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1. Introducció 

Aquest treball recull les especificacions, el disseny i l’anàlisi d’un pluviòmetre de 

precisió.   

El pluviòmetre és un instrument meteorològic destinat a recollir i mesurar la quantitat 

de precipitació caiguda en un període de temps i en un indret determinat. 

Aquesta dada, en el sistema internacional, es mesura en mil·límetres [mm]. 

L’equivalent volumètric d’un mil·límetre de precipitació és un litre per metre quadrat 

[l/m2], ja que un litre d’aigua en aquesta superfície ocupa un mil·límetre d’alçada.  

El pluviòmetre es situa habitualment en estacions meteorològiques on, juntament amb 

altres aparells de mesura que recullen dades com la temperatura, la humitat, la 

velocitat del vent, etc. Serveixen d’informació per als estudis que realitzen meteoròlegs 

i hidròlegs. 

Des dels inicis de la història les prediccions meteorològiques sempre han estat molt 

importants. L’agricultura, la navegació, el turisme, els esports, el trànsit i, fins i tot 

recentment, el seguiment de la contaminació (i les restriccions associades) són 

activitats que requereixen prediccions acurades. En aquest àmbit, el pluviòmetre és 

una eina més que aporta dades als meteoròlegs. 

La utilitat de les dades pluviomètriques no ha de quedar restringida només als àmbits 

comentats anteriorment. Han de ser útils per a entendre l’evolució del clima a llarg 

termini, han d’ajudar als estudis i dissenys de construccions, les planificacions de les 

ciutats, les anàlisis de riscos, etc. En aquest sentit, l’instrument dissenyat en aquest 

treball no quedarà limitat només a la mesura de la pluja acumulada, sinó que també 

mesurarà la intensitat amb la que plou, tot plegat de forma continuada i sense 

interrupcions. Aquesta dada és important per conèixer no només quant plou, sinó 

també com ho fa. 

La motivació principal d’aquest treball ve donada per la proposta del Catedràtic Josep 

Amat i Girbau (actualment professor emèrit), d’automatitzar el pluviògraf de 

l’Observatori Fabra. 

La mesura continuada i en intervals curts de temps, proporcionarà un històric 

d’informació molt precís. No és el mateix saber que en una hora han caigut 60 mm que 

conèixer al detall amb quina força ha plogut en cada minut. Es podrà fer ús de l’històric 

per consultar els màxims registrats i tenir en compte com poden arribar a ser els 

xàfecs caiguts en una zona. 
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2. Especificacions funcionals 

2.1. Descripció 

El pluviòmetre de precisió presentat en aquest treball ha de mesurar acuradament la 

intensitat de la pluja caiguda en cada instant i la quantitat acumulada en cada episodi, 

sense perdre o deixar de mesurar ni una gota d’aigua. A més ha de permetre la 

visualització de les dades recollides així com la transmissió de les mateixes a altres 

sistemes. 

A continuació es mostren les especificacions funcionals que ha de complir. 

2.2. Requeriments funcionals 

Un  instrument  d’aquest  tipus  requereix  exactitud,  fiabilitat  i  durabilitat,  exigències 

indispensables  en  el  camp  de  la  meteorologia.  Per  aquesta  raó,  s’ha  de  

dissenyar  un mecanisme que sigui precís, resistent i amb un alt nivell de fiabilitat.  A 

continuació es llisten les funcionalitats desitjables per a aquest pluviòmetre: 

 Baix manteniment: el manteniment de l’aparell ha de ser mínim, al contrari del 

que necessita un pluviòmetre clàssic (un buidatge diari per prendre la mesura 

manualment). 

 Automàtic: tant el buidatge comentat anteriorment com la mesura i el registre 

de les dades han de ser automàtiques. 

 Configurable: s’han de poder modificar valors com la resolució, el temps entre 

mesures, etc. 

 Precís: les mesures proporcionades han de ser molt acurades, com a mínim 

amb la mateixa precisió que els instruments en el mercat actual. 

