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Abstract 

 

My research work is about automation, especially home automation. We can find how 

home automation facilities work, important aspects of a samarthome, as well as the 

systems that compose a smarthome, the calculation of energy and economic savings that 

an automated house can achieve ... 

I also wanted to put into practice the knowledge that I have learned and to do this I 

automated different objects that are part of a house, such as a light bulb, a power strip and 

a tubular blind motor.  I can turn this objects on with the mobile phone, the computer, the 

tablet, and with the voice.  

The work specifies the steps and programs that I have used to do the practical part of this 

project. To explain it, there are also photographs and screenshots, so that the reader 

understands well the functioning of automated objects.  

The explanation of home automation is exposed in a pleasant and understandable way. 

There is also a section of annexes at the end of the work where we find the extra 

information of different concepts, more illustrations and an interview of an automation 

professional, who gives his point of view oh this new technological stage.  



Resumen 

 

Mi trabajo de investigación trata de la automatización, especialmente de la domótica. En él 

podemos encontrar cómo funcionan las instalaciones domóticas, aspectos importantes de 

una casa inteligente, así como los sistemas que la componen, el cálculo del ahorro 

energético y económico que puede suponer una casa automatizada... 

También, he querido poner en práctica los conocimientos que he aprendido y para ello he 

automatizado diferentes objetos que forman parte de una casa, como una bombilla, 

un multitoma y un motor tubular de persianas. De esta forma he conseguido que se 

enciendan con el móvil, el ordenador, la tablet, y con la voz. 

En el trabajo se especifican los pasos y los programes que he utilizado para llevar a cabo la 

parte practica de este proyecto, acompañados de fotografías y capturas de pantalla, con el 

fin de que el lector entienda bien el funcionamiento de los objetos automatizados.   

La explicación de los diferentes aspectos de la domótica están expuestos de una forma 

amena y comprensible. También hay un apartado de anexos al final del trabajo donde 

encontramos la ampliación de diversos conceptos, más ilustraciones y una entrevista a un 

profesional de domótica que da su punto de vista de esta nueva etapa tecnológica.  
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Introducció 
 

Una casa és més que un edifici format per quatre parets; és aquell lloc que et 

proporcionarà un espai confortable, on esperes arribar després d’un dia llarg de feina, 

on ningú et pot molestar i on la teva intimitat estarà assegurada. La domòtica permet 

que la teva llar sigui un lloc més segur, més econòmic i més senzill de mantenir, més 

còmode i en general més eficaç.  

Vivim en un món on, vulguem o no, sempre busquem estar més còmodes i si hi ha una 

manera més fàcil de realitzar alguna tasca la farem servir. Quan ens despertem al matí 

encenem els llums, pugem les persianes, ens preparem el cafè... Quan arribem al vespre 

encenem la calefacció o l’aire condicionat i abans de dormir tornem a baixar les 

persianes. Ara bé, seria molt més còmode que les persianes pugessin i els llums 

s’encensessin un cop t’has despertat o quan tu ho sol·licitessis amb la veu; que arribessis 

a la cuina i que la cafetera elèctrica ja tingues el teu cafè preparat; que quan arribessis 

a casa les llums es tornessin a encendre soles o dient una simple frase, que la calefacció 

estigués programada per tenir la casa escalfada i que abans de dormir, les llums 

s’apaguessin i les persianes baixessin amb una ordre de veu.  

Ara bé, més enllà d’utilitzar la domòtica per augmentar la comoditat i estalviar energia 

i diners també pot servir per persones amb discapacitats de mobilitat que no poden 

baixar persianes manuals o que els costa molt desplaçar-se d’una zona a una altra de la 

casa, per apagar o encendre diferents aparells. Per tant, el fet de poder controlar 

objectes amb la veu no és només un avenç per a la confortabilitat, també es tracta d’una 

necessitat que requereixen moltes persones perquè la seva vida sigui més fàcil.   

En aquest treball trobem el funcionament de la domòtica. També l’explicació i els passos 

necessaris per poder automatitzar aparells que estan integrats dins d’una casa i fer que 

aquests funcionin amb simples ordres de veu o amb el mòbil.  

He triat aquest tema com a treball de recerca, ja que em sembla molt interessant com 

la domòtica utilitza les noves tecnologies per a millor la qualitat de vida de les persones.  

També crec que en el futur gran part de les llars estaran automatitzades i m’agradaria 

aprendre i investigar més sobre aquest tema; el seu funcionament, els seus avantatges... 

i sobretot posar-los en pràctica. 
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Objectius 
 

El meu objectiu principal és saber com funciona una casa intel·ligent i com hi intervé la 

domòtica en aquest procés. Com a part pràctica, m’agradaria automatitzar diferents 

aparells de la casa: com la llum, les persianes, el ventilador... i poder interactuar amb 

ells mitjançant el mòbil, l’ordinador, la veu... Vull centrar-me especialment en aquest 

últim mètode, de manera que m’agradaria programar el Google Assistant perquè els 

aparells automatitzats segueixin les ordres que els dic mitjançant la veu. Per últim, 

voldria demostrar com una casa automatitzada de veritat suposa un estalvi energètic i 

econòmic en una llar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Part teòrica 
 

 

 

 

 

 

 
  



 

5 

Domòtica 
 

Què és la domòtica? Hi ha moltes definicions per tal d’explicar aquest concepte, però 

podem definir-ho com l’aplicació de diverses tecnologies informàtiques i comunicatives 

en una llar. Implica l’ús d’electrònica, informàtica, electricitat i diferents tipus de 

telecomunicacions. L’objectiu de la domòtica es basa en l’eficiència energètica, la 

millora de qualitat de vida i la seguretat gràcies a la presència de sensors, les alarmes, 

les telealarmes per emergències mèdiques, control de temperatura... 

La gestió automatitzada d’una llar implica la disminució de la despesa i consum 

energètic, ja que permet el control de diferents aparells electrònics, així com l’horari en 

el qual és convenient que funcionin, en quina intensitat...  

Tal i com diu Miquel Rustullet és important saber diferenciar entre automatització i 

domòtica. Quan parlem d'automatització fem referència a la indústria (un autòmat o un 

microcontrolador que ha de fer una sèrie de coses...), l’automatització té un gran 

avantatge i és que permet fer qualsevol procés. En canvi, quan fem referència a la 

domòtica ens centrem només en allò que pots controlar a casa, en un àmbit domèstic.  

(Per llegir tota l’entrevista a Miquel Rustullet, veure l’annex) 

 

Àrees d'aplicació principal 
 

- Àrea de seguretat. 

- Àrea de confortabilitat. 

- Àrea de gestió d'energia. 

- Àrea de comunicacions. 

- Àrea d’ajuda per persones amb discapacitats de mobilitat. 
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Àrea de seguretat 

- Activar una alarma mitjançant un sensor de presència o de contacte. 

- Detectar una fuga de gas o d'aigua i tallar automàticament el subministrament. 

- Activar i desactivar el corrent per evitar accidents fortuïts amb nens petits. 

- Programar i activar funcions de situació de presència per quan no hi som. 

-  Programar sistemes de seguretat per a persones grans, discapacitades o malaltes. Per 

exemple, els serveis de telepresència, a través dels quals aquestes persones que porten 

un aparell amb polsadors de radiofreqüència, en activar-los accedeixen a serveis 

d'emergència mèdica. 

