació. 

• Cada segment té només un font d’alimentació. Els dispositius de camp poden ser alimentat per el 
mateix bus (uns 10mA por dispositiu).

• No es proporciona energia al bus quan una estació està transmeten.

• En estat de pausa, cada dispositiu de camp té un consum constant.

• Els dispositius de camp actuen com a consumidors passius de corrent.

• A ambdós extrems del bus hi ha terminadors passius.

• Es poden implementar tipologies de arbre, estrella, etc. Per a augmentar la fiabilitat (amb segments 
redundants)

• Es poden utilitzar fins a 4 repetidors per a unir segments de 32 nodes.

• Fins a 31.25 Kbps. 

Capa física PA



Impulsat per Allen Bradley en 1994 s’implementa un protocol de la capa 7 
(aplicació), sobre un protocol CAN. 
Característiques principals: 
• Velocitats de transmissió: 125 Kbit/s. (500 m.), 250 Kbit/s. (250 m.) y 500 
Kbit/s. (100m.)
• Fins a 64 nodes 
• Topologia bus amb dades i alimentació en el mateix bus 
• Mestre/esclau (multimestre) i productor/consumidor 
• Definició de dades basada en missatges orientats a objectes per a modelar 
els serveis de comunicació i el comportament extern dels nodes
• Mida màxima del missatge: 8 bytes de informació per node i missatge 
• Baix cost, alta fiabilitat i eficient
• Es poden afegir i treure dispositius “en calent”
• Sistema obert amb gran varietat de fabricants: Allen‐Bradley, ABB, Bosh, 
Omron, Festo, ...

DeviceNet



La xarxa Ethernet es va originar per Digital Equipment Corporation, Intel i Xerox en 1976. 
En aquesta es basa l'estàndard IEEE 802.3.
Utilitzat principalment per a la interconnexió de ordinadors en xarxes de dades, però s’ha 
introduït en l’entorn industrial en dispositius com PLCs. Busos com Profibus l’han adoptat 
com a solució de nivell superior

• Disponibilitat i baix preu dels dispositiu
• Proliferació de protocols TCP/IP suportats
• Velocitats de 10Mb/s (802.3), 100 Mb/s (Fast Ethernet 802.3u), 1Gb/s (Ethernet Gigabit)
• Distàncies de 100m (cable) a 50Km (fibra òptica)
• Poc eficient per a missatges amb poca informació
• Cada estació Ethernet es independent
• Comparteixen el mateix sistema
• Ethernet funciona en sèrie
• Tots reben cadascun dels senyals
• Existeix un control de accés al medi (CSMA/CD Carrier Sense Multiple Access with
Collision Detection)

Ethernet (IEEE 802.3)



Ethernet. Capa física
La capa física d’Ethernet ha anat evolucionant i existeixen múltiples variacions tant de medis
físics com de velocitat. Podem tenir com a medis físics cable coaxial, parell trenat i fins a
fibra òptica, i velocitats des de 1Mbit/s a 100Gbit/s (experimental).
La nomenclatura IEEE està definida en tres parts:

10 BASE 5
Indica la velocitat

del medi
Tipus de segment

o longitudIndica el tipus de senyal
BASE = BASEBAND

Com que la part física és comuna a diferents variacions, i només varia la velocitat, alguns 
dispositius son capaços de suportar diferents variacions i adaptar-se automàticament. Un 
port Ethernet 10/100 suporta10BASE-T i 100BASE-TX; i un port Ethernet 10/100/1000 
suporta 10BASE-T, 100BASE-TX, y 1000BASE-T

Exemples:
•10BASE2: Dominant durant anys, a 10Mbit/s, amb topologia bus, utilitza cable coaxial 
amb cables RG-58 i connectors BNC
•10BASE-T: Velocitat 10Mbit/s, cable amb 4 parells trenats (només utilitza 2) i 
normalment connector RJ45. Topologia estrella.
•100BASE-TX: Millora de l’anterior a 100Mbit/s amb cable categoria 5.
•1000BASE-T: Millora de l’anterior a 1Gbit/s amb cable cat.5e o superior, i utilitza els 4 
parells trenats.
•100BASE-FX: conegut com a versió del 100BASE-TX sobre fibra òptica

Connexió RJ-45

Connexió BNC en T



EtherCAT

network wide process image: 4 Gbyte
device process image: 1 bit to 64 kbyte
address allocation: freely configurable
device address selection: automatically via software

Cost benefits
no more network tuning: lower engineering costs
hard real-time with software master: no plug-in cards required
no active infrastructure components (switches, etc.) required
Ethernet cable and connector costs lower than for traditional fieldbuses
EtherCAT right down to the I/O terminal: no complex Bus Couplers required
low interface costs due to highly integrated EtherCAT Slave Controller

Protocol
optimised protocol directly within the Ethernet frame
fully hardware-implemented
for routing and socket interface: UDP datagram
processing while passing
distributed clock for accurate synchronisation
time stamp data types for resolution in the nanosecond range
oversampling data types for high-resolution measurements

Diagnostics
breaking point detection
continuous “quality of line” measurement enables accurate localisation of transmission faults
Topology View

Interfaces
switch port terminal for standard Ethernet devices
fieldbus terminals for fieldbus devices
decentralised serial interfaces
communication gateways
gateway to other EtherCAT systems

Openness
fully Ethernet-compatible
operation with switches and routers possible, but not required
mixed operation with other protocols also possible
internet technologies (Web server, FTP, etc.)
compatible with the existing Bus Terminal range
protocol is published completely
EtherCAT is IEC, ISO and SEMI standard.

EtherCAT significa "de Ethernet per al 
Control de Tecnologia d'automatització". Es 
tracta d'un codi obert, sistema d'alt 
rendiment que té per objecte utilitzar els 
protocols sobre Ethernet (el sistema a 
favor de les xarxes d'àrea local) en un 
entorn industrial, especialment per a les 
fàbriques i altres de fabricació es refereix a 
que facin ús de robots i altres tecnologies 
de línia de muntatge.