 Durable: ha d’estar dissenyat per perdurar en el temps i no requerir grans 

manteniments, per tant els components han de ser de qualitat. 

 Confiable: amb precisió, durabilitat i sense errors s’ha de poder confiar en el 

producte per prendre mesures vàlides. 

 Disponible: tant l’instrument com les dades mesurades han d’estat totalment 

disponibles en qualsevol moment. La mesura ha de ser continuada, sense 

pèrdua de dades. A més les dades que s’estan recollint i l’històric s’han de 

poder consultar tant en el propi instrument com en remot. 

 Autònom: tot i necessitar una font d’energia per a funcionar, l’aparell ha de ser 

capaç de funcionar sense aquesta font d’energia durant un període suficient 

per a solucionar el problema que pugui haver causat la desconnexió (1 o 2 

dies). 

 Sense pèrdues: tota la pluja caiguda ha de ser mesurada, no pot perdre o 

deixar de mesurar ni una gota d’aigua. 

 Interfície d’usuari: ha de ser clara i entenedora. S’ha de poder mostrar la 

intensitat i l’acumulació de pluja en cada moment, de forma gràfica i amb un 

format proper a d’altres dades que proporciona l’observatori Fabra.  
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3. Estat de l’art 

3.1. Classificació de pluviòmetres 

Per analitzar l'estat actual, en primer terme es realitzarà la classificació dels tipus de 

pluviòmetres fent servir la publicació de la WMO, l’organització referent a nivell 

mundial. 

L’Organització Meteorològica Mundial (OMM o WMO per sigles en anglès de World 

Meteorological Organization) és un organisme especialitzat de las Nacions Unides. És 

el portaveu autoritzat sobre l'estat i el comportament de l’atmosfera terrestre, la seva 

interacció amb els oceans, el clima que produeix i la distribució resultant dels recursos 

hídrics. 

Una comissió pertanyent a la WMO, la CIMO (Commission for Instruments and 

Methods of Observation), publica i actualitza la Guia d’Instruments i Mètodes 

d’Observació Meteorològics (Guide to Meteorological Instruments and Methods of 

Observation). Adjunta a l’annex. 

Segons aquesta guia, el aparells de mesura de precipitació es poden classificar en: 

 Mesuradors de precipitació no registradors 

o Mesuradors ordinaris 

o Mesuradors totalitzadors 

 Mesuradors de precipitació registradors 

o Mesurador de precipitació de pesatge (o de pesada) 

o Pluviògraf de cubeta basculant o de balancí 

o Pluviògraf de flotador 

3.1.1. Mesuradors de precipitació no registradors 

Aquests mesuradors recullen la precipitació i, donat un període d’observació, es 

realitza la mesura manualment. El registre de les dades requereix de la intervenció 

humana. 

3.1.1.1. Mesuradors ordinaris 

Es tracta de pluviòmetres que donat un col·lector de superfície determinada, i a través 

d’un embut, recullen la precipitació caiguda en un recipient. Aquest recipient s’ha de 

buidar diàriament dins una proveta o vas de precipitat graduat per tal de mesurar la 

quantitat de precipitació caiguda en les darreres hores. El període de mesura 

acostuma a ser de 24 hores, realitzant la lectura a primera hora del matí, degut a la 

limitació de capacitat que tenen els dipòsits i per tal d’evitar l’evaporació de la mostra. 

Aquest ha estat el mètode tradicional de mesura, ja que la complexitat de l’instrument 

és baixa i, tot i necessitar realitzar una lectura diària, el manteniment de l’aparell és 

senzill. Les dades obtingudes amb aquest mètode són correctes per a observar la 

quantitat de pluja caiguda, però insuficient per a poder consultar més detalladament de 

quina forma ha plogut, és a dir, en quin període de temps hi ha hagut la precipitació i 

en quina quantitat. 
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A la figura 1 es mostra un exemple actual d’aquest tipus de pluviòmetre. A la secció 

del mateix es pot observar que consta d’un recol·lector bastant profund per evitar que 

les esquitxades surtin fora de l’aparell i es perdi aigua. L’aigua recollida és conduïda 

amb un embut al recipient que cada dia s’haurà de buidar i mesurar. 