 

Àrea de confortabilitat 

- Controlar i programar el funcionament dels electrodomèstics. 

- Programar o activar el sistema de rec. 

- Controlar la il·luminació de l'habitatge. 

- Programar i controlar automàticament la temperatura de l'habitatge (calefacció 

o refrigeració). 

- Programar la pujada o baixada de persianes i tendals en funció de l'horari o de 

les condicions meteorològiques. 

 

Àrea de gestió d'energia 

Un sistema domòtic permet programar els diferents dispositius d'acord a les necessitats 

i als horaris més adequats, per obtenir el màxim rendiment energètic i econòmic per 

part de la instal·lació. 

 

Àrea de comunicacions 

Per controlar les funcions de la llar hem de disposar d'un sistema de comunicació que 

ens ho permeti. El mòbil, l'ordinador... són alguns d'aquests dispositius que ens ho 

permeten. Gràcies a això podem controlar la calefacció, baixar les persianes, encendre 

els llums... des del nostre mòbil, ordinador, etc. 
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Àrea d’ajuda per persones amb discapacitats de mobilitat 

El fet de poder controlar els aparells elèctrics mitjançant la veu permet que persones 

amb discapacitats mòbils puguin encendre i apagar objectes amb molta més facilitat que 

de la manera convencional.  

 

Elements que componen un sistema domòtic 

- La unitat de control. 

- Els sensors. 

- Els actuadors. 

- Els aparells terminals. 

La unitat de control 

És la part més important del sistema domòtic, ja que és el dispositiu encarregat de 

gestionar la informació que rep el sensor i enviar les dades necessàries cap al dispositiu 

de sortida. 

Totes les unitats de control tenen un microprocessador, el qual s'ha de programar 

prèviament d'acord a les característiques de la instal·lació. 

 

Els sensors 

Són els dispositius encarregats de captar qualsevol canvi físic de l’habitatge i transmetre 

la informació a la unitat de control. També s'anomenen dispositius d'entrada. 

Hi ha dos tipus principals de sensors: Els detectors binaris i els sensors analògics. 

Els detectors binaris detecten la presència o absència d'un fenomen: obert-tancat, 

activat-desactivat, és a dir si hi ha... o si no hi ha... Alguns dels detectors més habituals 

són els termòstats, els detectors d'incendis, de gas... 

Per una altra banda, els sensors analògics són aquells que tenen una magnitud que pot 

anar canviant de forma contínua. Per exemple, els sensors de temperatura, la humitat, 

el vent... 
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Els actuadors 

Són els dispositius encarregats de realitzar les ordres dictades per la unitat de control.  

Igual que amb els sensors, hi ha dos tipus d'actuadors: Els actuadors binaris i els 

actuadors analògics. 

Els actuadors binaris permeten la connexió-desconnexió dels aparells. Per exemple, les 

electrovàlvules que tallen el subministrament, relés... 

En canvi, els actuadors analògics permeten regular els aparells. Com per exemple, 

vàlvules per la zonificació de la calefacció, reguladors de la intensitat de la llum... 

 

Els aparells terminals 

Hi ha dos tipus: els visualitzadors i els avisadors. 

Els visualitzadors són dispositius que ens ofereixen informació sobre l'estat del sistema 

de control o d'alguna part del procés. Alguns visualitzadors també permeten donar 

ordres com per exemple, abaixar les persianes o encendre la calefacció... 

Els avisadors, en canvi, ens alerten quan es produeix una situació per la qual l'aparell 

estava programat, com les alarmes. Alguns exemples són, els timbres, les sirenes... 
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Instal·lació domòtica 

 

Una instal·lació domòtica és un conjunt d’aparells electrònics que es comuniquen entre 

ells i fan funcions. És a dir, diversos elements de control d’una casa, en comptes de tenir 

comandaments independents, constitueixen una única xarxa de control que tindrà la 

tasca de determinar la manera d’actuar de cada element dins de la instal·lació. 

Normalment aquesta comunicació entre aparells electrònics és possible gràcies al WIFI.  

La instal·lació domòtica ha de tenir un sistema domòtic, és a dir, ha de tenir un cert 

control sobre si mateix mitjançant control remot per pantalla tàctil, Internet, mòbil, 

ordinador o altres, també es pot control mitjançant la veu. 

 

Tipus d’instal·lacions domòtiques segons la transmissió. 

1 . Instal·lació domòtica amb cables 

 

Els senyals es transmeten ràpidament. Són sistemes molt eficaços i amb una gran 

estabilitat. Aquest tipus d’instal·lació pot ser amb cable exclusiu o amb cable compartit. 

Les instal·lacions domòtiques amb cable exclusiu funcionen únicament per a un sistema, 

sense interferències a l’hora de transmetre senyals, ja que cada sistema rep la 

informació a través d’un cable exclusiu. A més, aquest tipus d’instal·lació és 

recomanable especialment per sistemes més aviat complexos. L’únic inconvenient és 

l’elevat preu de la seva instal·lació. 

Per una altra banda, hi ha les instal·lacions amb cable compartit també conegudes com 

a powerline. S’utilitzen cables que provenen d’altres equips i que envien senyals de 

control. No obstant, aquest tipus d’instal·lació comporta bastants inconvenients degut 

a la inestabilitat del senyal pel fet que no és un cable exclusiu sinó compartit. Per tant, 

és més recomanable utilitzar les instal·lacions domòtiques amb cable exclusiu. 
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2 . Instal·lació domòtica sense fil 

 

En aquest cas com el seu nom indica són instal·lacions on no s’utilitzen cables per 

transmetre el senyal. La informació es transmet entre emissors i receptors, mitjançant 

ones de radiofreqüència que interpreten diverses ordres. Un gran avantatge d’aquest 

tipus d’instal·lació és que al ser sense cables es pot incorporar en construccions noves o 

construccions ja realitzades. En canvi les instal·lacions amb cables sovint s’han 

d’instal·lar per les parets i això pot suposar un problema per a construccions que ja estan 

fetes. 

Ara bé, la instal·lació domòtica sense cable també té alguns inconvenients. El primer 

d’ells és el fet de necessitar bateries o piles que s’han de recarregar o canviar cada cert 

temps. A més, pot haver-hi interferències procedents d’altres senyals properes, o 

pèrdues de senyal per obstacles (parets, arbres..). 

 

3 . Instal·lació domòtica mixta  

 

Sovint a les llars es fa una combinació de les instal·lacions amb cables i les instal·lacions 

sense cables amb l’objectiu d’aprofitar els avantatges de cadascun. Aquest tipus 

d’instal·lacions són molt convenients per a sistemes domòtics grans i complexos que fan 

servir una gran quantitat de dades i funcions. 

 

Exemples de domòtica a la casa 

Actualment gràcies a la domòtica podem crear un entorn intel·ligent a la nostra llar que 

permet un estalvi de diners, energia així com un augment de seguretat i de qualitat de 

vida.  

A casa tenim molts aparells que estem acostumats a fer anar manualment. No obstant 

això, aquests aparells poden ser automatitzats i podem controlar-los des del mòbil, 

l’ordinador, Tauleta... o fins i tot amb la veu. Aquest nivell de desenvolupament que s’ha 

aconseguit suposa un gran avenç no només pel que fa a tecnologia sinó també respecte 

a progrés humà. 
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Aquí tenim uns exemples d’aparells que poden ser automatitzats dins d’una llar: 

- La calefacció, ventiladors, aire condicionat... 

