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L’èncàrrec

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
(DARP) vol impulsar la utilització de noves tecnologies per tal
d’incorporar les oportunitats de realitzar una millor gestió des
del punt de vista agronòmic, econòmic i logístic de les dejeccions

L’èncàrrec
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Metodologia

Per a la realització d’aquesta recopilació s’ha establert una metodologia
d’anàlisi i caracterització de cadascun dels sensors que hi ha al mercat que
puguin ser emprats per a millorar i donar un valor afegit al fet de realitzar
l’aplicació de dejeccions ramaderes al camp.

Per la seva elaboració s'ha utilitzat els següents elements metodològics:
Fonts documentals
Entrevistes personals i telefòniques a empreses

3

04/04/2016

Metodologia

CONCENTRACIÓ

DOSIS APLICACIÓ

PES / VOLUM

UBICACIÓ

Metodologia
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SENSORS PER A LA MESURA DE LA CONCENTRACIÓ DE
NUTRIENTS: CARACTERITZACIÓ, COST I SOLUCIONS
DISPONIBLES

SENSORS PER A LA MESURA DE LA CONCENTRACIÓ DE NUTRIENTS

CONDUCTÍMETRE MANUAL

El conductímetre és un aparell que mesura
la resistència elèctrica que exerceix el
volum d'una dissolució tancat entre els dos
elèctrodes
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SENSORS PER A LA MESURA DE LA CONCENTRACIÓ DE NUTRIENTS

CONDUCTÍMETRE AUTOMÀTIC

El sistema es fonamenta en un adequat sensor
in-line inserit directament o en un porta
elèctrodes, un cable connectat a un transmissor
que converteix els senyals rebuts en un resultat
de mesurament o que els transmeti a una unitat
de control.

SENSORS PER A LA MESURA DE LA CONCENTRACIÓ DE NUTRIENTS

NEAR-INFRARED SPECTROSCOPY (NIR)

Near Infrared Spectroscopy (NIR), és una
tècnica basada en la resposta espectroscópica
dels materials a la llum. L'espectre d'absorció o
reflectància és directament proporcional a la
composició química de la mostra
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SENSORS PER A REALITZAR DOSIFICACIÓ:
CARACTERITZACIÓ, COST I SOLUCIONS DISPONIBLES

SENSORS PER A REALITZAR LA DOSIFICACIÓ

CABALÍMETRE

Un cabalímetre és un Instrument que mesura el
cabal o la despesa volumètric d’un fluid o la
despesa màssica. Aquets aparells es col·loquen
en línia amb la canonada que transporta el fluid.
També coneguts com mesuradors de cabal,
mesuradors de flux o fluxòmetres.
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SENSORS PER A REALITZAR LA DOSIFICACIÓ

ELECTRO VALVULA
És una vàlvula que actua mitjançant l'electricitat.
Consta fonamentalment d'un cos, un grup
operador amb un nucli mòbil i una bobina o
inductor. El conjunt electrovàlvula - cabalímetre
permet controlar la quantitat de purí que
interessa aplicar i juntament amb el sensor de
velocitat es pot determinar el seu ús.

SENSORS PER A REALITZAR LA DOSIFICACIÓ

SENSOR DE VELOCITAT
Un sensor o captador, com es prefereixi
anomenar, no és més que un dispositiu
dissenyat per rebre informació d'una
magnitud de l'exterior i transformar-la en una
altra magnitud, normalment elèctrica, i que
siguem capaços de quantificar i manipular.
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SENSORS PER A LA MESURA DEL VOLUM:
CARACTERITZACIÓ, COST I SOLUCIONS DISPONIBLES

SENSORS PER A LA MESURA DEL VOLUM

CEL·LA DE CÀRREGA

Una cel·la de càrrega és un
transductor que converteix la força
mecànica en senyals elèctrics.
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SENSORS PER A LA MESURA DEL VOLUM

TRANSDUCTORS DE PRESSIÓ
Són galgues extensiomètriques muntades
sobre un diafragma, de manera que, quan
s'aplica pressió mesuren una deformació
del diafragma que és proporcional a la
pressió.

SENSORS PER A LA MESURA DEL VOLUM

SENSORS D’ULTRASONS
Els sensors d'ultrasons emeten i reben
mitjançant transductors senyals de so a
altes freqüències, de 400 kHz. Quan un
objecte interromp les ones de so, reflecteix
el senyal cap al sensor i produeix la
commutació.
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SENSORS PER A LA MESURA DEL VOLUM

MESURADOR DE NIVELL RADAR
Els instruments de radar mesuren el temps de
recorregut d'un impuls de radar des de la seva
emissió fins a la seva recepció. Aquest temps
de recorregut és proporcional a la distància i per
tant al nivell del producte.