 

Figura 1, pluviòmetre comercial actual i secció del mateix 

3.1.1.2. Mesuradors totalitzadors 

Els mesuradors totalitzadors són una adaptació dels mesuradors ordinaris, dissenyats 

per a ser instal·lats en indrets poc accessibles, sense gaire manteniment i sense la 

necessitat de realitzar la lectura diàriament. Els intervals d’observació poden ser de 

setmanes, mesos o fins i tot d’un any en muntanyes i deserts. 

Aquests pluviòmetres, de la mateixa manera que en el cas anterior, consten d’un 

col·lector situat sobre un embut que dóna pas a un dipòsit suficientment gran per 

emmagatzemar tota la precipitació captada en el període d’observació. Amb l’objectiu 

de reduir l’evaporació, els dipòsits acostumen a contenir una capa de 5 mm o més d’oli 

o un producte semblant. Així mateix també contenen una solució anticongelant (clorur 

de calci, glicol etilè, metanol, etc.). Els additius afegits a l’inici hauran de restar-se de la 

mesura presa. La mesura també es realitza a través d’un recipient o d’una altre dipòsit 

graduat. 

L’estructura d’aquests instruments acostuma a ser gran, ferma i robusta. El dipòsit està 

envoltat per una o més capes protectores contra cops, calor, fred, animals, etc. Els 

materials emprats són més resistents ja que es troben més exposats i es deterioren 

ràpidament. 

Les dades obtingudes amb aquest mètode representen el total acumulat de 

precipitació caiguda durant el període d’observació, i són útils per veure l’evolució de la 

precipitació durant els diferents mesos, estacions o anys. Aquest mètode no permet 

discernir si la precipitació ha estat concentrada o dispersa durant el període ni tampoc 

permet conèixer la intensitat amb la que ha caigut. 
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A la figura 2 es mostra un pluviòmetre totalitzador situat a la part alta d’una muntanya, 

on la lectura es podrà fer amb menys freqüència que en el cas dels mesuradors 

ordinaris. Es pot comprovar que les dimensions del pluviòmetre són majors i que 

incorpora una anella al voltant de la boca d’entrada que realitza la funció de paravents. 

 

Figura 2, pluviòmetre totalitzador comercial, amb paravents 

3.1.2. Mesuradors de precipitació registradors 

Aquests mesuradors recullen la precipitació i la registren automàticament en els 

períodes estipulats. El registre pot ser continu o per intervals, sent més habitual el 

registre en un tambor amb paper graduat quan és continu i per mitjans electrònics 

quan el registre és per intervals. Requereixen una menor intervenció humana tot i que, 

com tots els instruments, sempre requeriran algun manteniment. 

3.1.2.1. Mesuradors de precipitació de pesatge (o de pesada) 

En aquests instruments, el pes d’un dipòsit i la precipitació acumulada en ell es 

registren contínuament, ja sigui per mitjà d’un mecanisme acoblat a una molla o bé 

amb un sistema de balança de pesatge. A mesura que cau es registra tota la 

precipitació, ja sigui líquida o sòlida. Aquest tipus de mesurador normalment no té cap 

mecanisme per buidar-se ell sol. La capacitat, és a dir, l’acumulació màxima entre 

recàrregues, varia de 150 a 1500 mm. 