- Alarmes de seguretat 

- Obrir i tancar portes/ finestres 

- Encendre i apagar llums 

- Pujar i baixar persianes 

- Lavabos (aixeta automatitzada amb sensors...) 

- Regar el jardí 

- Sistemes d’incendis o d’escampaments de gas 

- Avís de l’arribada de convidats  

- Música 

 

Habitatge domòtic 

És aquell que permet integrar i comunicar interactivament totes les funcions i 

automatitzacions del propi habitatge i que permet a l'usuari interactuar amb el sistema 

de forma senzilla. Com més funcions tingui el sistema i més fàcil sigui l'accés de l'usuari, 

més avançat és el sistema domòtic. 

Cal diferenciar la implantació d'un sistema domòtic en un habitatge unifamiliar, en un 

edifici o en una ciutat. Pel sector terciari com oficines, hotels... parlem d'immòtica, per 

les ciutats o edificis intel·ligents parlem d'urbòtica. Tal i com ens explica Miquel Rustullet 

aquest tipus d’automatització cada vegada està creixent més. També diu que de cara al 

futur l’automatització i la domòtica s’hauran implementat tan al sector industrial com a 

les llars. Sobretot al sector industrial, ja que els diners s’amortitzen molt ràpid.  

(Per llegir tota l’entrevista a Miquel Rustullet, veure l’annex).  
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Una mica d’història 

 

La domòtica va donar els seus primers passos l’any 1975 a Escòcia. Aquest descobriment 

va permetre el control remot d’aparells i aplicacions. L’any 1980 els sistemes de 

domòtica van ser integrats en l’àmbit comercial. Més tard, l’any 1990 van sorgir els 

primers sistemes comercials  destinats a l’àmbit domèstic. Els primers llocs on es va 

implementar la domòtica va ser als Estats Units d’Amèrica, al Japó i al nord d’Europa. 

És important destacar que les primeres instal·lacions de domòtica van ser realitzades 

amb el sistema X-10, un protocol de comunicacions que funciona amb l’activació d’un 

control remot. Altres sistemes domòtics importants són el KNX (veure annex).  

No fa molt la domòtica va arribar a Espanya. Els seus orígens en aquest país daten cap 

als anys noranta. En un principi aquest àmbit de noves tecnologies era bastant 

desconegut i els primers sistemes domòtics que van sorgir estaven poc integrats. No 

obstant això, cada vegada s’ha estat investigant més sobre les aplicacions de la domòtica 

i actualment es consideren un valor afegit en les llars. 

Ara bé, el progrés en domòtica a Espanya no hauria estat possible sense certes 

institucions dedicades al desenvolupament de la domòtica i de les noves tecnologies 

enfocades a la llar.  

Les principals entitats són: 

- CEDOM (Comité Español para la Gestión Técnica de Edificios y Viviendas). 

- AFME (Associación de Fabricantes de Materiales Electricos). 

- EIBA (Asociación dsel Bus de Instalaciones Europeas). 

- Ministerio de Fomento. 

- IDEA (Instituto para la Diversificacion y Ahorro de Energia). 

- El Mundo de la Domótica (revista de sistemes de control y gestión técnica de 

edificios). 
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El Shelly 
 

Shelly Cloud 

El Shelly és un dispositiu intel·ligent que dona i treu energia mitjançant un relé. Hi ha 

diversos tipus de Shellys, tots ells són diferents però tenen un objectiu comú que és 

automatitzar i controlar aparells d’una manera diferent de la convencional, fent servir 

el mòbil, l’ordinador, la tauleta tàctil, la veu...  

El tipus de Shelly més comú i alhora més utilitzat és el Shelly 1 Open source. 

 

 

 

  

Figura 1: Tipus de Shelly’s.                                                                                                   Font: https://shelly.cloud/shop_shelly/ 

https://shelly.cloud/shop_shelly/
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Productes Shelly 
  

    

Shelly Bulb 
 
 
 
 
 
 

 
 

Permet controlar les llums 
Té dos modes de llum: color i blanc. Es pot 
personalitzar el llamp amb molts colors i 
diverses temperatures blanques 
Té opció de regulació. 
Horaris setmanals i de sortida del sol / posta de 
sol 
Activació / desactivació automàtica 
Té un servidor web incrustat. 

19,9 € 

Shelly Plug S  Funciona amb 230 V. 
El Shelly Plug és la presa de corrent Wi-Fi més 
intel·ligent del mercat actual. Controla 
automàticament la il·luminació, 
calefacció i qualsevol altre aparell elèctric 
connectat. 
Permet gestionar subministraments elèctrics 
amb una potència de fins a 3500W (16A). 
 

19,9 € 

Shelly Eye  És una càmera de seguretat domèstica sense fils 
que envia alertes de moviment i vídeo HD al 
mòbil intel·ligent o a l’aparell electrònic que ho 
tinguis connectat. 

99 € 

Shelly 
Humidity 
and 
Temperature 

 

Té mòduls integrats per a la humitat i la 
temperatura i és el primer sensor de 
temperatura i humitat del món que funciona 
durant més d’un any amb bateria. 

23,99 € 

Shelly Sense 

 

És un sensor que es pot instal·lar a totes les 
habitacions, oficines i negocis... 
Amb Shelly Sense, es poden controlar els 
aparells d’aire condicionat, els televisors i els 
sistemes de cinema a casa. 
Shelly Sense té mòduls integrats per a la 
detecció de moviment, la temperatura, la 
humitat, la intensitat de la llum i el so. 

99 € 
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Shelly Smoke 

 

Utilitza la xarxa Wi-Fi domèstica i no necessita 
controladors addicionals. Shelly Smoke activa 
una alarma de veu i llum i envia notificacions 
quan es detecta fum. Té un sensor de 
temperatura integrat i envia informació sobre la 
temperatura ambient. La durada de la bateria és 
de 2 anys. 

39,99 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Font: https://shelly.cloud/shop_shelly/ 

https://shelly.cloud/shop_shelly/
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IP 
 

L’adreça IP (Internet Protocol) és una matrícula d’identificació de cada aparell electrònic 

que el defineix dins d'una xarxa, ja sigui aquesta interna (una xarxa d'una llar, oficina, 

comerç ...) o externa, de cara a internet. Aquesta matrícula consta d’una seqüència de 

quatre grups de tres nombres. 

L’adreça IP pot variar en funció de les necessitats de la xarxa a la qual es troba 

connectada. Això és a causa del creixent nombre d’usuaris i al nombre limitat d’adreces 

IP. Per tant, els dispositius no sempre tenen la mateixa seqüència de nombres (IP), sinó 

que va variant sense que te n’adonis. 

 

Com funciona? 
 

A la nostra llar, oficina… el nostre Router té una adreça IP connectada a Internet. 

D’aquesta manera el Router s’encarrega d’assignar una IP interna, diferent, a cada 

aparell (ordinador, mòbil, impressora...) que es va connectant. Consegüentment, 

s’aconsegueix que dos dispositius no tinguin la mateixa adreça IP. Aquests són els 

aparells connectats a una xarxa interna, és a dir que estan connectats a un Router i és 

privada.  

