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1 Resum
El propòsit d'aquest document és la definició dels components i comunicacions necessàries per al
funcionament del sistema de control de ProtoPixel a la instal·lació de l'Espai Mataró al municipi de Mataró.
Aquesta comprèn el control d'unes lames amb il·luminació digital amb funcionalitats experiencials i funcionals.

Aquest document cobreix la configuració dels dispositius de control, detalla la seva connexió i defineix la xarxa
de comunicacions per al seu correcte control.
És important destacar que el document s'ha realitzat emprant els components lumínics i de control esmentats
a cada apartat, i és necessària la posterior validació d'acord amb el disseny en detall del projecte, incloent-hi
mesures i plànols de superfície a nivell d'instal·lació.
En aquest document trobareu una llista dels materials que serien aprovisionats per ProtoPixel, seguida d'una
explicació detallada de com funcionen.
Es necessiten eines específiques per instal·lar correctament els elements d'il·luminació. Comproveu que
disposeu de totes les eines necessàries com es descriu a la secció 5.
Llegiu aquesta documentació abans d'instal·lar el sistema d'il·luminació de ProtoPixel. Aquesta guia us
proporcionarà els passos a seguir i és fonamental per evitar possibles danys i funcionaments anòmals. La
documentació conté consells específics sobre els passos que cal seguir per obtenir resultats sòlids i evitar
problemes a llarg termini. Us recomanem seguir aquestes recomanacions per aconseguir el millor resultat
possible, tan estètica com a tècnicament.
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2 Llista de materials
Quantitat

Denominació

1

ProtoPixel Node

5

ProtoPixel Long Range controller

40

ProtoPixel Long Range Receiver

1

Switch PoE 8 entrades

Imatge

Per obtenir instruccions detallades sobre com connectar i utilitzar els materials anteriors, consulteu les
fitxes tècniques de cada component.
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3 Eines i materials necessaris
Us recomanem eines específiques per continuar amb la secció següent, Passos i recomanacions.
Llista de materials i eines que poden ser necessaris:
●
●
●
●
●
●
●
●

Cable de xarxa UTP Cat6 per a connexionat entre switch PoE i ProtoPixel LongRange, i entre aquest
controlador i els seus 8 satèl·lits dependents de cada controlador.
Per a l'alimentació de les lames a la sortida de corrent continu de les fonts d'alimentació, es recomana
cable de 2 pols de secció 2,5mm2.
Per a la transmissió del BUS de dades, es recomana cable de secció 0,5 mm2. i distàncies inferiors als
3 metres de distància
Alicates.
Pela cables.
Eina enfiladora.
Soldador.
Altres segons projecte.
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4 Passos i recomanacions
Per aconseguir un resultat òptim a la seva instal·lació detallem la praxi a seguir i recomanacions.
Secció de cables
Seguiu la secció recomanada per cablejar la sortida de CC de la font d'alimentació als LED. Està
estrictament prohibit utilitzar una secció inferior a [0,5]. Les seccions més petites poden causar
sobreescalfament del cable, pèrdua de voltatge i, en alguns casos, risc d’incendi.
Enfilat de cables
Una eina d'enfilat us permet unir i protegir l'extrem del cable, evitant que els petits filaments provoquin
curtcircuits. Alternativament, podeu soldar els cables amb un soldador, encara que aquesta segona mesura no
és l'opció recomanada.

Connexions
És fonamental evitar l'ús de cinta aïllant, ja que les connexions de dades digitals són extremadament sensibles
als mals contactes. Una gran opció a considerar és l'ús de terminals Wago, accepten cables de 24 a 12 AWG
amb 11 mm de longitud de filferro pelat.

Allotjament de dispositius
Es recomana allotjar encaridament els dispositius de control i fonts d'alimentació en caixes de registre
estanques ubicades el més proper possible a les lluminàries controlades. Aquesta mesura facilitarà l'accés a
aquests per a futurs manteniments, canvis o millores de la instal·lació lumínica. ProtoPixel no es fa responsable
de qualsevol cost derivat de l'accés a controladors o fonts a efectes de manteniment o altra naturalesa.
Aquesta recomanació aplica a tots els controladors exceptuant el ProtoPixel Long-Range i el node, la disposició
habitual del qual és en rack.
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5 Necessitats de control i delimitació de zones
Les necessitats que cobreix el sistema de control proposat i les zones es defineixen a continuació:
●

●

Il·luminació funcional. La il·luminació funcional es realitza mitjançant uns píxels que controlen
il·luminació blanca a la part baixa de cada lama. Aquests estaran enllaçats als píxels amb finalitat
experiencial de cadascuna. El control previst és la regulació percentual basada en esdeveniments
programats així com la creació d'escenes mitjançant l'aplicació de control de SPACES.
Lames amb il·luminació digital. A les lames de l'espai s'ubiquen unes tires LED digital amb control
RGB que permeten crear efectes d'escombratge i alternança de colors així com diferents textos
modificables des de l'aplicació de control. El control previst és l'aplicació de continguts de la llibreria
de ProtoPixel Create d'il·luminació digital basada en esdeveniments programats així com la creació
d'escenes mitjançant l'aplicació de control de SPACES. En cas que sigui necessari, es poden crear
continguts personalitzats per a la instal·lació (no inclòs en el pressupost).