Els mesuradors registradors han de tenir manteniment per reduir al mínim les pèrdues 

per evaporació, operació que es pot realitzar afegint suficient oli o qualsevol altre 
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inhibidor de l’evaporació en el dipòsit per a que formi una pel·lícula sobre la superfície 

de l’aigua. Aquests instruments poden veure’s afectats per ràfegues de vent, que 

poden provocar l’oscil·lació de la balança. Aquest inconvenient pot reduir-se amb un 

mecanisme d’amortiment per oli o, aplicant els avenços aconseguits amb els últims 

treballs, mitjançant l’adequada programació per microprocessador per eliminar aquest 

efecte de les lectures. 

Els mesuradors de pesatge són especialment útils per enregistrar la neu, el glaç i les 

precipitacions mixtes de neu i pluja, degut a que la precipitació sòlida no requereix de 

fusió per poder registra-la. Per al funcionament a l’hivern, el dipòsit de captació es pot 

carregar amb una solució anticongelant, amb el propòsit de dissoldre el continguts 

sòlids per evitar danys en l’instrument i per reduir el volum de la precipitació. La 

quantitat d’anticongelant depèn de la quantitat prevista de precipitació i de la 

temperatura mínima prevista en el moment de la dilució mínima. Tanmateix existeixen 

models que fan servir un circuit de calefacció circular per tal de dissoldre les 

precipitacions sòlides, requerint més components i incrementant el consum energètic 

de l’aparell. 

Per realitzar l’enregistrament, un ressort calibrat mesura el pes del dipòsit de captació, 

generant un moviment vertical que es transforma en un altre angular mitjançant una 

sèrie de palanques o politges. Aquest moviment angular després es comunica 

mecànicament a una banda de tambor o de rodets, o es digitalitza mitjançant un 

transductor. També existeixen model digitals que fan servir cel·les de pesatge per 

mesurar contínuament el pes del dipòsit. L’exactitud d’aquest tipus de mesuradors està 

directament relacionada amb les seves característiques de mesura i/o de registre, que 

poden variar segons els fabricants. 

A la figura 3 es mostra un esquema d’un pluviòmetre on, a través d’un ressort, es pinta 

l’evolució del pes de l’aigua en un tambor amb paper quadriculat. 

A la figura 4 es mostra l’estructura d’un pluviòmetre per pesada on el dispositiu de 

mesura és una cèl·lula de càrrega electrònica. 

En ambdós casos serà necessària la intervenció humana per buidar els dipòsits on 

s’acumula l’aigua quan aquests s’omplin. 
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Figura 3, esquema de pluviògraf amb ressort 

 

 

Figura 4, esquema de pluviòmetre amb cèl·lula de càrrega 
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3.1.2.2. Pluviògraf de cubeta basculant o de balancí 

El pluviògraf de cubeta basculant (també anomenat de balancí) s’utilitza per a mesurar 

tant la intensitat de pluja com els totals acumulats, però no ofereix l’exactitud 

necessària a causa d’importants errors no lineals, en particular en el cas de fortes 

intensitats de precipitació. 

El principi de funcionament d’aquest instrument es basa en un lleuger recipient 

metàl·lic que està dividit en dos compartiments i es troba en equilibri inestable 

respecte a un eix horitzontal (figura 5). En la seva posició normal, el recipient es 

recolza en un dels dos topalls que li impedeixen inclinar-se totalment. L’aigua de pluja 

és conduïda des d’un col·lector fins al compartiment que es trobi més elevat i, un cop 

s’omple amb la quantitat de pluja predeterminada al compartiment, el dipòsit adquireix 

un equilibri inestable i s’inclina sobre l’altre posició de repòs. Degut a la forma dels 

compartiments del dipòsit, l’aigua es buida del que estigui més a baix. Mentrestant, 

l’aigua que continua caient entra al compartiment que es trobi més elevat en aquell 

moment. 

 

Figura 5, detall del balancí 

El moviment del balancí quan s’inclina es pot fer servir per iniciar el funcionament d’un 

contacte que produeixi un registre discontinu i esglaonat; la distància entre cada 

esglaó del registre representa el temps requerit per a que caigui una determinada 

quantitat de pluja. Segons les recomanacions de la CIMO, aquesta quantitat no hauria 

d’excedir els 0,2 mm si es volen obtenir registres detallats.  