En canvi, també existeix la IP externa o pública. És el cas del Router que està connectat 

a una xarxa externa, que és Internet (servidor DNS)*. 

 

 

Per tant, podem concloure que tots els aparells connectats a un Router tenen una IP 

interna o privada. En canvi, el mateix Router, constitueix una IP externa o pública. 

No obstant això, no totes les IP van canviant. Si contractes un servei específic i pagues 

pots obtenir una IP fixa, aquest és el cas de Google, que té una adreça IP concreta que 

mai canvia. 

DNS (Domain Name System) *: Permet que qualsevol sistema connectat a Internet obtingui informació 

associada als noms de domini. Gràcies al DNS coneixem la direcció IP de l’aparell que conté el domini al 

qual volem accedir. 
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Figura 2: Funcionament IP privada.                                                                                                                                                                         

Font: pròpia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Funcionament IP 
pública.                                                                                                                                                                         

Font: pròpia 
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Google Assistant 
 

Google Assistant és un assistent de veu virtual i intel·ligent, està inclòs a tots els mòbils 

Android dels últims anys. Aquest assistent de veu és capaç de respondre preguntes 

complexes i consta d’una APP integrada.  

Entre altres coses el Google Assistant permet buscar per Internet, escoltar música, 

traduir paraules, posar alarmes, escriure notes, enviar missatges... Tot i tenir aquestes 

funcionalitats, el Google Assistant es caracteritza per la seva capacitat a l’hora 

d’interactuar amb les persones. 

Per activar el Google Assistant és tan fàcil com dir “Ok Google” i fer-li la pregunta que 

desitges. Tot i que la frase “Ok Google” per activar l’assistent pot configurar-se i fer que 

sigui una altra. 

 

Rutines de Google Assistant 

 

Son un mètode per automatitzacions, de manera que quan li diguis a l’assistent alguna 

ordre de veu, ell respondrà amb una frase o intentarà dur a terme aquella ordre que li 

has encomanat si és possible. Amb les rutines de Google Assistant pots configurar les 

teves pròpies ordres de veu i escollir el que vols que et respongui. 
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Firewall 
 

El Firewall és un sistema que permet bloquejar i desbloquejar la comunicació entre un 

ordinador o sistema informàtic i amb Internet. D’aquesta manera el Firewall serveix de 

protector a l’entrada d’usuaris externs i sospitosos que es podrien convertir en hackers. 

Per tant, crea una barrera entre les dades privades del nostre ordinador i les amenaces 

externes que poden entrar quan estem connectats a una xarxa. 

Hi ha dos tipus de Firewall: Firewall per Software (mitjançant aplicacions) i el Firewall 

per Hardware (mitjançant dispositius). 

 

Firewall per Software 
 

Són Firewalls que els pots instal·lar en el teu ordinador de manera lliure, són aplicacions 

semblants a antivirus. La majoria d’aquestes aplicacions són gratuïtes però n’hi ha que 

no. Els Firewalls per Software que no són gratuïts acostumen a incloure proteccions 

extres i un sistema de seguretat més complex. No obstant això, la majoria d’ordinadors 

porten instal·lats un Firewall. 

El Firewall per Software és la mesura de seguretat més bàsica que es pot prendre i que 

ha d’existir en un ordinador.  

 

Firewall per Hardware 
 

Aquests Firewalls normalment estan instal·lats en els Routers que utilitzem per poder 

accedir a Internet. D’aquesta manera els aparells que es connectin a aquest Router estan 

protegits pel Firewall.  

La configuració d’un Firewall per Hardware és més complexa que una per Software.  

El preu entre un Router amb Firewall i un sense no és gaire gran, pel que es recomana 

que tingui Firewall. 
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Com afecta a la domòtica? 

 

En el cas que vulguem que els nostres aparells es puguin controlar a través de Internet, 

en un principi no es podrà, ja que per defecte els Routers acostumen a tenir un Firewall 

incorporat per protegir els equips de la xarxa interna.  

Per poder connectar els dispositius intel·ligents (ex. Shelly...) a Internet haurem d'obrir 

un PORT* en el Router que apunti a la IP del dispositiu intel·ligent (Shelly) i permeti la 

connexió amb Internet. 

Per cada dispositiu utilitzat haurem d'obrir un PORT diferent que apunti a la seva IP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PORT*: És una “porta virtual” que utilitza un dispositiu connectat a una xarxa per tal de connectar-se 

al Router i dur a terme l’entrada i sortida de dades. 



 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Part pràctica 
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No- IP 
 

No- IP és un programa que va actualitzant la IP pública del Router. De manera que el 

domini* (que no canvia), sempre apuntarà cap a la IP del Router encara que aquest sí 

que variï.  

 

 

En aquest cas al domini que hem creat tindrà com a nom “inesmasllorens” que es 

converteix en inesmasllorens.ddns.net. D’aquesta manera quan vulguem crear un URL 

per fer funcionar els aparells automatitzats (bombeta, persianes, multitoma...), aquest 

URL començarà amb aquest domini del Router, ja que el domini és necessari per 

interactuar amb els Shelly’s. 

 

Domini*: Nom únic que identifica un lloc web dins la xarxa d’Internet. 

Figura 4: Crear una compta No-IP.                                                                                                Font: https://www.noip.com/ 

https://www.noip.com/
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Figura 5: Crear una compta No-IP.                                                                                                  Font: https://www.noip.com/ 

https://www.noip.com/
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Automatització d’una bombeta 
 

Objectiu: 

Automatitzar una bombeta i aconseguir controlar-la amb la veu, amb el mòbil i amb qualsevol 

altre dispositiu electrònic. 

 

Materials:  

 

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

Circuit elèctric (croquis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Circuit elèctric de la bombeta automatitzada.                                                                                                                                                                      
Font: pròpia 

 

  

 Shelly 1 

 Cables 

 Bombeta 

 Interruptor (switch) 

 Tisores 

 Alicates 

 Cinta aïllant 

 Cable per endollar 

 Tornavís 

Figura 6: Materials per a  

l’automatització d’una 

bombeta. 

Font: Pròpia 
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Circuit elèctric final 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Bombeta automatitzada amb el Shelly.                                                                   Font: pròpia 
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Crear un PORT que estarà en l’URL per poder encendre i apagar la llum 

 

1 . Escriure la IP interna del Router al buscador de Google. Accedir al Router (http://192.168.8.1). 

 

 

2 . Anar a “estadísticas”, buscar la IP del Shelly 2.5 i copiar la MAC*.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAC (Media Access Control)*: És un identificador que correspon a una targeta o dispositiu de la xarxa i 

és única per a cada dispositiu. 

Figura 9: Passos per crear el PORT 4000.                                                                     Font: http://192.168.8.1/html/home.html 

Figura 10: Passos per crear el PORT 4000.                                                                                                  
Font: http://192.168.8.1/html/home.html 

http://192.168.8.1/
http://192.168.8.1/html/home.html
http://192.168.8.1/html/home.html
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3 . Anar a “configuración”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 . Configurar el DHCP* i posar que la IP del Shelly sigui estàtica (que no canviï mai). Perquè la IP 

del Shelly sigui estàtica haurem d’assignar una IP a la MAC del Shelly. 

  DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)*: És un protocol de la xarxa mitjançant el qual un 

servidor assigna dinàmicament una direcció IP i altres paràmetres de configuració a cada dispositiu.  

Figura 11:  Passos per crear el PORT 4000.                                                                                                 
Font: http://192.168.8.1/html/home.html 

Figura 12: Passos per crear el PORT 4000.                                             Font: http://192.168.8.1/html/home.html 

http://192.168.8.1/html/home.html
http://192.168.8.1/html/home.html


 

28 

5 . Assignar un PORT a la IP interna del Shelly. En aquest cas hem assignat el PORT 4000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 13: Passos per crear el PORT 4000.                                                        Font: http://192.168.8.1/html/home.html 

http://192.168.8.1/html/home.html
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Crear un URL  

 

El següent pas és crear un URL per poder encendre i apagar la bombeta. 

Per tal de realitzar aquest pas acudirem a la pàgina web següent https://shelly-api-

docs.shelly.cloud/#shelly1-shelly1pm on ens ensenyen quins paràmetres hem de posar si volem 

crear un URL fent servir el Shelly 1. 

 

Veient aquests paràmetres sabem que per encendre la bombeta hem de posar el següent URL: 

domini:PORT/Relay/0?turn=on 

Gràcies a No-IP hem pogut posar un nom al domini, aquest nom és inesmasllorens.ddns.net, i 

també hem pogut assignar un PORT a la IP del Shelly 1 (el PORT 4000). Tenint aquests 

paràmetres en compte, sabem que l’URL final, per encendre la bombeta és el següent: 

http://imasllorens.ddns.net:4000/relay/0?turn=on 

Per una altra banda, per apagar la bombeta l’URL seguirà els següents paràmetres: 

domini:PORT/Relay/0?turn=off. Per tant, l’URL final serà el següent: 

http://imasllorens.ddns.net:4000/relay/0?turn=off 

  

Figura 14: Crear un URL per la bombeta.                         Font: https://shelly-api-docs.shelly.cloud/#shelly1-shelly1pm 

https://shelly-api-docs.shelly.cloud/#shelly1-shelly1pm
https://shelly-api-docs.shelly.cloud/#shelly1-shelly1pm
http://imasllorens.ddns.net:4000/relay/0?turn=on
http://imasllorens.ddns.net:4000/relay/0?turn=off
https://shelly-api-docs.shelly.cloud/#shelly1-shelly1pm
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IFTTT 

 

(If This, Then That) 

És un servei web que permet crear i programar accions per automatitzar diferents tasques.  

El seu funcionament es basa en condició-acció: “si... llavors...” 

 

Crear accions per la bombeta 

Gràcies a IFTTT podem fer que la bombeta s’encengui o s’apagui amb una ordre de veu, que 

només funcioni a una hora determinada, que funcioni quan plogui... 

En el meu cas he programat sis accions diferents per a la bombeta: 

- Que s’encengui amb la veu. 

- Que s’apagui amb la veu. 

- Que s’encengui de dilluns a divendres a les 7:15 quan em llevo. 

- Que s’encengui quan el dia està nuvolat i plogui. 

- Que s’apagui quan faci sol i el dia sigui clar. 

- Que s’apagui cada dia a les 11p.m. 

 

Per programar qualsevol d’aquestes accions hem de fer primer aquests dos passos:  

1. Entrar amb el nostre correu electrònic. 

2. Crear una “applet”. 

 

 

(Per veure els passos per programar les accions amb el programa IFTTT anar a l’annex). 

 

 

  



 

31 

Programar amb la veu a través de l’IFTTT 
 

Aquí hi ha els passos per programar el Google Assistant a través de l’IFTTT, de manera que 

puguem controlar els aparells mitjançant la veu. 

 

1 . Que s’encengui amb la veu 

 

1. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. 

 
 
 
 
 
 
 

 
2. 
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3. 

 

 
4. 
 

 
 
 

                        

 
5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
6. 
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7. 
 

 
8. 
 

9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
És important que l’URL sigui “turn=on”, ja que “l’on” 
fa que la bombeta s’encengui, si poses “off” voldria 
dir que la bombeta s’apaga. 
 

 
10. 
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2 . Que s’apagui amb la veu 

 

Per dur a terme aquesta acció el procediment és molt semblant a l’anterior, només canvien 

els passos 5 i 9: 

En el pas 5 en comptes de dir “encender bombilla” el que direm serà “apagar bombilla”, ja 

que volem que s’apagui. (pas 5.2) 

En el pas 9 en comptes d’acabar l’URL amb “turn=on” l’haurem d’acabar amb “turn=off”, ja 

que volem que la bombeta s’apagui. (pas 9.2) 

 

5.2 9.2 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Font: https://ifttt.com/ 

https://ifttt.com/
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Automatització d’un multitoma 
 

Objectiu: 

Automatitzar una bombeta i aconseguir controlar-la amb la veu, amb el mòbil i amb qualsevol 

altre dispositiu electrònic. 

 

Materials:  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       

Circuit elèctric (croquis)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Circuit elèctric del multitoma 
automatitzat.                                                                                                                                                       
Font: pròpia 

 

  

 Shelly 2.5 

 Cables 

 Multitoma 

 Interruptor (switch) 

 Tisores 

 Alicates 

 Cinta aïllant 

 Cable per endollar 

 Tornavís 

 

Figura 15: Materials per a  

l’automatització d’un 

multitoma. 

Font: Pròpia 
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Circuit elèctric final 

 

 

Figura 17: Multitoma automatitzat amb el Shelly.                                                                                      Font: pròpia 

 

 

Un gran avantatge d’automatitzar un multitoma és que tot allò que connectis podrà ser 

controlat pel mòbil, l’ordinador, la veu... 

Gràcies al multitoma puc controlar la font d’aigua de casa, el ventilador, el carregador del mòbil, 

el microones, la torradora... 
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Crear un PORT per encendre i apagar el multitoma. 

 

Per crear un altre PORT (pel segon Shelly) hem de seguir els mateixos passos que vam seguir per 

crear un PORT amb el primer Shelly. Amb la diferència de que a aquest nou Shelly li hem assignat 

el port 4001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 18:  Passos per crear el PORT 4001.                                             Font: http://192.168.8.1/html/home.html 

http://192.168.8.1/html/home.html
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Crear un URL 

 

El mecanisme per crear un URL al nou Shelly, és molt semblant al que vam seguir per crear l’URL 

del primer Shelly, ja que el funcionament “encendre-apagar bombeta” és molt semblant a 

“encendre-apagar multitoma”. Per tant, l’únic que canviarà en l’URL és el PORT. En comptes de 

posar el PORT 4000 que era el del primer Shelly, hem de posar el PORT 4001 que és el del segon 

Shelly. 

Encendre multitoma: http://imasllorens.ddns.net:4001/relay/0?turn=on 

Apagar multitoma: http://imasllorens.ddns.net:4001/relay/0?turn=off 

 

 

IFTTT 

 

En aquest cas també utilitzarem l’IFTTT per crear accions. El mecanisme de funcionament és 

exactament el mateix que per les accions que hem creat amb la bombeta. L’únic que canvia és 

l’URL. (Per veure els passos de l’IFTTT anar a l’annex). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://imasllorens.ddns.net:4001/relay/0?turn=on
http://imasllorens.ddns.net:4001/relay/0?turn=off
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Automatització d’un motor tubular per persianes 
 

Objectiu: 

Automatitzar un motor tubular i aconseguir controlar-la amb la veu, amb el mòbil i amb 

qualsevol altre dispositiu electrònic. 