La tecnologia EtherCAT supera les 
limitacions del sistema d'altres solucions d' 
Ethernet: El paquet Ethernet ja no és rebut 
i llavors interpretat i copiat com a 
procesament de dades en cada connexió. 
En lloc d'això, el marc Ethernet es 
processa sobre la marxa: el recentment 
desenvolupat FMMU (camp unitat de 
gestió de memòria) en cada node esclau 
llegeix les dades que li ha dirigit, mentre 
que el missatge és enviat al dispositiu 
següent. De la mateixa manera, les dades 
d'entrada s'afegeixen al missatje, mentre 
que passa a través. Els missatges tenen 
només un retard d'uns nanosegons.



EtherCAT

It’s Industrial Ethernet
| Standard Ethernet frames used
| Supports all Internet technologies
| HTTP, FTP, TCP/IP – without degrading
the real-time behavior
| Simplifies vertical integration

It’s flexible topology
| All topologies supported: line, tree, star, 
ring
| No node, switch or hub cascading issues
| Up to 65,535 nodes per segment
| Redundancy, Hot Connect, Hot Swap 
options



‐ Basat en Ethernet cambia la capa física
‐Wi‐Fi : Wireless Fidelity
‐ Freqüència de ample de banda entre 2’40 y 2’485GHz repartida en 13 canals 
(ch1:2412MHz, ch2:2417MHz,..., ch13:2472Mhz) (varis de 5.1 a 5.8GHz en 802.11a)
‐ Velocitats 11Mbit/s (802.11b) , 54Mbit/s (802.11g), 300 Mbit/s (802.11n)
‐ Distancies 40m interior, 140m exterior

Wireless Ethernet (Wifi 802.11)

‐ Freqüència de treball permesa sense llicencia
‐ Transmissió AM/FM
‐ Velocitats: 9.6 / 4.8 / 2.4 / 1.2 Kbits/s
‐ Poca potencia sortida: 1mW
‐ Distancies curtes: 3 a 30m

Wireless RF 434Mhz

Busos sense fils
També podem trobar busos sense fils a la industria, però son menys utilitzats 
degut a que son molt susceptibles a interferències.



G.S.M. (Global System for Mobile communications)

Un client GSM permet connectar un dispositiu mitjançant la xarxa de telefonia mòbil a un
computador (o altre client GSM), i transmetre dades, missatges curts SMS (Short Message Service)
enviar i rebre missatges per correu electrònic, navegar per Internet, accedir a una xarxa
informàtica, etc...

Antena
Alimentació

Port RS232 Tarjeta SIM

• Facilitat de instal∙lació

• Possibilitat de comunicació des de “qualsevol  punt”

• Comunicacions per enviament de missatges SMS

• Cost econòmic d’instal∙lació

• Configuració igual que els mòdems tradicionals

• Falta de cobertura/falles de comunicació

• Velocitat de comunicació

• Missatges SMS no son immediats

• Cost per l’ús de la xarxa de telefonia a 
operadors

Ús en comunicacions industrials:
• Comunicacions amb ordinadors, PLCs, sistemes de seguretat, etc… per línia sèrie (port RS232C estàndard)
• Integració de sistemes amb mòdems convencionals i mòdems GSM
• Enviament de missatges mitjançant comandes o senyals digitals externes
• Possibilitat de maniobres de control i monitorització mitjançant trucada telefònica (depuradores d’aigua)
• Enviament de ordres de control mitjançant missatges SMS (domòtica)
• Ideal per a instal·lacions on el cablejat és molt costos o per a zones de difícil accés

Avantatges Inconvenients



¿Què és una Xarxa d’ordinadors?

• Dos o més ordinadors

• Connectats per un medi físic

• Amb software que els permeti comunicar‐se

• Dos tipus bàsics:

– LAN y WAN



LAN i WAN
LAN:
• Local Area Network
• Entorn reduït (edificis o similars)
• Fins a 1km
• Velocitats entre 10 y 100 MBps

WAN:
• Wide Area Network
• Entorn ampli (inclús països o continents)
• De 100 a 1000km
• Velocitats fins 10 Gbps



X.25
ATM

Frame Relay

ROUTER

ROUTER

ROUTER

WAN

LAN

LAN

Madrid

Valencia

Barcelona

LAN i WAN



Elements d’una Xarxa

• Hardware

– Medi Físic.

– Servidors, estacions de treball i nodes.

– Adaptadors.

– Components d’una xarxa (Hubs, etc).

• Software



Medi físic

• Utilitzat per a transportar senyals entre diferents equips: 
cable, fibra òptica, radio, ...

• Dos tipus principals mètodes de transmissió en el medi

– Baseband (banda base)
• Senyals digitals sobre una sola freqüència
• La capacitat del canal és per a una única senyal
• Senyals son polsos d’electricitat o llum

– Broadband (banda ampla)
• Senyals analògiques en un rang de freqüències
• Múltiples senyals poden anar per l’ample de banda
• Senyals son ones òptiques o electromagnètiques



Servidors, estacions de treball i Nodes
• Servidors

– És un sistema que proporciona serveis a altres sistemes
informàtics (anomenats clients) dins d'una xarxa, normalment
usant l'arquitectura client‐servidor. Algun dels més comuns son:
servidor Web, d’arxius, de correu, d’impressions, de telefonia,
proxy, de noms (DNS), etc...

• Estacions de treball (Workstation)
– Qualsevol tipus de computador (basats en DOS, Windows,

Macs, estacions UNIX, etc..) connectat a una xarxa

• Nodes
– Qualsevol dispositiu informàtic o perifèric connectat a la xarxa

(Impressores, mòdems, escàners, etc...)



Adaptadors de xarxa
És el dispositiu que permet connectar una estació de treball 

o node a una xarxa.
• També coneguts com a Network Interface Cards (NIC) o 

targes de xarxa
• Cada node o workstation necessita un adaptador i 

inclouen un port de connexió
• Poden connectar a una xarxa cablejada (ethernet) o sense 

fils (WIFI)
• Per exemple, els ordinadors portàtils incorporen dos 

adaptadors de xarxa, un per a ethernet i altre per a WIFI



Components d’una xarxa
Son els diferents dispositius hardware que permeten gestionar la 
xarxa.
Algunes de les funcionalitats bàsiques son:

• Hubs (concentradors)
• Switches (conmutadors)
• Routers (encaminadors)
• Punts d’accés
• Repetidors
• Bridges (ponts)
• Transceivers (MAU)
• altres ....