L’error més habitual que pot produir-se és en el buidatge de la cubeta. Amb pluja forta 

pot donar-se el cas que entri més aigua de la que pot emmagatzemar la cubeta abans 

que es buidi el compartiment que l’ha fet bascular. L’error augmenta exponencialment 

respecte a la intensitat de pluja. Per controlar-ho és possible incorporar un mecanisme 

que acceleri el moviment del balancí o afegir un sifó al peu de l’embut per dirigir l’aigua 

cap als recipients a un ritme controlat (igualaria la intensitat de pluja durant un període 

molt breu). 

El pluviògraf de cubeta basculant és particularment adequat per a les estacions 

meteorològiques automàtiques, perquè es presta als mètodes digitals. L’impuls 

generat al tancament del contacte pot controlar-se mitjançant un registrador de dades i 

integrar-se durant períodes de temps seleccionats amb la finalitat de proporcionar la 

quantitat de precipitació. També pot utilitzar-se amb un registrador de bandes de 

paper. S’ha de tenir en compte que aquest pluviògraf no és capaç de mesurar 

precipitacions en estat sòlid. 
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Figura 6, esquema del pluviògraf de balancí 

A la figura 6 es mostra un esquema complet d’aquest tipus de pluviòmetre amb el 

balancí situat sota l’embut que recull l’aigua. 

3.1.2.3. Pluviògraf de flotador 

En aquest tipus d’instrument la pluja passa del col·lector a una cambra que conté un 

lleuger flotador. A mesura que el nivell de la cambra augmenta, el moviment vertical 

del flotador es transmet, mitjançant un mecanisme adequat, al moviment d’una ploma 

que llisca per sobre d’una banda o d’un transductor digital. Ajustant degudament les 

dimensions de la boca del col·lector, el flotador i la cambra, es pot utilitzar qualsevol 

escala per la banda de registre. 

La cambra del flotador pot estar dotada d’un mecanisme de buidatge automàtic. Si no 

és així, la cambra ha de ser suficientment gran per acumular la precipitació caiguda 

durant el període de mesura (habitualment 24 hores). Degut a les dimensions de la 

cambra, la banda de registre s’obtindrà en una escala comprimida. Si es fa servir un 

mecanisme de buidatge, aquest ha de ser suficientment ràpid i sense pèrdues per tal 

que la ploma o un altre indicador retorni a la posició zero de la banda en el menor 

temps possible. Habitualment es fa servir un sifó que triga entre 5 i 15 segons en 

buidar la cambra. En alguns casos es fa servir una petita cambra separada de la 

principal, a la que es diposita la pluja que cau mentre actua el sifó. Aquesta cambra es 

buida a la principal quan el sifó deixa d’actuar, garantint així un correcte registre de la 

quantitat  total de pluja. 
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Si existeix la possibilitat de que l’aigua de la cambra del flotador es congeli durant 

l’hivern, s’ha d’instal·lar un sistema de calefacció (preferentment controlat per un 

termòstat) dins del pluviògraf. Això impedirà danys al flotador i a la seva cambra, i 

permetrà enregistrar la precipitació durant aquest període. Si el dispositiu compta amb 

un sistema de buidatge automàtic no es poden fer servir additius anticongelants. 

 

Figura 7, esquema del pluviògraf de flotador 

 

3.1.2.4. Pluviògraf d’intensitats de Ramon Jardí 

Dins dels pluviògrafs de flotadors cal destacar el pluviògraf d’intensitats del meteoròleg 

català Ramon Jardí. El 1921 el president de la Mancomunitat, Josep Puig i Cadafalch, 

va traslladar a Eduard Fontserè, director del recent creat Servei Meteorològic de 

Catalunya (1919), la seva inquietud respecte a la necessitat d’aconseguir un mètode 

per poder enregistrar la intensitat de la pluja caiguda, després d’un fort aiguat caigut a 

Barcelona. Fontserè va encarregar el disseny i la construcció al doctor Ramon Jardí. 

