PLEC AGRUPAT DE MANTENIMENT D’INSTAL·LACIONS
ANNEX 26. INSTAL·LACIONS DE MESURA I CONTROL ENERGÈTIC

1.

Instal·lació de dispositius de mesura de consums

Dins del marc Sant Feliu Smart City, es proposa la integració progressiva de dispositius de
mesura operatius als equipaments existents a la xarxa de radiofreqüència implantada a la
ciutat. La finalitat d’aquesta millora és possibilitar les lectures a distància del consum en
temps real. Aquestes actuacions poden implementar-se adaptant dispositius existents
mitjançant accessoris tals com antenes i plaques externes, com substituint-los per aparells
nous permetin aquesta connexió. Les noves adquisicions es realitzaran a fons perdut per part
del concessionari.
La proposta indicarà el número de terminals a integrar per any de concessió. La prioritat
d’actuació i l’elecció dels tipus d’elements a integrar serà potestat exclusiva de l’ajuntament de
Sant Feliu. Els requeriments tècnics dels aparells hauran de garantir les especificacions, de
maquinari i de programari, incloses a l’annex tècnic d’integració, Protocol Smart City Sant
Feliu que s’adjunta.
La tipologia de dispositius que poden ser objecte d’integració són:
•
•
•
•

Comptadors de llum en equipaments de titularitat municipal
Comptadors d’aigua de reg en via pública
Comptadors d’aigua en equipaments de titularitat municipal
Comptadors de gas en equipaments de titularitat municipal

El software i el format de les dades subministrades pels nous dispositius ha de ser compatible
amb les especificacions incloses en l’annex abans esmentat. No obstant, de forma
complementària, es valorarà la possibilitat d’habilitar temporalment una plataforma SAAS (tipus
Effilogics), fins a la completa migració al sistema sentilo.
2.

Instal·lació d’interruptors de control a distància

Aquesta millora té com a objectiu la incorporació d’equips que permetin el control a distància
d’Interruptors de control de potència (ICP) de quadres elèctrics existents. És a dir ha de
possibilitar l’encesa i apagada de quadres elèctrics de forma remota. Les noves adquisicions
es realitzaran a fons perdut per part del concessionari.
La proposta indicarà el número de quadres elèctrics a habilitar amb aquests mecanismes per
any de concessió. La prioritat d’actuació i l’elecció dels tipus d’elements a integrar serà
potestat exclusiva de l’ajuntament de Sant Feliu. Els requeriments tècnics dels aparells hauran
de garantir les especificacions, de maquinari i programari, incloses a l’annex tècnic
d’integració Protocol Smart City Sant Feliu que s’adjunta.
La tipologia de dispositius que poden ser objecte d’integració són:
•
•
•

ICP’s de quadres d’enllumenat públic.
ICP’s de quadres elèctrics d’equipaments municipals existents.
ICP’s de quadres elèctrics d’altres equipaments.

El software i el format de les dades subministrades pels nous dispositius ha de ser compatible
amb les especificacions incloses en l’annex abans esmentat. No obstant, de forma
complementària, es valorarà la possibilitat d’habilitar temporalment una plataforma SAAS (tipus
Effilogics), fins a la completa migració al sistema sentilo.
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Plaça de la Vila, 1 – Tel. 93 685 80 00 – Fax 93 685 80 18 – 08980 Sant Feliu de Llobregat
ajuntament@santfeliu.org

Índex
1 Introducció
2. Maquinari - Hardware
2.1 Model de ciutat
2.2 Protocols de comunicacions
2.3 Dispositius
2.4 Manteniment dels dispositius
3. Programari - Software
3.1 Introducció
3.2 Model General per a sensors i actuadors
3.3 Serveis
3.4 Mecanisme de subscripció
3.5 Seguretat
3.6 Glossari

Plaça de la Vila, 1 – Tel. 93 685 80 00 – Fax 93 685 80 18 – 08980 Sant Feliu de Llobregat
ajuntament@santfeliu.org

1. Introducció
Aquest document pretén definir totes aquelles especificacions tècniques necessàries per tal d’integrar
nous dispositius dins les infraestructures implantades en el marc del projecte “Sant Feliu Smart City”.
Els continguts queden diferenciats en maquinari i programari.
2. Maquinari - Hardware
2.1 Model de ciutat
A causa de la morfologia de la ciutat i a les preexistències de base tecnològica, Sant Feliu fonamenta el
seu model de telecomunicacions integrades en el context de ciutats intel·ligents en dues branques
principals: fibra òptica i xarxa de radiofreqüència.
En primer lloc, el model aprofita la xarxa de fibra òptica municipal existent i alguns equipaments públics
repartits per la ciutat, que estan connectats a la mateixa. Alguns d’aquests edificis, simultàniament, estan
dotats d’un node de radiofreqüència i actuen com a pont entre les dues tecnologies de transmissió de
dades esmentades.