Hub i Switch

SWITCH
Un switch o commutador té la mateixa funció que un hub, però 
que opera també al nivell 2 OSI o nivell d’enllaç de dades, i a 
diferència dels concentradors, per cada paquet que hi arriba, el 
commutador l'envia només al seu destí, ja que passa les dades 
en funció de la adreça MAC de destí.

HUB
Un hub o concentrador és un dispositiu de xarxa que permet 
agrupar un conjunt de dispositius Ethernet en un mateix segment 
de xarxa. Sol tenir una entrada i varies sortides. Actua al 1r nivell 
OSI o nivell físic, i és per això que tot el que hi arriba és reenviat 
indiscriminadament a tots els ordinadors connectats.
Tota la transmissió de dades queda a nivell de xarxa interna.

També son coneguts com a Hub USB els dispositius USB que permeten 
obtenir més d’una connexió USB a partir d’una sola.

Hub
USB



Concentradors

Concentrador ConcentradorFibra òptica

Els concentradors no només es queden a nivell de LAN, sinó que també poden
treballar a nivell de WAN, concentrant varies xarxes en una sola connexió amb altre
concentrador.
La connexió entre concentradors sol fer-se amb fibra òptica.



Router
Un router o encaminador, és un dispositiu que treballa al nivell 3 OSI o de
xarxa, que pren la informació del nivell (adreça IP, ...) per a prendre la decisió
de escollir el camí o ruta més adequada per a reenviar les dades rebudes. La
informació va passant a través de diferents routers per a anar des de l’origen al
destí de la forma més ràpida i segura possible. Poden tenir varies entrades i
varies sortides. És més lent que un bridge.
Permet definir àrees, enllaçar xarxes, controlar el tràfic, pot enllaçar diferents 
tipus de cable, ...

Cap a destí Desde font

Router

¿El destí d’aquest paquet
està a la esquerra del router?

Si es així, passa-ho

Direcció de xarxa
de destí Dades



Router ADSL
Els sovint anomenats "routers ADSL" són més aviat passarel·les residencials 
(gateway)
Mentre que la funcionalitat és similar a la d'un router normal, enlloc de connectar 
ordinadors locals directament a la xarxa remota, un gateway residencial ha de fer 
aparèixer els ordinadors locals com un sol ordinador.
La seva funcionalitat és connectar les xarxes locals (LAN) amb les xarxes extenses 
(WAN) que són les que habitualment es contracten a proveïdors de servei.
Els routers ADSL només tenen una interfície de sortida a la WAN, la que va cap al 
proveïdor de servei. Els routers ADSL comercials solen tenir incorporat un switch per 
a poder connectar els diferents ordinadors de la LAN, i en cas de tenir funcionalitats 
WIFI també un punt d’accés.



Punt d’accés

Un punt d'accés sense fils conegut com AP o WAP 
(Wireless Access Point) en xarxes d'ordinadors és un 
dispositiu que interconnecta dispositius de comunicació 
sense fils per formar una xarxa sense fils. 

Un punt d’accés o NAP (Network Access Point) és un punt on conflueixen les 
xarxes de les diferents empreses proveïdores de serveis de Internet, 
conegudes com a Internet Service Provider o ISP. Mitjançant els punts d’accés 
s’intercanvia el tràfic de internet entre les diferents ISP que connecten els 
seus routers al la xarxa el punt. Actualment s’han substituït per els IXP 
(Internet Exchange Point).

Els punts d’accés sense fils poden tenir altres funcionalitats 
entre ells com de sistema de distribució sense fils o WDS 
(Wireless Distribution System).
WDS pot proveir dos modes de connectivitat de AP a AP:
- Pont de xarxa sense fils (Wireless Bridge) en que els 
punts d’accés connectats només es comuniquen entre ells i 
cap altre client sense fils pot accedir.
- Repetidor sense fils (Wireless Repeater) en que els punts 
d’accés permeten que qualsevol client es pugui connectar.



Repetidor
Un repetidor és un dispositiu electrònic que rep un senyal dèbil o de
baix nivell i la retransmet a un nivell més alt i/o a més potència, de
manera que el senyal pugui cobrir distàncies més llargues sense
degradació.
En el cas de repetidors en comunicacions, el repetidor treballa al
nivell 1 OSI o físic, i regenera, amplifica i resincronitza el senyal
d’entrada. Utilitzen el mateix tipus de medi de transmissió a la
entrada i a la sortida: cable o sense fils (WDS Repeater)

Amplificar el senyal

Senyal de sortida Senyal d’entrada

Repetidor



Bridge
Un pont de xarxa o brige és un dispositiu que opera a la capa 2 OSI o 
d’enllaç, que interconnecta dos segments de xarxa, fent passar les 
dades d’un segment a l’altre en base a la direcció física de destí (MAC) 
de cada paquet, utilitzant el mateix protocol de xarxa, sempre que el 
destinatari estigui a l’altre banda del pont. Pot ser amb cable o sense 
fils (WDS Bridge)

La principal diferència entre un pont (bridge) o un repetidor i un hub és 
que el segon passa qualsevol trama amb qualsevol destí per a tots els 
altres nodes connectats, en canvi el primer només passa les trames 
pertinents a cada segment. Aquesta característica millora el rendiment 
de les xarxes al disminuir el tràfic inútil.

Cap a destí Des de font

Bridge

¿El destí d’aquest paquet
està a la esquerra del pont?

Si es així, passa-ho

Direcció hardware
de destí

Dades



Transceptors o MAU (Medium Attachment Unit)

Router
AUI

AUI

AUI

FDDI

Cable ThinCable Thick

AUI AUI

Transceivers (MAU)

Un transceptor permet connectar un equip a qualsevol altre medi de transmissió, 
és a dir que transformen el tipus de medi. Per exemple, adapta de cable de 
parell trenat a cable de fibra òptica.



Connexió de xarxes a Internet

ISP

ISP



ADSL connexió estrella



Xarxa domèstica



Paràmetres xarxa

Entre d’altres, al configurar un ordinador o altre dispositiu a xarxa, existeixen
varis paràmetres i adreces bàsiques de informació o configuració, com poden
ser:

- Adreça MAC
- Adreça IP
- Mascara de subxarxa (Mask)
- Porta d’enllaç (Gateway)
- Servidor DNS
- Servidor DHCP
- Servidor WINS



Adreça MAC
L'adreça MAC (Media Access Control) és una adreça que identifica a un dispositiu
de xarxa de manera única, és com el número de DNI del dispositiu en xarxa.
S’utilitza en el nivell 2 OSI o capa d’enllaç de dades. Aquesta adreça està
formada per 6 bytes els quals formen 6 grups de dos lletres en hexadecimal. Per
tant tenim un identificador de 48 bits que pot representar 281.474.976.710.656
adreces diferents.