Més endavant les empreses Richard (París) i Casella (Londres) el van fabricar en 

sèrie. Aquests pluviògrafs encara perduren en l’actualitat, com és el cas del situat a 

l’Observatori Fabra, que gràcies al manteniment i a l’esforç d’anys, ostenta el rècord 

mundial del període més llarg de registre d’intensitat de pluja, més de 80 anys. 
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Figura 8, esquema del pluviògraf d’intensitats (Jardí, 1921) 

A la figura 8 es mostra l’esquema del pluviògraf d’intensitat de Ramon Jardí i el 

funcionament del sistema de captació i buidatge. L’aigua entra a través d’A i omple la 

cambra C. L’aigua s’evacua per D, però segons la intensitat amb la que plou, l’aigua 

s’acumula al sistema fent pujar la boia B. Aquest moviment es transmet a la ploma H 

gràcies al contrapès P. 

4. Especificacions tècniques 

4.1. Requeriments tècnics 

Aquest projecte té unes funcions molt concretes, i per al seu disseny i realització es 

imprescindible tenir presents els requeriments tecnològics que precisa per a poder 

implementar-ho adequadament. 

S’ha triat un disseny de pluviòmetre per pesada, ja que es tracta del sistema més 

precís dels analitzats en l’estat de l’art. Mesurant el pes amb una balança electrònica 

s’assolirà una continuïtat de lectures constant i amb un període molt baix. 

Per mesurar el pes de l’aigua caiguda, aquesta s’ha d’emmagatzemar en un recipient 

o dipòsit sobre la balança. El recipient tindrà una capacitat limitada i un cop ple s’haurà 

de buidar. Amb la finalitat de no deixar de mesurar en cap moment i no perdre cap 

gota d’aigua, es disposarà de dues balances amb els seus respectius dipòsits per tal 

de poder recol·lectar pluja en un dipòsit mentre l’altre s’està buidant. 
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A continuació s’enumeren les especificacions tècniques requerides: 

 Rang d’intensitats mesurables: 0 ~ 300 mm/h: (100mm/h és pluja forta i 

200mm/h és torrencial). Ha de ser capaç de recol·lectar i mesurar pics 

d’intensitat d’un cabdal de fins a 300 mm/h. 

 L’aparell estarà compost de dos sistemes de recol·lecció i mesurament que 

podran treballar individualment o en paral·lel. 

 Per recollir la precipitació s’utilitzaran dos col·lectors iguals de 200 cm2 d’àrea, 

tal i com recomana la CIMO. Amb aquesta àrea de recol·lecció, la proporció 

d’aigua recollida és d’una cinquena part de la caiguda en 1 m2. En els càlculs 

futurs s’haurà de tenir en compte aquest factor per obtenir uns resultats 

correctes. 

 S’utilitzaran dues balances de precisió idèntiques per a poder mesurar el pes 

en tot moment. 

 L’aigua recollida per ambdós col·lectors anirà a parar a sengles dipòsits. 

Aquests han de ser lleugers i d’un material que perduri en el temps. La 

capacitat d’aquests dipòsits ha de ser d’entre un 90 i un 95% del volum que 

ocupi l’aigua que iguali el pes màxim mesurat per les balances.  

 Aquests dipòsits han de tenir un sistema de buidatge automàtic que, arribat un 

volum determinat, l’aigua evacuï en la seva totalitat. Aquest sistema podria ser 

un sifó o un sistema de vasos comunicants. 