La xarxa de radiofreqüència té una baixa velocitat de transferència (250 Kbit/s). Tot i això, és suficient per
transmetre la informació que envien i reben els sensors i els actuadors.
Quan un sensor té dades per enviar, les transmet a través de la malla de nodes de radiofreqüència fins
arribar a un terminal (gateway) que trasllada la informació cap a la xarxa de fibra òptica municipal. A
través d’aquesta, les dades arriben a un servidor, on són emmagatzemades i processades de forma
automatitzada per un sistema expert (http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_experto) que pot actuar en
conseqüència, enviant una ordre a un determinat actuador a través de la mateixa xarxa, però en sentit
invers.
2.2 Protocols de comunicacions
La xarxa de radiofreqüència instal·lada al municipi està fonamentada en el protocol zigbee
(http://es.wikipedia.org/wiki/ZigBee) i utilitza equips Zigbee Pro. Aquesta plataforma permet connectar
nodes a uns 500 metres de distància sense cablejat. El protocol és el més estés en el sector de les Smart
Cities, i garantitza una bona escalabilitat, optimitza consum energètic dels equips i és compatible amb
multitud de xarxes i dispositius.
Zigbee és el primer standard obert per a IPv6 i funciona amb estructura mallada, fet que garantitza
l’estabilitat del conjunt front a caigudes puntuals de nodes.
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2.3 Dispositius
Els dispositius que s’utilitzaran en el projecte “Sant Feliu Smart City” es poden classificar segons:
•
El tipus d’alimentació que tinguin:
o Alimentació a través de la xarxa elèctrica (220V). Aquests dispositius inclouran els
transformadors o adaptadors que necessitin per poder-se connectar directament a la
xarxa elèctrica de 220V.
o Alimentació mitjançant la pròpia xarxa de comunicació Ethernet (POE).
o Alimentació per piles / bateries recarregables + placa solar (opcional). Es recomana la
utilització de plaques solars per recarregar la bateria del dispositiu especialment si
aquesta s’esgota en un temps inferior a un any.
•
El sistema de connexió a la xarxa que facin servir:
o Connexió per cable ethernet sota protocol TCP/IP.
o Connexió sense fils segons el protocol zigBee.
Això dona lloc als següents tipus de dispositiu:
Alimentació \ Comunicacions
A través de la xarxa elèctrica
(220V)

Connexió per cable Ethernet
(TCP/IP)
Dispositius instal·lats a prop o
dintre d’una dependència
municipal on hi ha alimentació
elèctrica de 220V i també punts
de connexió a la xarxa local
ethernet.
Exemples: comptadors de serveis
bàsics, pantalles informatives,
gateways zigbee, sistemes de
control d’enllumenat, etc.

A través de POE (power over
ethernet)

Dispositius d’interior que
s’alimenten a través del propi
cable de connexió ethernet
segons sistema POE (power over
ethernet).

Connexió sense fils zigBee
Dispositius típicament instal·lats
a prop d’una dependència
municipal, edifici o quadre de
llum, on hi ha alimentació
elèctrica de 220V i cobertura
zigbee, però on no hi ha punts
de connexió a la xarxa local
ethernet.
Exemples: comptadors de
serveis bàsics, actuadors,
senyalització, etc.
NO APLICABLE

Exemples:
Sensors atmosfèrics, de detecció
de fum, repetidors, etc.
Alimentació per piles / bateries
+ placa solar

NO APLICABLE

Dispositius de baix consum,
preparats per funcionar a
l’exterior, que es poden instal·lar
en qualsevol punt de la ciutat on
hi hagi cobertura de la xarxa
sense fils zigbee.
Exemples: sensors (atmosfèrics,
de trànsit, etc) i actuadors.