00:1A:A0:D2:F3:AB



Adreça IP
Una adreça IP és un número que identifica de manera lògica i jeràrquicament a una interfície
d'un dispositiu dins d'una xarxa que utilitzi el protocol d'Internet (Internet Protocol), que
correspon al nivell de xarxa o nivell 3 del model OSI. Dins d’una mateixa xarxa, la adreça IP
ha de ser única. A diferencia de l'adreça MAC que és únic i imposat pel fabricant, l'adreça IP
es pot canviar.

En el protocol IPv4, una adreça IP es representa mitjançant un nombre binari de 32 bits
separat en 4 grups de 8 bits (00 a FF), que pot representar fins 4.294.967.296 dispositius.
Ex. 192.168.2.216 Es poden classificar en 3 tipus de classes bàsiques en funció del tipus
d’organització a qui s’assigna la Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
(ICANN) : A, B i C.

Classe Rang N° de 
xarxes

N° de host 
per xarxa

Màscara de 
xarxa

A 0.0.0.0 ‐
127.255.255.255 128 16.777.214 255.0.0.0

B 128.0.0.0 ‐
191.255.255.255 16.384 65.534 255.255.0.0

C 192.0.0.0 ‐
223.255.255.255 2.097.150 254 255.255.255.0

Hi ha dues classes reservades que 
corresponen als rangs:
D 224.0.0.0 – 239.255.255.255
E 240.0.0.0 – 255.255.255.255

En funció de la assignació la adreça IP pot ser estàtica (fixa), o dinàmica assignada per un 
servidor DHCP, i en funció de la visibilitat pot ser pública o privada.
Actualment ja s’està començant a posar en marxa adreces amb el protocol IPv6, en que 
l’adreça està formada per 128 bits separats en 8 grups de 16 bits (0000 a FFFF), que 
poden representar fins a 3.4x1038 dispositius. Ex. 2011.AB8E.865.3C91.198.13D.1369.1



Màscara de subxarxa

Màscara Nº hosts

255.255.255.255 1

255.255.255.254 2

255.255.255.252 4

255.255.255.248 8

255.255.255.240 16

255.255.255.224 32

255.255.255.192 64

255.255.255.128 128

255.255.255.0 256

255.255.254.0 512

255.255.252.0 1024

…. ….

La màscara de subxarxa és número amb format d’adreça IP que permet distingir 
quan un dispositiu pertany a la mateixa subxarxa, i així saber si les dades s’han 
d’enviar dins o fora de la xarxa.
En format binari totes les màscares tenen els ‘1’ agrupats a la 
esquerra, i els ‘0’ a la dreta. 

Ex: 11111111.11111111.11111111.11000000  255.255.255.192

Amb la màscara podem assignar quants dispositius estan dins 
de la pròpia xarxa. 

Ex: Si la nostra xarxa només permetem 16 dispositius, llavors 
la màscara és 255.255.255.240 

256 – 240 = 16 hosts

Tipus A: 255.0.0.0 (permet 256*256*256  = 16777214 interfícies)
Tipus B: 255.255.0.0 (permet 256*256  = 65536 interfícies)
Tipus C: 255.255.255.0 (permet 256 – 2 = 256 interfícies)
S’ha de tenir en compte que el 0 i el 255 no s’utilitzen com a número final de
IP, o sigui que per exemple en tipus C, en lloc de 256 tenim realment 254.



Porta d’enllaç i Servidor DHCP

 Una porta d’enllaç, passarel·la o gateway, és un dispositiu que permet
interconnectar xarxes. Les portes d’enllaç actuen al nivell 4 OSI o nivell de
transport i superiors.
En una xarxa domèstica, normalment la porta d’enllaç és el mateix router ADSL,
ja que és el que connecta la xarxa LAN a Internet (WAN).

 DHCP (Dynamic Hosting Configuration Protocol) és un protocol de xarxa que
permet als nodes d’una xarxa IP obtenir els seus paràmetres de configuració
automàticament.
Un servidor DHCP és el dispositiu que s’encarrega de gestionar i assignar la IP
als dispositius que es connecten a la xarxa. En una xarxa domèstica, el propi
router pot fer les funcions de servidor DHCP.



Servidor DNS i WINS
 El sistema de noms de domini o DNS (Domain Name System) és un sistema de noms
jeràrquic que funciona sobre una base de dades distribuïda. L’ús més freqüent és la
traducció global dels noms de domini a les adreces corresponents per al protocol IP.
D’aquesta forma es facilita l'ús de aplicacions en Internet, ja que no s’han de memoritzar
les adreces numèriques, i facilita el canvi de adreces mantenint el nom de domini.
Un servidor de DNS és el dispositiu encarregat de fer la traducció de domini a IP, o de
buscar altre servidor que la pugui fer.

Per exemple, aprendre la IP 147.83.2.135 és més complicat que aprendre el seu domini
corresponent, que és www.upc.edu, o 147.83.194.33 és més complicat que
atenea.upc.edu. El servidor DNS s’encarrega de fer la conversió de nom a adreça IP.

WINS (Windows Internet Naming Service) és un servidor de noms de Microsoft, que manté una
taula amb la correspondència de la adreça IP i els seu nom de cada dispositiu dins de
una xarxa Windows, i d’aquesta forma localitzar ràpidament altre ordinador dins d’una
xarxa.