Materials:  

 

 lñl 

 

 

Circuit elèctric (croquis) 

 

 

                                                                                                              

 

Circuit elèctric (croquis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Circuit elèctric del motor 
tubular automatitzat.                                                                                                                                                                      
Font: pròpia 

 

  

 Shelly 2.5 

 Cables 

 Motor tubular 

 Interruptor (switch) 

 Tisores 
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 Cinta aïllant 

 Cable per endollar 

 Tornavís 

 Tela de persianes 

Figura 19: Materials per automatitzar un motor tubular.        
Font:   pròpia 
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Circuit elèctric final 

 

 
Figura 21: Motor tubular automatitzat amb el Shelly.                                                                                          Font: pròpia 
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Crear un PORT que estarà en l’URL per poder pujar i baixar les persianes 

 

1 . Escriure la IP interna del Router al buscador de Google. 

 

 

2 . Anar a “estadísticas”, buscar la IP del Shelly 2.5 i copiar la MAC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: Passos per crear el PORT 4002.                                               Font: http://192.168.8.1/html/home.html 

Figura 23: Passos per crear el PORT 4002.                                        Font: http://192.168.8.1/html/home.html 

http://192.168.8.1/html/home.html
http://192.168.8.1/html/home.html
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3 . Anar a “configuración”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 . Afegir la IP i la MAC del Shelly. 

 

Figura 24: Passos per crear el PORT 4002.                                                                                                
Font: http://192.168.8.1/html/home.html 

Figura 25: Passos per crear el PORT 4002.                                       Font: http://192.168.8.1/html/home.html 

http://192.168.8.1/html/home.html
http://192.168.8.1/html/home.html
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5 . Assignar un PORT a la IP interna del Shelly. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 26: Passos per crear el PORT 4002.                                               Font: http://192.168.8.1/html/home.html 

http://192.168.8.1/html/home.html
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Crear un URL   

 

En aquest cas l’URL per pujar i baixar les persianes serà una mica diferent que amb la bombeta 

o el multitoma, ja que ara tenim un motor tubular, que no s’encén i s’apaga (com la bombeta i 

el multitoma), sinó que gira cap a un costat o cap a l’altre, depenent de si volem pujar o baixar 

les persianes. A més, aquesta vegada hem fet servir el Shelly 2.5 i no el Shelly 1. 

 

En aquest cas no tenim l’opció “encendre-apagar” (on/off), sinó que tenim les següents opcions: 

- Open: Enrotllar la persiana cap a dalt. 

- Close: Desenrotllar la persiana. 

- Stop: Parar la persiana 

- To pos: Ajustar a quina mida vols que s’obri la persiana. 

  

Figura 27: Crear un URL pel motor tubular de persianes.                Font: https://shelly-api-docs.shelly.cloud/#shelly1-shelly1pm 

https://shelly-api-docs.shelly.cloud/#shelly1-shelly1pm
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IFTTT 

 

En aquest cas també utilitzarem l’IFTTT per crear accions. El mecanisme de funcionament és 

exactament el mateix que per les accions que hem creat amb la bombeta i el multitoma. L’únic 

que canvia és l’URL. (Per veure els passos de l’IFTTT anar a l’annex). 

 

 

Pàgina web 
 

Aquesta és una pàgina web des de la qual pots encendre i apagar els aparells automatitzats. 

Aquest és l’enllaç: https://inesmasllorens7.wixsite.com/misitio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://inesmasllorens7.wixsite.com/misitio
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Estalvi energètic 
 

Aquest és un estudi per calcular l’estalvi energètic i econòmic que suposa una llar 

automatitzada i una sense automatitzar. Per fer aquest estudi només tindrem en 

compte alguns aparells que trobem en les llars com la calefacció i l’aire condicionat. 

Per fer el càlcul de l’estalvi energètic de la calefacció i l’aire condicionat agafarem com 

a model un aire condicionat que desprèn tan aire fred com calent (Aire acondiconado – 

OEM Split Mural 120M Split 1x1, 2924 Frigorías, 62 Db, DC Inverter, Clase A). Aquest aire 

condicionat que com he dit abans serveix tan per esclafar una habitació com per 

refredar-la,  gasta 1020 W quan l’aire surt calent i 995 W quan l’aire surt fred. 

 

Aire condicionat fred 

 

Calcularem quant gasta l’aire condicionat fred si està automatitzat i si no ho està. Hem 

de suposar que sense automatitzar encendríem l’aire condicionat a l’estiu i que és quan 

més calor fa, (per exemple l’encendríem a les 12 del migdia fins a les 3pm i  després el 

tornaríem a encendre de 12 de la nit fins a les 8am, suposant així que dormim amb l’aire 

condicionat encès i que l’hem d’apagar de manera manual quan ens despertem). Per 

tant, tindríem un total d’11 hores l’aire condicionat fred obert. 

 

Aire condicionat 
fred 

Energia 
consumida (en 
1h) 

Preu (per h) Preu durant un 
dia (11h) 

Preu durant 3 
mesos (l’estiu) 

Sense 
automatitzar 

995W 0,1192€ 1,31€ 118€ 
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Ara bé, si automatitzéssim l’aire condicionat, podríem fer que l’aparell s’encengués 

igualment de 12 del migdia fins a les 3pm, però que en comptes d’encendre’s de 12 de 

la nit a 8am, s’encengués de 12 de la nit fins a les 4am, ja que a l’estiu al matí fa una 

mica més de fred i no cal aire condicionat (per tant, l’automatitzaríem perquè a les 4am 

s’apagués). L’aire condicionat fred el tindríem obert durant un total de 7 h. 

Aire condicionat 
fred 

Energia 
consumida (en 
1h) 

Preu (per h) Preu durant un 
dia (7h) 

Preu durant 3 
mesos (l’estiu) 

Automatitzat 995W 0,1192€ 0,83€ 75€ 

 

Si el Shelly 2.5 val 20€, en total l’aire condicionat automatitzat sortiria per 95€ el primer estiu i 

per 75€ els altres estius, de manera que surt molt més a compte que l’aire condicionat sense 

automatitzar. 

 

Aire condicionat calent 

 

Calcularem quan gasta l’aire condicionat calent si està automatitzat i si no ho està. Hem 

de suposar que sense automatitzar encendríem l’aire condicionat a l’hivern i als mesos 

que més fred fa (per exemple l’encendríem a les 3pm quan arribéssim de la feina, 

escola... fins a les 7am de l’endemà que és quan ens llevem al matí). Per tant, tindríem 

un total de 16 hores l’aire condicionat calent obert. 