2.4 Manteniment dels dispositius
Per garantir el correcte funcionament dels aparells serà necessari assegurar que són capaços de
suportar situacions climatològiques adverses: exposició aigua continuada, calor, radiacions ultraviolades,
canvis de temperatura, oxidació, etc.
Per tal d’allargar la vida útil de les bateries i piles dels dispositius, aquests es configuraran de manera
òptima (reduint la freqüència d’enviament de dades, desconnectant temporalment el dispositiu quan sigui
possible, etc.) per tal de reduir el seu consum elèctric.
En el cas de tractar-se de dispositius instal·lats per un empresa concessionària, aquesta es farà càrrec
de la substitució de tots els elements fungibles dels dispositius (bateries, piles, etc.) en el període
contractual.
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3. Programari - Software
3.1 Introducció
La Plataforma de Sensors i Actuadors és la peça arquitectònica que aïlla les aplicacions que es
desenvolupin per explotar la informació “generada per la ciutat” de la capa de sensors distribuïts per la
ciutat que recullen i emeten aquesta informació.
Aquesta plataforma ha estat desenvolupada utilitzant programari obert i s’ofereix el seu nucli (Kernel)
en format de programari lliure (llicències EUPL i LGPL) a través del web de la comunitat Sentilo,
(www.sentilo.io) per tal que altres ciutats o empreses el puguin descarregar i utilitzar-lo lliurement.
SentiloBCN és la instància de la plataforma Sentilo que l’IMI ha instal·lat en el seu CPD per donar
servei a tots els projectes que l’hagin d’usar i n’és 100% fidel. Per tant, la documentació que s’aplica és
l’oficial que es troba a la web de Sentilo.
Aquest document defineix les línies bàsiques de la Interfície de Programació d'Aplicacions
(ApplicationPrograming Interface, en endavant API) que tota aplicació/ mòdul o proveïdor/ sensor ha
d'utilitzar per tal d'interaccionar amb la plataforma. Sentilo ofereix una API oberta basada en interfícies
1
de tipus REST i la comunicació amb la plataforma és mitjançant el protocol HTTP (Hypertext Transfer
Protocol).

3.2 Model general per a sensors i actuadors
A continuació s’inclou un diagrama on s’ubica la plataforma en el context de les aplicacions, mòduls,
proveïdors i sensors. Per a una millor comprensió del diagrama s’inclou una definició dels principals
conceptes representats:
•
•
•
•
•

S’entén per proveïdor l'ens que agrupa una sèrie de sensors i envia o consumeix informació
cap a la plataforma. Un proveïdor es pot correspondre amb un element físic de camp (gateway,
router) o no (agrupació lògica).
S’entén per sensor un element que envia i/o rep informació de la plataforma. Un sensor es pot
correspondre amb un element físic de camp o no(sensor virtual).
S’entén per event la informació que s’envia a Sentilo (ordres, dades, alarmes, etc.)
S’entén per serveis les comandes que es poden demanar a la plataforma (Catalog, subscripció,
publicació, data, ordres, subscripció )
S’entén per aplicació /mòdul qualsevol client que es connecta a la plataforma per consumir o
enviar dades de/a sensors o d'altres aplicacions (no s’ha de confondre amb l’usuari final).
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A la web de Sentilo, en concret, a l’apartat de Community – Documentation – API
docs(http://www.sentilo.io/xwiki/bin/view/APIDocs/WebHome) es pot trobar una explicació de l’API
més àmplia. Aquesta documentació estarà sempre actualitzada amb els canvis evolutius que s’implantin.
L’API oberta tipus REST que ofereix Sentilo utilitza els següents conceptes de terminologia REST:
•
•
•
•
•

Recursos: Elements d'informació del sistema.
Identificadors: Nom únic que identifica un Recurs.
Representacions: Format de les dades intercanviades.
Operadors: Accions que es poden fer sobre un recurs.
Codis de resposta: Que indica el resultat de l'operació.

Que estan també explicats en més detall a la web i, en concret, a l’apartat de Community–Documentation
– API docs– General model que es troba a: http://www.sentilo.io/xwiki/bin/view/APIDocs/Overview
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3.3 Serveis
Els serveis o capacitats inicials de la plataforma són:
•
•
•
•
•
•

Permetre registrar aplicacions/mòduls i proveïdors/sensors a la plataforma (servei Catàleg).
Permetre a aplicacions/ mòduls i proveïdors/ sensors subscriure’s a serveis publicats prèviament
(servei Subscripció).
Permetre enviar informació des de sensors a aplicacions/mòduls(Servei Data).
Permetre recuperar informació de proveïdors/sensors des d’aplicacions/mòduls (servei Data).
Permetre enviar ordres des d’aplicacions/mòduls a proveïdors/sensors (servei Order).
Permetre disparar alarmes des d’aplicacions/mòduls o des de proveïdors/ sensors (servei
Alarm).