És més fàcil posar \\Lab110-1 que conèixer la IP corresponent, i de fer aquest canvi en
Windows s’encarrega el servidor WINS

www.google.es  74.125.230.247  ; www.facebook.es    66.220.152.32



Exemple nom de domini



FQDN i URL
Un FQDN (Fully Qualified Domain Name) o nom de domini
completament qualificat, és un nom de domini que identifica el
trajecte complert fins a un determinat equip. Per exemple:
www.upc.edu
atenea.upc.edu
www.epsevg.upc.edu

Una URL (Uniform Resource Locator) o localitzador uniforme de
recursos, és el trajecte complert a un arxiu o recurs d'Internet. Per
exemple:
https://www.upc.edu/aprendre/centres‐docents/epsevg
http://atenea.upc.edu/moodle/course/view.php?id=3157
http://www.epsevg.upc.edu/curs‐actual/curs‐actual/horaris



Exemple de configuració xarxa ADSL domèstica



Ports TCP/IP

Port Servei o aplicació Port Servei o aplicació

21 FTP 139 NetBios

23 Telnet 445 HTTP – HTTPS amb SSL 
(segura)

25 SMTP 4662 Emule

80 HTTP 5900 VNC

110 POP3 8080 HTTP alternatiu

En un ordinador es poden executar simultàniament diferents programes utilitzant
TCP/IP en Internet, com per exemple navegar amb pàgines HTML amb el protocol
HTTP, i a la vegada descarregar un fitxer per FTP i llegir el correu per SMTP.
Per a poder realitzar aquesta simultaneïtat, s’utilitzen els ports que permeten
distingir les diferents fonts de dades. Un port és un número entre 0 i 65535 que
s’afegeix a la adreça IP que permetrà dirigir les dades a la aplicació corresponent.
Com a símil, una adreça IP és un carrer i els ports són cadascuna de les portes
d’entrada als edificis i cases del carrer.
La unió entre adreça IP + port és una adreça única coneguda com a Socket.

En els navegadors, quan el servei utilitzat és algun dels usuals com HTTP o FTP, no fa falta posar el
número de port ja que ho fa automàticament. Quan posem al navegador http://www.epsevg.upc.edu, el
navegador afegeix el port 80 i internament queda http://www.epsevg.upc.edu:80

Exemples:



NAT
NAT (Network Address Translation - Traductor de Adreça de Xarxa) és un
mecanisme utilitzat per routers IP per a intercanviar paquets entre dos xarxes que
assignen mútuament direccions incompatibles. Consisteix en convertir, en temps
real, les adreces utilitzades en els paquets transportats. També és necessari
editar els paquets per a permetre l’operació de protocols que inclouen informació
d’adreces dins de la conversa del protocol.



Domòtica

Cristobal Raya GinerCristobal Raya Giner

Automatització Industrial (AUIN)



Definició
d òti• domòtica

“f. Conjunt de tècniques informàtiques i teleinformàtiques aplicades a 
l'automatització del funcionament dels habitatges”. Gran diccionari de la Llengua Catalana.

• El terme domòtica prové de la unió de les paraules domus (que significa
casa en llatí) i tica (de a tomàtica para la en grec 'q e f nciona por sícasa en llatí) i tica (de automàtica, paraula en grec, 'que funciona por sí
mateixa'). S'entén per domòtica al conjunt de sistemes capaços
d’automatitzar un habitatge, aportant serveis de gestió energètica,
seguretat, benestar i comunicació, i que poden estar integrats per mitjà de
xarxes interiors i exteriors de comunicació, amb fils o sense fils, i el control
del qual gaudeix de certa ubiqüitat, des de dins i fora de la llar. Es podria
definir com la integració de la tecnologia en el disseny intel∙ligent de un
recinte.
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I l l ió i l i l l ió i dInstal∙lació convencional vs instal∙lació automatitzada

Convencional Automatitzada



Aplicacions
• Gestió Energètica

• Confort• Confort

• Seguretat

• Comunicacions (Telegestió)



Aplicacions
• Gestió energètica:

– Climatització: programació i zonificació p g
– Gestió elèctrica 

• Racionalització de càrregues elèctriques:Racionalització de càrregues elèctriques: 
desconnexió d’equips d’us no prioritari en funció del 
consum elèctric en un moment donat. Redueix la 

t i t t dpotencia contractada. 
• Gestió de tarifes, derivant el funcionament d’alguns 
aparells a hores de tarifa reduïda.aparells a hores de tarifa reduïda. 

– Us d'energies renovables 



Aplicacions
• Confort:

– Il∙luminació 
A l d l ll d l’h bi• Apagat general de totes les llums de l’habitatge. 

• Automatització del apagat/encès en cada punt de llum. 
• Regulació de la il∙luminació segons el nivell de lluminositat ambient. 

– Automatització de tots els diferents sistemes / instal∙lacions / 
equips dotant‐los de control eficient i de fàcil utilització. 

– Integració del porter al telèfon, o del videoporter al televisor. g p p
– Control via Internet. 
– Gestió Multimèdia i del oci electrònics 

Generació de macros i programes de forma senzilla per a l’usuari– Generació de macros i programes de forma senzilla per a l’usuari 



Aplicacions
• Seguretat:

Simulació de presencia– Simulació de presencia. 

– Detecció de conats de incendi, fugues de gas, 
d’escapaments d’aigua, etc. 

– Alerta mèdica. Teleasistència. 

– Tancament de persianes puntual i segur. 

– Accés a Càmeres IPAccés a Càmeres IP 



Aplicacions

• Comunicacions (telegestió):
– Ubiqüitat en el control tant extern como intern, 
control remot des de Internet, PC, comandaments 
sense fils (p.ej. Smartphone amb WiFi o Bluetooth), 
aparellatge elèctric (PLC PowerLineCommunications). 

– Transmissió d’alarmes.

– Intercomunicacions.Intercomunicacions.



Característiques
• Flexibilitat

• Modular

b l• Usabilitat

• Integral
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Tipus d’habitatge

NOVA CONSTRUCCIÓ
En el caso d’habitatge o edifici de nova construcció o de rehabilitacióEn el caso d’habitatge o edifici de nova construcció o de rehabilitació

profunda, es recomana la col∙locació d’un cablejat específic que
transmet la informació necessària entre els diferents elements del
sistema.

REFORMA
En el cas d’habitatge/edifici existent els requisits d’instal∙lació son mínimsEn el cas d habitatge/edifici existent els requisits d instal lació son mínims

ja que és possible aprofitar la pròpia xarxa elèctrica de l’habitatge i la
tecnologia radio ( sense cables) com a mitjà de transmissió.

En qualsevol cas, els mecanismes d’us son actualment senzills i el seuq ,
cost s’ha reduït sensiblement en els darrers anys.



Sistemes de control

Llaç Obert

Llaç Tancat



Arquitectures

• Arquitectura 
Centralitzada: un 
controlador centralitzatcontrolador centralitzat 
rep informació de 
múltiples sensors i, una 

d dvegada processada, 
genera les ordres 
oportunes per als p p
actuadors. 