SENSORS PER A LA DETERMINACIÓ DE LA UBICACIÓ:
CARACTERITZACIÓ, COST I SOLUCIONS DISPONIBLES
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SENSORS PER A LA DETERMINACIÓ DE LA UBICACIÓ

SISTESMES DE POSIONAMENT
El Sistema de posicionament global, conegut vulgarment com a
GPS (originàriament conegut com a NAVSTAR Global
Positioning System o NAVSTAR GPS ), és un sistema de
navegació per satèl·lit que permet saber amb molta precisió la
pròpia situació geogràfica i l'hora de referència amb gran
exactitud en gairebé qualsevol lloc de la Terra o en una òrbita de
la Terra.

Radio

GPS

GLONASS

Sistemes Globals de
Navegació per
satèl·lit GNSS

DGPS

Internet

WAAS

Sistema de satèl·lits

EGNOS

GALILEO

MSAS

BEIDOU

Altres sistemes més
petits que no ténen
cobertura global

SENSORS PER A LA DETERMINACIÓ DE LA UBICACIÓ

TRANSMISSIÓ DE DADES

Xarxa 2G – GSM
La finalitat d’aquesta tecnologia és la
transmissió de la veu però també permet la
transmissió de dades a baixa velocitat 9,6 kbits
Xarxa 2,5G – GPRS i EDGE
Es pot utilitzar per determinar una ubicació, per
fer servir el GPS, però com va a través de la
radio i no dels satèl·lits el marge d’error és
exageradament elevat.
Xarxa 2G

Xarxa 3G – HSPA i UMTS
Ofereix una major velocitat que l’anterior i les
dades i la veu poden funcionar al mateix temps.
Entre 3 i 6 Mbps de baixada i 1 Mbps de pujada
Xarxa 4G
Igual que la xarxa 3G però a molta més
velocitat. Fins a 75 Mbps de baixada i 25 Mbps
de pujada

GSM
EDGE

Xarxa 2,5G
GPRS
Transmissió
de dades
HSPA
Xarxa 3G
UMTS
Xarxa 4G

LTE
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SENSORS PER A LA DETERMINACIÓ DE LA UBICACIÓ

TRANSMISSIÓ DE DADES

SENSORS PER A LA DETERMINACIÓ DE LA UBICACIÓ

RECEPTORS DE GPS
Aquest GPS rep el senyal dels satèl·lits, calcula la
posició, i genera una sortida en format sèrie, seguint el
estàndard NMEA 2 . És important recalcar que el
receptor calcula la posició (longitud, latitud, altura,
velocitat, ...) i algunes dades més relatives pels
satèl·lits en funcionament i precisió dels valors
calculats), de manera que el software del PC no és
responsable d’aquests càlculs.
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SOLUCIONS INTEGRADES
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DOSICONTROL TALLERS GILI 98 SL

Unitat de gestió de fertilització
orgànica composat per un
conductímetre automàtic, un
cabalímetre i un GPS de
posicionament connectat a un
software de gestió de les
aplicacions a camp.

Unitats programades de N i k20, que s’establiran per
l’operador de la maquina en funció de les
necessitats d’adobament del camp.
Unitats instantànies de P, aplicades en cada
moment (estimació).
Cabal instantani en m3/hora.
Volum d’aplicació m3/hectàrea
Velocitat instantània Km/h.
Ample de treball de la aplicació
Punt de càrrega i descàrrega
Quantitat carregada i descarregada

DOSICONTROL TALLERS GILI 98 SL
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MASTER 540- TALLERS COMPAR, SA

L’equip regulador d’adob orgànic per
cinta/cadenes pretén controlar de forma
automàtica la dosis d’adob orgànic que
s’aporta al camp. El control de la dosificació
será proporcional al desplaçament del
vehicle i la seva velocitat mitjançant un
mòdul GPS.

El controlador, serà capaç d’enviar la informació del producte que es carrega
(coordenades, quantitat i tipus de producte) i el producte que es descarrega
(coordenades, quantitat i tipus de producte) a un servidor o a una aplicació de gestió
agrícola com Agroptima

MASTER 540 - TALLERS COMPAR, SA

Mode de funcionament:
1. L’agricultor anirà a carregar adob orgànic al remolc a una granja o a qualsevol altre lloc
estipulat.
2. Un cop carregat el remolc, l’agricultor seleccionarà “validar carrega” i l’equip controlador
enviarà informació del pes de l’adob carregat i les coordenades on s’ha carregat al servidor
que hagi escollit l’agricultor.
3. Després de validar la càrrega, l’agricultor anirà al camp a treballar. Un cop hi arribi i
vulgui començar a treballar escollirà a l’equip el mode de treball ( “descargar”o “esparcir” ).

4. Quan hagi acabat d’escampar l’adob, escollirà “Finalizar trabajo” de manera que l’equip
enviarà la informació al servidor pertinent del pes de l’adob que ha descarregat i les
coordenades de la finca on l’ha descarregat.
5. En qualsevol moment, l’agricultor tindrà la possibilitat d’editar el producte per tal de
modificar-ne la seva densitat.
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Moltes Gràcies !

Contacte:
Enric Pedrós
Cluster Manager – FEMAC
femac@femac.org
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