3.4 Mecanisme de subscripció
En aquest document es descriuen algunes de les característiques més rellevants del mecanisme de
publicació d'events que proporciona la plataforma. Sempre que un proveïdor o aplicació es registra a la
plataforma aquest queda habilitat per disparar events (ordres, data, alarmes, etc.).
La plataforma proporciona també un mecanisme per subscriure’s a events del sistema. Una
aplicació/proveïdor que es subscriu a un tipus d'event del sistema associat a un recurs, rebrà
notificacions quan es produeixi un event al que està subscrit.
En el moment de la subscripció, el client ha de proveir d'una URL de retorn a on la plataforma notificarà
els events als quals es subscriu(push). En cas que un client no pugui proveir una adreça a on rebre les
notificacions HTTP haurà de fer peticions periòdiques a la plataforma(pull) i no podrà utilitzar aquest
mecanisme.
La plataforma:
•
•
•

Valida que proveïdor/aplicació té permisos per publicar l'event sobre el recurs associat.
Valida que proveïdor/aplicació té permisos per subscriure's a l'event sobre el recurs associat.
Distribueix la informació d'acord a les subscripcions actives.

3.5 Seguretat
Sentilo valida qualsevol petició que rep el sistema seguint la terminologia AAA (Authentication,
Authorization, Accounting):
•
•
•
•

Autenticació: Identificant qui fa la petició.
Autorització: Validant que pot fer l'acció sol·licitada sobre el recurs associat.
Traçabilitat: Registrant l'acció i qui l'ha realitzat.

Per garantir-ho, la plataforma
(TokenBasedAuthentication).

utilitza

un

mecanisme

d'autenticació

basat

en

tokens

Resta per definir com es distribuiran els tokens i si caducaran en un període predeterminat.
A més, quan es determini la necessitat, es garantirà la integritat i la confidencialitat de les
comunicacions mitjançant l'ús del protocol HTTPS (HypertextTransfer Protocol Secure).
L'enviament del token es realitza afegint a la petició una capçalera HTTP amb clau IDENTITY_KEY.
Per cada petició rebuda, la plataforma realitza les següents accions:
•
Identificar el peticionari mitjançant la capçalera HTTP.
•
Comprovar que el recurs sobre el que es vol fer l'acció existeix.
•
Comprovar que pot fer l'acció que sol·licita sobre el recurs.
•
Validar si el canal s'adequa a la petició (HTTP/HTTPS).
•
Registrar l'acció realitzada.
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3.6 Glossari
API REST
http://es.wikipedia.org/wiki/Representational_State_Transfer
La Transferència d'Estat Representacional (Representational State Transfer) o REST és una tècnica
d'arquitectura software per a construcció de sistemes distribuïts com la WorldWide Web. Actualment
s'usa en el sentit més ampli per descriure qualsevol interfície web simple que utilitza XML i HTTP, sense
les abstraccions addicionals dels protocols basats en patrons d'intercanvi de missatges com el protocol
de serveis web SOAP (web services).
REST afirma que la web ha gaudit d'escalabilitat com a resultat d'una sèrie de dissenys fonamentals
clau, els que ens interessen per la nostra API són:
•
•

•

Un protocol client / servidor sense estat: cada missatge HTTP conté tota la informació
necessària per comprendre la petició. Com a resultat, ni el client ni el servidor necessiten
recordar cap estat de les comunicacions entre missatges.
Un conjunt d'operacions ben definides que s'apliquen a tots els recursos d'informació: HTTP en
si defineix un conjunt petit d'operacions, les més importants són POST, GET, PUT i DELETE.
Sovint aquestes operacions s'equiparen a les operacions CRUD que es requereixen per a la
persistència de dades, encara que POST no encaixa exactament en aquest esquema.
Una sintaxi universal per identificar els recursos. En un sistema REST, cada recurs és adreçable
únicament a través del seu URI.

Publish/Subscribe
http://en.wikipedia.org/wiki/Publish–subscribe_pattern
En l'arquitectura de programari, publicació-subscripció és un patró de missatgeria on els remitents dels
missatges, anomenats publishers, no envien directament els missatges a receptors específics, (els
subscribers). En el seu lloc, el publisher envia un únic missatge (indicant el tema, topic, classe,..) sense
saber si hi ha algun interessat.
De la mateixa manera, els subscribers expressen interès en un o més temes, i només reben els
missatges corresponents, sense el coneixement de qui són els publishers, ni quants n'hi ha.
Publish / subcribe és un germà del paradigma de la cua de missatges, i sol ser una part d'un sistema de
middleware orientat a missatges més grans.

API Callback URL /HTTP Callback
Una "API Callback URL” (per devolució de trucada) és l'adreça web que una API, o el sistema que
l'implementa, necessita per enviar la informació als seus clients (via HTTP) quan aquests no tenen una
connexió permanent com és el cas amb l'ús de sockets.

JSON
http://es.wikipedia.org/wiki/JSON
JSON, acrònim de JavaScriptObjectNotation, és un format lleuger per a l'intercanvi de dades. JSON és
un subconjunt de la notació literal d'objectes de JavaScript que no requereix l'ús de XML.
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