Arquitectures

• Arquitectura Descentralitzada: 
hi ha varis controladors, 
i t t t binterconnectats per un bus, 
que envia informació entre ells 
i als actuadors i interfícies 
connectades als controladors,connectades als controladors, 
segons el programa, la 
configuració i la informació 
que rep dels sensors, sistemes 
i t t t i iinterconnectats i usuaris. 



Arquitectures
• Arquitectura Distribuïda: tota la intel∙ligència del sistema 

està distribuïda per tots els mòduls siguin sensors o p g
actuadors. Sol ser típic dels sistemes de cablejat en bus, o 
xarxes sense fils.



Arquitectures
Arquitectura mixta: sistemes amb arquitectura descentralitzada

en quant a que disposen de varis petits dispositius capaços d’
adquirir i processar la informació de múltiples sensors iadquirir i processar la informació de múltiples sensors i
transmetre’ls a la resta de dispositius distribuïts per
l’habitatge, p.ex. sistemes basats en Zigbee i totalment sense
filsfils.



Elements

 Controladors Controladors 

 Sensors 

 Actuadors

Medis de transmissió



Controladors / Reguladors

• Son els elements encarregats de prendre les decisions del 
sistema en funció de les ordres de l’usuari i els elementssistema en funció de les ordres de l usuari i els elements 
sensors, i que controlen els elements actuadors.

• Quan es desitja gestionar o automatitzar un procès o 
instal∙lació podem definir dos alternatives:
– Gestió tècnica individual: ofereixen solucions parcials per a la gestió 

de diferents àrees d’una instal∙lació elèctrica.de diferents àrees d una instal lació elèctrica.
– Sistemes de gestió integral: la gestió afecta a diferents components 

o equips pertanyents a diferents àrees de la gestió de l’edifici, 
intercanviant informació i interactuant entre els equips i l’usuariintercanviant informació i interactuant entre els equips i l usuari.



Sensors
T ò t t / S d d t t• Termòstat / Sonda de temperatura

• Detector de Gas
• Detector d’incendi
• Sonda de humitat / aigua
• Sensor vent
• Detector d’intrusió (IR,ultrasons, etc...)
• Interruptors / Polsadors
• Sensor de Lluminositat
• Detector sísmic (trencament de vidres)Detector sísmic (trencament de vidres)
• Contactes magnètics
• Receptor RF
• Receptor IR• Receptor IR
• Altres…



Actuadors
P i i l t d l ifiPrincipalment es poden classificar en:

 Elèctrics (Dimmers, calefactors, ...)
 Electromecànics (relés, contactors,...)

Aplicacions:
/

 Electrohidràulics i electroneumàtics (vàlvules,...)

• Il∙luminació (on/off, dimmers)
• Climatització
• Portes i finestres
• Aparells i motors
• Reg automàtic
• Gestió elèctrica (control tarifes)( )
• Alarmes
• Altres...



Medis de transmissió

• Línia elèctrica (corrents portadores)

• Cable: Coaxial, parell trenat

• Fibra òpticaFibra òptica

• RF (Radiofreqüència)

• IR (Infrarojos)



Sistemes Domòtics
• PLCs / Relés programables
• X10

• Zigbee
• Opendomo

• EIB
• Lonworks

p
• Simon VIT@
• Amigo

• Batibus
• EHS

g
• Simon VIS
• altres...

• KNX



PLCs / Relés programables

• Dispositius de control electrònic basats en
microprocessador dissenyat per al control enmicroprocessador, dissenyat per al control en
temps real de processos seqüencials.

• Prové del món industrial i totalmentPrové del món industrial i totalment
programables per a qualsevol arquitectura.

• Relés programables és una solució per ap g p
projectes de poca envergadura i amb petites
E/S
N i bl j• Necessita cablejat.



X10
X‐10 és un dels protocols més antics que s’estan utilitzant en aplicacionsX 10 és un dels protocols més antics que s estan utilitzant en aplicacions
domòtiques. Fou dissenyat en Escòcia l’any 1975 amb l’objectiu de
transmetre dades per les línies de baixa tensió a molt baixa velocitat (60
bps en EEUU i 50 bps en Europa) i costos molt baixos. Al utilitzar les línies
lè t i d l’h bit t é i f i blelèctriques de l’habitatge, no és necessari afegir nous cables per a
connectar dispositius. Sistema de corrents portadores PLC (Power Line
Communications).
Existeix la versió de radiofreqüènciaExisteix la versió de radiofreqüència.

La informació es codifica en binari i 
s'envia en el pas per zero del senyal 
sinusoïdal.sinusoïdal.

1 =Pols de 120KHz durant 1ms.
0 = absència d’aquest pols de 
120KHz de 1ms.120KHz de 1ms.

La dada s’envia tres vegades per a 
l’ús en instal·lacions trifàsiques.



X10X10
Cada dispositiu es codifica mitjançant uns petits microinterruptors p j ç p p
circulars, que permeten assignar un codi de casa (A‐P) i un codi 
d’unitat (1‐16), tenint un total de 256 direccions.



X10
i ió i i l d bl• No requereix programació, encara que existeixen controladors programables.

• En la trama de dades a transmetre es transmeten dos vegades el codi de
dispositiu (casa i número) i el codi de funció.



UPBUPB

Existeix una millora del X10 anomenada
UPB (Universal Powerline Bus), de l’empresa
PCS Powerline Systems, que en llocy q
d’utilitzar els passos per zero, utilitza polsos
en temps determinats del senyal sinusoïdal,
que millora la fiabilitat de un 80% del X10 a
un 99% de UPB.