 

Aire condicionat 
calent 

Energia 
consumida (en 
1h) 

Preu (per h) Preu durant un 
dia (16h) 

Preu durant 6 
mesos (mesos 
freds) 

Sense 
automatitzar 

1020W 0,122€ 1,96€ 351€ 
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Ara bé, si automatitzéssim l’aire condicionat, podríem fer que l’aparell s’encengués a les 

2: 30pm així quan arribéssim a casa aquesta ja estaria escalfada, després podríem fer 

que les hores de la tarda que estem fora de casa fent extraescolars, treballant... l’aire 

condicionat calent es tornés a apagar (per exemple de 4: 30 a 7 s’apagués). Llavors quan 

arribéssim a casa es podria tornar a encendre, després que a mitjanit s’apagués durant 

una o dues hores i que al matí es tornés a encendre, ja que al matí fa bastant de fred. 

Per tant, l’aire condicionat fred el tindríem obert durant un total de 10 h 

aproximadament. 

 

Aire condicionat 
calent 

Energia 
consumida (en 
1h) 

Preu (per h) Preu durant un 
dia (10h) 

Preu durant 6 
mesos (mesos 
freds) 

Automatitzat 1020W 0,122€ 1,22€ 219,6€ 

 

Per tant, si el Shelly 2.5 val 20€, en total l’aire condicionat automatitzat sortiria per 239,6€ els 

primers sis mesos que el fem servir. No obstant els pròxims anys nomes costaria 219,6€, de 

manera que surt molt més a compte que l’aire condicionat sense automatitzar. 
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Conclusions 
 

El meu objectiu inicial era investigar sobre les cases intel·ligents i el seu funcionament. 

L’he pogut dur a terme i he après molt sobre aquest tema i sobre domòtica. 

Un altre dels meus objectius, i que a mi em semblava el més difícil, era l'automatització 

de diferents aparells. He pogut automatitzar una bombeta, unes persianes i 

un multitoma fent que es poguessin controlar amb la veu, amb el mòbil, l'ordinador...  

Vaig tenir algunes dificultats a l’hora de fer la part pràctica: la primera, va ser aprendre 

com funcionava el Shelly; la segona, i potser la que més temps em va ocupar, va ser 

aconseguir que els aparells automatitzats funcionessin amb la veu, tot i que al final ho 

vaig aconseguir. Aquest mètode per interactuar amb els aparells (la veu) va ser en el que 

més em vaig centrar, ja que crec que és el més útil i el que té més funcionalitats.  

El fet d'automatitzar diferents aparells ha suposat un repte per a mi, però m'ha servit 

per posar en pràctica els coneixements que he après durant aquesta recerca. 

També he pogut comprovar, a través de càlculs, com una casa automatitzada pot 

suposar un estalvi econòmic i energètic.  

En un futur, crec que moltes llars estaran automatitzades i el fet d'aprendre el 

funcionament d'una d'aquestes cases i posar-lo en pràctica, m'ha semblat molt 

convenient de cara a d’aquí uns anys. 

A més, crec que la part pràctica ha estat bastant útil, ja que he pogut automatitzar parts 

de la meva llar com la font d’aigua, que sé que han suposat una millora per a la casa, ja 

que ara no cal anar a fora per encendre-la i apagar-la, sinó que es pot controlar amb la 

veu o amb el mòbil. 
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Entrevista 

 
 

Informació general:  

 

Data:  28/06/2019             

Nom: Miquel Rustullet 

Edat: 55 

Estudis: Enginyeria tècnica industrial 

Ocupació: Professor de la UDG 

 

Preguntes: 

 

- Fa quan estàs involucrat en el món de la domòtica i l'automatització? 

És important saber diferenciar entre automatització i domòtica. Quan parlem 

d'automatització fem referència a la indústria (quan parlem d'un autòmat o d'un 

microcontrolador que ha de fer una sèrie de coses...). En canvi, quan fem referència a la 

domòtica ens centrem només en allò que pots controlar a casa, en un àmbit domèstic.  

Llavors, l'automatització la porto treballant des que vaig començar a estudiar i la 

domòtica fa uns dotze anys aproximadament. 

 

- Quins grans avantatges trobes que té l'automatització i la intel·ligència artificial? 

L'automatització permet fer qualsevol procés. Per exemple, en una fàbrica una persona 

pot estar contínuament posant tapes als iogurts, però quan es posa un pistó, aquesta 

persona perd la feina. No obstant això, potser ara la tasca d'aquesta persona serà més 

especialitzada com per exemple fer un control de qualitat. Se n'ha parlat molt de què en 

un futur els robots trauran llocs de treball i potser sí que és veritat, però la gent acabarà 

fent una altra cosa, és a dir, les persones no quedaran en atur per culpa dels robots.  

Per exemple, fa uns quants anys els pagesos anaven al camp a tallar blat manualment. 

En canvi ara, és una segadora la que realitza aquesta feina. Per tant, abans es 

necessitaven molts pagesos per poder recollir tot el blat, mentre que ara amb un pagès 

que condueixi la segadora n'hi ha prou. És a dir, d'una feina que abans es necessitaven 
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moltes persones ara n'hi ha menys però més especialitzades. No obstant això, els altres 

pagesos seguiran treballant encara que la seva nova tasca no sigui arrencar el blat. 

Un altre avantatge de l'automatització són els temps d'execució, seguint l'exemple 

anterior una segadora recull el blat més ràpid que un pagès. 

Ara bé, és molt difícil que una fàbrica estigui 100% automatitzada: com a mínim hi haurà 

el de manteniment perquè quan s'acabi o es faci malbé la bateria del robot, algú l'haurà 

d'arreglar.  

 

- Creus que pot haver-hi algun problema o algun inconvenient causat per aquesta nova 

manera de funcionament dels aparells com és l'automatització? 

No, l'únic serà que ens haurem d'adaptar. Abans la carn la cuinaven directament al foc, 

ara es cuina en una "parrilla" o en una planxa. Per tant, és acostumar-se. 

 

- Per quines coses i en quins casos trobes més adient la utilització de l'automatització? 

Sempre que són processos molt repetitius l'ús de l'automatització va molt bé. Per tant, 

sobretot a les indústries i fàbriques és molt recomanable automatitzar la maquinària. 

 

- De cara al futur en quin àmbit creus que serà més utilitzada la tècnica de 

l'automatització? (en un àmbit domèstic, industrial, en els dos...) 

A l'industrial segur. Per exemple, un 99% dels alumnes que estudien carreres 

relacionades amb l'automatització, quan acaben tenen feina. Això vol dir que una de les 

branques que funciona millor és fer programes autòmats.  

La part de domòtica en canvi, és diferent. Primer s'ha de considerar que per 

automatitzar una casa i que aquesta automatització sigui viable, ha de ser una casa una 

mica gran. A més, la instal·lació de la domòtica és cara, tot i que a la llarga hi ha un gran 

estalvi energètic i econòmic. 

També, hi ha hospitals que volen aplicar l'automatització per treballar amb nens que 

neixen més petits del normal, ja que han descobert que quan estan en un entorn de 

color estan més contents, o que quan estan escoltant música no ploren tant, la 

temperatura també els influeix, quan han de fer una intervenció ràpida l’automatització 

pot fer que se'ls encengui el llum allà mateix on hi ha el nen. 
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- Quina durada poden tenir aquests dispositius automatitzats i cada quan s'ha de fer 

manteniment o renovar… 

Els aparells necessaris per dur a terme una automatització duren molt. Per exemple, 

aquí a la universitat fa més de deu anys que es fan classes, i molta gent ha fet servir 

aparells i dispositius automatitzats i només se'n va espatllar un i no va ser perquè 

l'haguessin fet malbé sinó perquè va arribar defectuós. Per tant, aquests dispositius 

tenen una llarga durada. 