6 Esquemes d'instal·lació, configuració i comunicació
Esquema general d'instal·lació i comunicació de dades
El sistema de control ProtoPixel parteix del cervell de la instal·lació, el Node. Aquest dispositiu serà l'encarregat
de permetre que el projecte d'il·luminació dinàmica s'executi correctament segons els paràmetres de
programació horària i els continguts definits per a cada zona.
Per aconseguir el funcionament adequat de la instal·lació que controlarà el Node, cal la disposició d'una xarxa
de comunicacions Ethernet entre aquest Node i cadascun dels controladors LongRange previstos a la
instal·lació i que governen segments de la instal·lació. Aquesta xarxa es pot establir connectant aquests
dispositius (node i controladors) amb cables Ethernet a través d'un element d'interconnexió. Idealment, els
dispositius de control ProtoPixel i passarel·les necessàries per al control de lluminàries s'haurien d'incloure a
la xarxa de comunicacions de la instal·lació (gestionada pel client). En concret, caldrà assignar un rang d'IPs fixa
dins la xarxa de la instal·lació (possiblement a través de la configuració d'una VLAN). Addicionalment, per poder
controlar el Node a nivell remot, caldrà dotar de connexió a internet aquest dispositiu.
El sistema de control ProtoPixel dissenyat per cobrir les necessitats d'aquest projecte inclou 5 Long-Range
controllers que donen servei a totes les lames amb il·luminació digital (311). A més, també gestionarà els píxels
amb funcionalitats funcionals de la part baixa de les lames. El conjunt de dispositius de control descrits
anteriorment s'orquestraran a través del ProtoPixel Node.
L'esquema de comunicació Ethernet amb els diferents dispositius és la següent:

6

ESPAI MATARÓ: FAÇANA MEDIA INTERACTIVA
DOCUMENT D’INSTAL·LACIÓ

Així mateix, caldrà implementar una IP fixa a cadascun dels dispositius especificats.

Control de les lames amb il·luminació digital
L’àmbit de la instal·lació compren 311 lames amb menys de 100 píxels cadascuna. A continuació s’adjunta un
esquema de les lames amb il·luminació digital:

El control de les lames es realitza des del controlador Long Range de ProtoPixel.
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El controlador Long-Range s'alimenta a través de Power over Ethernet (PoE) mitjançant el cable Ethernet, per
la qual cosa s'ha previst un switch amb aquestes característiques al projecte. La disposició habitual d'aquest
controlador és a rack, dins de la sala de control.
El Long-Range Controller es comunica amb cadascun dels receptors mitjançant cable trenat. Per a aquesta
connexió es pot emprar cable trenat apantallat de calibre 24 AWG (secció 0,205 mm2) apte per a les
comunicacions RS-485 o bé un cable tipus Ethernet (Categoria 6) per cada 4 receptors de Long-Range (un
parell trenat per cada receptor). En cap cas no es recomana superar els 300 metres de cable entre el LongRange i els receptors de senyal del mateix. Els receptors esmentats s'ubiquen del costat de les lluminàries, i és
recomanable emprar cable de secció entre 0,5 i 0,75 mm2 sense que superin els tres metres de distància entre
el receptor i la primera lluminària.
Per garantir el control a una velocitat adequada de cadascuna de les lames, cada receptor del LongRange
cobreix 9 lames, d'aquesta manera, es pot controlar les 311 lames previstes en el projecte amb 35 receptors.
El darrer receptor controlarà menys tires, ja que el resultat no és exacte.
A continuació s'adjunta, de manera esquemàtica, el diagrama de comunicació d'un controlador Long-Range
amb els receptors del mateix emprant cable UTP:

Per aconseguir el funcionament correcte de la instal·lació, és important seguir amb les recomanacions
següents:
●

●

●

Cada receptor del ProtoPixel Long-Range és capaç de gestionar fins a 9 tires LED de 100 píxels (o
menys). El BUS de dades té polaritat, per la qual cosa és important cablejar les barres segons l'entrada
i la sortida de dades, aconseguint que l'entrada de cada tira es trobi a la sortida de dades de l'anterior.
Cada BUS ha d'estar connectat només a les tires indicades.
Cada font d'alimentació pot alimentar fins a 3 tires LED, els cables de terra i alimentació (vermell
positiu/GND - negre - negatiu) de les fonts han d'estar unides al receptor que els mana el senyal per
garantir-ne el funcionament correcte. Així mateix, el cable negatiu de les fonts controlades per un
mateix receptor ha d'estar unit.
Distàncies màximes: per evitar la degradació de color a les tires, és important:
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○

●

Generar un únic cable de control de secció adequada evitant superar els tres metres de
distància entre el receptor i la primera tira LED.
○ Evitar tirades superiors a 5 metres des de la font d'alimentació a la darrera tira LED amb cable
de secció 2,5.mm2. Si la secció és inferior o la distància superior, es pot donar degradació del
color.
El Bus de control dels LED té polaritat i és molt sensible a la caiguda de tensió, per això:
○ Cal ubicar els receptors a menys de 3 metres de cable de secció mínima de 0,5 mm2 de les
tires LED.
○ Per garantir la correcta transmissió de senyal, la direcció d'instal·lació de les tires s'ha de
correspondre amb els esquemes de cablejat, tenint en compte que hi ha certes simetries i
asimetries d'instal·lació a tenir en compte, tal com es detalla al següent esquema d'instal·lació.

L'esquema conceptual de la instal·lació és el següent:
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