Lonworks
• En 1992 Echelon presenta la tecnologia LON i s’utilitza per multitud d’empreses

per a implementar xarxes de control distribuït. (LAN industrial)
• Més utilitzat en grans edificis que en habitatges, encara que canvia la

tendènciatendència.
• Arquitectura distribuïda, permet distribuir la intel∙ligència entre sensors i

actuadors.
• Les característiques varien depenent del canal utilitzat (parell trenat, líneaq p (p ,
• de potencia, RF, IP, FO), per als que s’utilitzaran diferents transceptors.
• Utilitza el protocol denominat LONTalk que permet enviar i rebre sense

conèixer la topologia de la xarxa.
• La informació enviada conté la direcció de destí, informació del routing, dades

de control així com dades d’aplicació.
• Tot es basa en el Neuron Chip, que és un micro per a facilitar la connexió a una

xarxa de baix cost.xarxa de baix cost.
• Requereix programació dels dispositius mitjançant software propi.
• LonMark es una associació d’usuaris de la tecnologia LON, creada per la

iniciativa d’empreses líders en els diferents sectors d’aplicació de la tecnologia
(d ò ò l d l d )LON (domòtica, inmòtica, control industrial i de transport).



Simon VIT@Simon VIT@

Sistema domòtic del fabricant espanyol 
SIMON basat en la tecnologia LONworks, 
adaptables tant a habitatges com a edificis.
C fi ió i ió i j PCConfiguració i programació mitjançant PC.

Complements (però poden treballar independentment):
 Simon VOX: Principalment per a seguretat i telecontrol
 Simon Sonido: Distribució de so missatges i informació Simon Sonido: Distribució de so, missatges i informació
 Simon COM: Central de control i gestió de les comunicacions (xarxes de 
dades, telèfon, ADSL, internet.



BATIBUS / EHSBATIBUS / EHS
 Batibus és un protocol totalment obert, per a que qualsevol pugui desenvolupar

d t tiblproductes compatibles.
La filosofia és semblant a X-10 en que tots els dispositius es configuren amb uns
microinterruptors o teclats per a codificar una adreça física i lògica, única per a identificar
cada dispositiu; tots els dispositius escolten la trama que ha enviat qualsevol altre, peròcada dispositiu; tots els dispositius escolten la trama que ha enviat qualsevol altre, però
només faran cas els que s’identifiquin amb el codi de la trama. La velocitat és de 4800bps.

 EHS (European Home System) ha estat altre intent de la industria europea (1984) per a EHS (European Home System) ha estat altre intent de la industria europea (1984) per a
implantar la domòtica massivament al mercat residencial, a un cost més assequible que
altres més potents però més cars com LONworks.
Amb un protocol obert per als fabricants associats a EHSA, amb un filosofia Plug&Play

Samb compatibilitat total entre dispositius EHS.
Configuració automàtica dels dispositius, mobilitat per a connectar-los on es vulgui i fàcil
ampliació de les instal·lacions. Cada dispositiu té una subdirecció única dins del mateix
segment de xarxa que també porta associada informació per a l’enrutat dels telegramessegment de xarxa, que també porta associada informació per a l enrutat dels telegrames
EHS per diferents segment.

La tendència actual es a substituir aquests protocols per l’estàndard Konnex (KNX), laLa tendència actual es a substituir aquests protocols per l estàndard Konnex (KNX), la
especificació el qual està basat en la especificació de EIB completada amb algunes
especificacions de BatiBUS i EHS.



EIB
• El European Installation Bus o EIB és un sistema domòtic desenvolupat amb el

recolzaments de la Unió Europea amb l’objectiu contrarestar les importacions
de productes similars que s’estaven produint des del mercat japonès i el nord‐
americà on aquestes tecnologies s’han desenvolupat abans que a Europa.americà on aquestes tecnologies s han desenvolupat abans que a Europa.

• L’objectiu era crear un estàndard europeu, amb el suficient número de
fabricants, instal∙ladors i usuaris, que permeti comunicar‐se a tots els
di i i d’ i l l ió lè i d i ddispositius d’una instal∙lació elèctrica com: comptadors, equips de
climatització, de custodia i seguretat, de gestió energètica i els
electrodomèstics.

• La EIBA és una associació de 113 empreses europees, líders en el mercat
elèctric, que es van unir en 1990 per a impulsar l’ús i implantació del sistema
domòtic EIB.

• La tendència actual es a substituir EIB per l’estàndard Konnex (KNX), la
especificació el qual està basat en la especificació de EIB completada amb
algunes especificacions de BatiBUS i EHS.g p



EIB
• La xarxa del EIB s’estructura de forma jeràrquica. La unitat més petita s’anomena línia, a la que 

es poden connectar fins un màxim de 64 dispositius. La topologia de la línia és lliure, sempre i 
quan es respecti: 

– que hi hagi al menys una font d’alimentació.que hi hagi al menys una font d alimentació. 
– que la longitud total no superi els 1000 m. 
– que la distancia màxima entre la font d’alimentació i un dispositiu sigui menor de 350 m. 
– que la distancia màxima entre dispositius no superi els 750 m. 
– que mínima distancia entre dos fonts d’alimentació dins d’una mateixa línia sigui més gran de 200m.que mínima distancia entre dos fonts d alimentació dins d una mateixa línia sigui més gran de 200m. 

• La configuració de la xarxa de la línia pot ser en Bus, Estrella o Arbre, però mai en Anell.

L lí i ’ à L’à d’ lí i i i l d l fi• Les línies s’agrupen en àrees. L’àrea es composa d’una línia principal de la que pengen fins a 
15 línies secundaries. Per tant, un àrea podrà tenir com a màxim 960 dispositius. Cadascuna 
de las línies secundaries es connecten amb la línia principal mitjançant un dispositiu 
anomenat acoblador de línia. La línia principal deu tenir la seva pròpia font d’alimentació. 

• A la seva vegada es pot disposar de fins a 15 àrees unides mitjançant una línia principal 
denominada backbone. Com a màxim es podran aconseguir fins 14400 dispositius. Les àrees 
es connecten al backbone mitjançant acobladors. 



EIB
E t t l t d’ i t EIBEstructura complerta d’un sistema EIB

Bus EIB

Cada dispositiu té una direcció física de
16 bits associada que li identifica
unívocament. La direcció d’un dispositiu
a més defineix la localització d’aquest a
la xarxa. Cada direcció es divideix en
àrea, línia dins del àrea, i número de
dispositiu.



EIB
El nivell EIB.MAC (Médium Access Control) defineix els següents medis físics:

• EIB.TP: parell trenat a 9600 bps. En els mateixos dos fils, es subministra l’alimentació
de 24 Vdc dels dispositius EIBde 24 Vdc dels dispositius EIB.

• EIB.PL: Corrents portadores sobre 230 Vac/50 Hz (powerline) a 1200/2400 bps. La
distancia màxima que es aconseguir sense repetidor és de 600m.