Pel que fa a la renovació, posem com a exemple una persiana. El motor d'aquesta 

persiana automatitzada s'haurà d'anar revisant i fent manteniment per poder assegurar 

que el seu funcionament segueix. Però, amb una persiana normal també s'ha de fer un 

manteniment i renovació de la corretja de l'enrotllament… 

 

- Quin estalvi econòmic i de temps pot suposar l'automatització en àmbits industrials, 

domèstics... 

En l'àmbit industrial els diners s'amortitzen molt ràpidament, pel qual suposen un gran 

estalvi econòmic. A més, en l'automatització l'autòmat no és car si ho comparem amb 

el salari que hauríem de pagar a una persona durant tot el temps que fa una feina 

concreta. 

En l’àmbit domèstic, la instal·lació domòtica pot ser una mica cara, tot i que a la llarga 

també acaba suposant un estalvi econòmic i energètic. 
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Altres sistemes domòtics 
 

Sistema de corrents portadors X-10 

 

Com bé hem dit, la domòtica va donar els seus primers passos a Escòcia. El nom de la 

primera tecnologia domòtica és el X-10 que és un protocol de comunicacions i utilitza 

un sistema de corrents portadors. Va ser desenvolupat amb l’objectiu de controlar els 

dispositius domèstics per control remot. Avui dia segueix sent la tecnologia domòtica 

més àmpliament disponible, per la seva característica autoinstal·lable, sense necessitat 

de cablejat addicional. 

 

Sistema de corrents portadors 

El sistema bàsic de corrents portadors està format per un emissor que envia dades a 

través de la xarxa elèctrica, i un receptor, que les rep. El receptor s’encarrega d’executar 

l’ordre rebuda.  

Aquest sistema és descentralitzat. La línia de dades la constitueix la mateixa instal·lació 

elèctrica i pel seu funcionament no és necessària la modificació de la instal·lació. Per 

tant, aquests sistemes són la millor opció per l’automatització d’edificis ja construïts que 

no tenen el cablejat de dades preinstal·lat. 

El sistema de corrents portadors amb major difusió és X-10 

 

El sistema X-10 

 

L’objectiu principal del X-10 és que els productes puguin interactuar entre si i assegurar 

la compatibilitat amb productes anteriors. A més, aquest sistema ha estat desenvolupat 

perquè pugui ser flexible. Es pot començar controlant un aparell amb un comandament 

a distància i expandir llavors el sistema per poder controlar-lo mitjançant l’ordinador. 
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Característiques del X-10 pels usuaris: 

- Facilitat d’utilització. 

- Comoditat. 

- Connectar i funcionar. 

- Soluciona problemes i a la mateixa vegada economitza projectes. 

- Flexibilitat, capacitat d’ampliació. 

- Seguretat. 

 

Els fundadors de X-10 van establir uns principis estratègics que encara avui dia perduren. 

- Dissenyar productes per un ampli sector del mercat, amb un baix cost de 

fabricació. 

- Introduir els productes a preus competitius. 

- Dissenyar productes que incloguin circuits integrats propis i que tinguin un bon 

rendiment. 

 

KNX 

 

El KNX és un sistema d’instal·lació domòtica en el qual tots els mecanismes es troben 

units entre sí a través de cables mitjançant bus de dades*. La primera conseqüència 

d’això és la fàcil instal·lació del cablejat i una reducció de la quantitat de conductors que 

s’utilitzen en la instal·lació elèctrica. D’aquesta manera es redueixen les possibilitats de 

foc i del temps d’instal·lació. 
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El sistema KNX 

 

El sistema KNX suposa un estalvi en els costos d’energia i en els costos d’instal·lació i 

funcionament. Per exemple, les habitacions només s’esclafarien quan estan ocupades; 

la llum només s’encendria on es necessita... 

Els canvis d’utilitat poden ser implementats d’una manera ràpida i senzilla. En una 

instal·lació elèctrica convencional es requeriria una gran quantitat de cablejat nou, en 

canvi amb el sistema KNX és fàcilment possible sense haver de tocar cables, simplement 

re-programant el sistema. 

Aquest sistema pot controlar la il·luminació, l’aire condicionat, la calefacció, les 

persianes, la seguretat de la casa (antiincendis...). Per tant, tot plegat suposaria un gran 

estalvi energètic. 

Avantatges principals del sistema 

 

- Instal·lació ràpida, estalvi en mà d’obra. 

- Facilitat d’ampliació. 

- Gran flexibilitat, que permet adaptar-se als canvis en la distribució de l’edifici. 

- Simplicitat de connexió. 

- Compatibilitat del sistema amb productes d’altres fabricants. 

- Sistema descentralitzat, que permet l’operació de tots els mecanismes de 

manera independent. 

- Alta qualitat del producte. 

- S’adapta a diferents tipus de construccions, independentment de la seva mida: 

residencial, comercial, oficines... 
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Diferència entre una instal·lació convencional i una instal·lació KNX 

 

Si es volgués controlar la calefacció, les persianes, la llum i instal·lar un sistema de 

seguretat, per mitjà de sensors de lluminositat de temperatura, detectors de moviment, 

reguladors... amb una instal·lació convencional seria necessari un gran cablejat i 

resultaria gairebé impossible. 

En canvi, amb el sistema KNX només caldria connectar tots els aparells al bus de dades i 

la informació seria transportada, donant lloc a una reducció de cablejat i a una fàcil 

instal·lació. 
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Passos per crear accions amb l’IFTTT 
 

3 . Que s’encengui de dilluns a divendres a les 7:15 quan em llevo  

 

1. 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

3. 
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4.                                                                                                    5.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els últims passos equivalen als passos 7,8,9,10 de la primera acció que hem fet (que s’encengui 

amb la veu). Aquesta acció la podem trobar a Part pràctica – Programar amb la veu a través de 

l’IFTTT (pàg. 33). 
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4 . Que s’encengui quan el dia està nuvolat i plogui 

 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

3. 
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4.                                                                                                         5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els últims passos equivalen als passos 7,8,9,10 de la primera acció que hem fet (que s’encengui 

amb la veu). Pàg. 33 
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5 .Que s’apagui quan faci sol i el dia sigui clar 

 

Per dur a terme aquesta acció el procediment és molt semblant a l’anterior, només canvien els 

passos 4 i 9: 

En el pas 4 en comptes de posar “Rain” posarem “Clear”, ja que volem que la bombeta s’apagui 

quan faci bon temps i el cel no estigui nuvolat. (pas 4.2) 

En el pas 9 en comptes d’acabar l’URL amb “turn=on” l’haurem d’acabar amb “turn=off”, ja que 

volem que la bombeta s’apagui. (pas 9.2) 

 

4.2 9.2  
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6 .    Que s’apagui cada dia a les 11pm 

 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

3. 
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4.                                                                                    5.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els últims passos equivalen als passos 7,8,9,10 de la primera acció que hem fet (que s’encengui 

amb la veu). 

L’únic que canvia és el pas 9. En el pas 9 en comptes 

d’acabar l’URL amb “turn=on” l’haurem d’acabar amb 

“turn=off”, ja que volem que la bombeta s’apagui. (pas 

9.2) 
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