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El concepte de bessó digital o Digital Twin (DT) va ser introduït per Michael Grieves [1] l’any 

2001, i la NASA va ser dels primers a aplicar-lo. Definit inicialment com a un conjunt d’entitats 

d’informació que descriu un actiu físic o el seu potencial, des del nivel microscòpic al nivell 

macroscòpic. El concepte ha evolucionat en quatre iteracions, tal com es mostra a la següent 

figura [2]: 

 

 

Grieves distingeix entre el Digital Twin Prototype (DTP) i el Digital Twin Instance (DTI). El 

primer es defineix com un conjunt d'entitats d'informació a partir de les quals es pot crear o 

produir els corresponents actius físics, que inclouen models en 3D (fitxers de CAD), llistes de 

materials (BOM), descripcions de processos i de serveis (software, procediments), entre altres 

fonts. Els DTP corresponen a la noció de classe del món de la informàtica, i es tracta d'una 

informació de tipus genèric a partir de la qual s'obtenen els DTI, els quals són elements 

individuals amb identitat pròpia. Es diu que els DTI són instàncies dels DTP, fent referència a 

elements individuals específics, i es corresponen amb la noció d'objecte del món de la 

informàtica, que es defineix com la instància d'una classe. 

L'any 2017, Rainer Stark [3], del Fraunhofer Institut va introduir el concepte de Digital Shadow, 

definit com un model generat a partir de les dades obtingudes en el món físic, en general 

mitjançant la Internet de les coses (IoT), que connectant sensòrica a la xarxa, permet obtenir 

dades de forma massiva, la qual es pot emmagatzemar en l'edge, en el cloud o en una 

combinació d'ambdós. Aquest conjunt de dades permet reproduir les operacions realitzades per 

l'actiu en el passat, així com fer prediccions basades en la identificació de patrons i amb eines 

basades en l'estadística, sota les emergents disciplines de l'analítica de dades i del Big Data. 



 
 

Stark anomena Digital Master al conjunt dels elements del DT que no formen part del Digital 

Shadow, de manera que sempre es compleix l’equació: 

Digital Twin = Digital Master + Digital Shadow  

(DT = DM + DS).  

El Digital Màster es pot instanciar, donant lloc als denominats Digital Master Instances, els 

quals es relacionen amb els DS mitjançant models de simulació, algorismes o correlacions de 

dades. Conceptualment els DTP i DTI de Grieves corresponen respectivament als DM i DS 

d’Stark. 

El model de bessó digital o Digital Twin plantejat a la Comissió Indústria 4.0 integra conceptes 

dels models de Grieves i Stark, i proposa que el mecanisme d’instanciació s’apliqui també als 

simuladors,  tal com es mostra  en el següent diagrama: 

 

 

  

Segons aquest model de DT, els actius físics s’obtenen com a instàncies del DM, on el 

mecanisme d’instanciació en direm materialització, i els simuladors, quan estan en execució, 

també es consideren instàncies del DM. Les instàncies físiques dels actius generen els seus 

respectius digital shadows, i els simuladors generen les anomenades traces, les quals poden 

constituir un Digital Shadow virtual. La comparació dels dos “shadows” permet calibrar els 

models de simulació per cadascuna de les hipòtesis i condicions vàlides de funcionament, i en 

un context d’Indústria 4.0, la comparació continua dels “shadows” en el cloud, aplicant si calen 

tècniques d’Intel·ligència Artificial, farà cada vegada més possible un calibrat continu i 

automàtic dels models de simulació, la qual cosa facilitarà la seva disponibilitat al llarg de tot el 

cicle de vida de l’actiu. Els àmbits real i virtual queden reflectits en el diagrama, de manera que 

la naturalesa del DT és totalment digital, i d’una altra banda, la presència d’elements digitals és 

cada cop més present en els actius físics, tal com defineix l’arquitectura RAMI 4.0 [4] 

(Reference Architecture Model Industry 4.0) mitjançant la metàfora de la “campana digital” o 

Administration Shell.  



 
 

 

La recent creació del Digital Twin Consortium (www.digitaltwinconsortium.org), impulsat per 

l’Industrial Internet Consortium (IIC), posa de relleu la rellevància de l’emergència del concepte 

del bessó digital. A la següent figura es mostren els objectius del consorci per al primer any, 

presentats a juliol de 2020. 

 

 

 

El Global Digital Twin Conference podria començar com un esdeveniment ubicat dins del IOT S 

World Congress de Barcelona. 
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