• EIB.net: utilitza l’estàndard Ethernet a 10 Mbps (IEC 802-2). Serveix de backbone entre
segments EIB, a més de la transferència dades EIB mitjançant el protocol IP a habitatges
o edificis remotso edificis remots.

• EIB.RF: Radiofreqüència: s’aconsegueixen distancies de fins a 300m en camp obert.
Per a majors distancies o edificis amb múltiples estàncies es poden utilitzar repetidors.

• EIB.IR: Infrarojos: per a l’ús amb comandaments a distancia per a controlar els
dispositius EIB instal·lats.

A la pràctica, només el parell trenat ha aconseguit una implantació massiva.



KNX/ KonnexKNX/ Konnex
El Konnex és la iniciativa de tres associacions europees:EIBA (European Installation Bus
A i ti )Association),
Batibus Club International, i EHSA (European Home Systems Association), amb l’objecte de
crear un únic estàndard europeu per a la automatització dels habitatges i oficines, partint
dels sistemes EIB, EHS y Batibus, capaç de competir en qualitat, prestacions i preus ambdels sistemes EIB, EHS y Batibus, capaç de competir en qualitat, prestacions i preus amb
altres sistemes no europeus com Lonworks.

• En els productes certificats s’assegura que funcionaran amb diferents productes de
dif t f b i t i li idiferents fabricants i aplicacions.
• S’adapta a qualsevol tipus de construcció, tant noves construcció com en ja existents, i tant
a petits habitatges com a grans edificis.
• Diferents modes de configuració: S.mode amb software en ordinador, E.mode de formag ,
manual com X-10, A.mode de forma automàtica plug&play.
• ETS (Engineering Tool Software): un únic software de configuració independent del
fabricant.

Dif t di d i ió ll t t (KNX TP) t t d (KNX PL)• Diferents medis de comunicació: parell trenat (KNX TP), corrents portadores (KNX PL),
radio freqüència (KNX RF), IP/Ethernet (IP KNX).
• Alguns fabricants ofereixen passarel·les a altres sistemes d’automatització d’edificis, xarxes
de telefonia, multimedia, IP, etc..., , ,
• Els disseny dels dispositius KNX son independents de qualsevol plataforma hardware o
software.



Zigbee
• ZigBee, conegut amb altres noms com “Zigbee Home Automation“ o 

“Zigbee Building Automation” en les seves especificacions 
domòtiques i inmòtiques, és una tecnologia sense fils amb velocitats 

20 k / i 2 0 k / i d 0compreses entre 20 kB/s i 250 kB/s, i rangs de 10 m a 75 m. Pot 
utilitzar les bandes lliures ISM de 2,4 GHz, 868 MHz (Europa) i 915 
MHz (EEUU). 

• Una xarxa ZigBee pot estar formada per fins a 65535 dispositius en• Una xarxa ZigBee pot estar formada per fins a 65535 dispositius en 
subxarxes 255 nodes els quals tenen el transceptor ZigBee adormit  la 
major part del temps, amb l’objecte de consumir menys que altres 
tecnologías sense fils. L’objectiu és que un sensor equipat amb un g j q q p
transceptor ZigBee pugui ser alimentat amb dos piles AA durant 
almenys 6 mesos i fins a 2 anys.

• Com a comparativa, la tecnologia Bluetooth és capaç de arribar a 
1MB/ di i d fi 10 f i l i b d d1MB/s en distancies de fins a 10m funcionant en la mateixa banda de 
2,4GHz, només pot tenir 8 nodes per cel∙la i està dissenyat per a 
mantenir sessions de veu de forma continuada. 



OpenDomoOpenDomo

OpenDomo es un projecte lliure que pretén crear un sistema de control
domòtic accessible i segur, amb Llicencia Pública General (GPL) .

OpenDomo sorgeix de la necessitat d'unificar les diferents tecnologiesp g g
existents al món de la domòtica, com X10, EIB, etc, amb el protocol de
comunicacions més usat en l'actualitat TCP/IP.

Un sistema OpenDomo haurà de permetre l'ús de dispositius de diferents
fabricants i estàndards, encara que principalment es centrarà en
dispositius TCP/IPdispositius TCP/IP.



Aplicacions: DiscapacitatsAplicacions: Discapacitats
Les persones amb discapacitat o persones majors amb problemes de mobilitat poden

b fi i t b l'h bit t d òti j l j d t d lser grans beneficiats amb l'habitatge domòtic, ja que els ajuda en una gran part de les
seves tasques quotidianes.

En persones amb problemes degeneratius la llar intel·ligent els brinda l'opció de poderEn persones amb problemes degeneratius la llar intel ligent els brinda l opció de poder
utilitzar les seves opcions de forma progressiva, a mesura que vagin perdent la seva
mobilitat o autonomia, i d'aquesta forma, la seva vida podrà seguir de forma autònoma
amb aquests suports.

En el cas de persones amb discapacitat l'essencial que els ofereix la domòtica són els
sistemes de control d'entorn la finalitat del qual és controlar elements de l'entorn
domèstic i laboral.

Una persona amb mobilitat reduïda o amb altres discapacitats pot encendre els seus
aparells electrònics bé per veu, bé per comandaments a distància, o poden realitzar
t d d' è i ti l i d' l i h it Etrucades d'emergència o activar els seus serveis d'alarma si ho necessiten. En casos
de mobilitat reduïda severa fins i tot hi ha aparells habilitats per aixecar-se del llit,
accedir a la dutxa, comandaments per obrir portes, etc.

http://www.discapnet.es/Castellano/areastematicas/Accesibilidad/Accesibilidadenelhogar/Domoticaydiscapacidad/
Documents/Guias/Domotica/index.html



Més informació

• www.domodesk.com

• ca wikipedia org/wiki/Domòtica• ca.wikipedia.org/wiki/Domòtica

• www.domotica.net

• Técnicas y Procesos en las Instalaciones Automatizadas en los 
Edificios. J. Millán Esteller. Thomson Paraninfo 2004

• www.casadomo.com/

• J G N Dep Ingeniería Eléctrica Uni ersidad de O iedo• J.G.N. Dep. Ingeniería Eléctrica. Universidad de Oviedo

• http://www.knx.org/es/

• http://www.simondomotica.es/p // /

• ......
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