 Durant l’evacuació d’un dels dipòsits, l’altre ha de mesurar la precipitació 

caiguda fins que el buidatge s’hagi completat. Durant el buidatge s’ha de 

desviar l’aigua caiguda al col·lector fora del dipòsit.  Per aconseguir-ho, el 

software de control ha de complir aquests estats bàsics: 

Condicions de l’estat Col·lector 1 
Col·lector 
2 

Càlcul del 
pes 

D1 < 20% i D2 < 20% Col·lectant Col·lectant Mitja 
D1 < 20% i 20% < D2 < 80% Llençant Col·lectant Dipòsit 2 

20% < D1 < 80% i D2 < 20%  Col·lectant Llençant Dipòsit 1 
D1 < 80% i D2 < 80% Col·lectant Col·lectant Mitja 

20% < D1 < 80% i 20% < D2 < 80% i D1 
> D2 

Col·lectant Llençant Dipòsit 1 

20% < D1 < 80% i 20% < D2 < 80% i D2 
> D1 

Llençant Col·lectant Dipòsit 2 

On D1 i D2 són el percentatge d’ompliment dels dipòsits 1 i 2 respectivament. 
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5. Estudi de mercat 

El pluviòmetre proposat en aquest treball pertany, segons la classificació anterior, als 

tipus mesurador de precipitació de pesatge (o de pesada). En aquest àmbit s’ha 

realitzat una recerca dels productes que estan disponibles actualment al mercat, dels 

quals es detalla els trets més característics de cadascun. 

Els mesuradors de precipitació per pesada automàtics van ser introduïts a meitat del 

segle XX i  van superar molts dels problemes dels mesuradors manuals i de balancí, ja 

que recol·lecten totes les formes de precipitació, de forma contínua i acurada. El pes 

del dipòsit s’enregistra en cintes de paper graduat o electrònicament als models més 

actuals. Un dels principals fabricants a partir de 1980 va ser Belfort Intrument Co. Els 

seus dissenys tenien 500 mm de capacitat, una precisió del 0,5% (2,5 mm) i una 

resolució de també 2,5 mm. 

En l’actualitat, els principals fabricants són Belfort Instrument Co. a EUA, OTT a 

Alemanya i Geonor a Noruega. Els millors d’aquests tenen capacitats d’entre 600 i 

1500 mm, amb una precisió d’entre 0,6 i 0,25 mm i una resolució de 0,025 mm. 

Aquesta generació de mesuradors de precipitació per pesada, mesuren acuradament 

qualsevol forma de precipitació en un dipòsit recolzat sobre transductors de cable 

vibrant o cèl·lules de càrrega d’estat sòlid. Coneixent el diàmetre del col·lector 

d’entrada es pot computeritzar en temps real la taxa de precipitació (intensitat) i la 

precipitació acumulada (quantitat). 

A continuació es mostren tres instruments dels principals fabricants, els preus dels 

quals poden oscil·lar entre 3000 i 6000 €. 
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OTT Pluvio2 S 

Precisió  
Quantitat ± 0,1 mm o ±1% del valor mesurat 

Intensitat ± 0,1 mm/min o ± 6 mm/h o ±1% del valor mesurat 

Resolució 
Quantitat 0,001 mm 

Intensitat 0,001 mm/min o 0,01 mm/h 

Capacitat 400 mm (aprox. 8 l) 

Superfície 
col·lectora 

200 cm² 

Sensor Cèl·lula de càrrega segellada hermèticament 

 

 

Figura 9, imatge comercial del model Pluvio
2
 S de OTT 
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Belfort Instrument  AEPG 1000 

Precisió  ± 0,25mm o 0.1% FS 

Resolució 0,25mm 

Capacitat 1016 mm 

Superfície 
col·lectora 

200 cm² 

Sensor 
3 transductors independents proporcionen la mesura redundant 
(compensa automàticament la fallada d'un transductor) 

 

 

Figura 10, imatge comercial del model AEPG 1000 de Belfort Instrument 
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Geonor T-200B series 

Precisió  ± 0.1% FS (1 mm) 

Resolució 0,075mm 

Capacitat 1000 mm 

Superfície 
col·lectora 

200 cm² 

Sensor 
3 transductors independents proporcionen la mesura redundant 
(compensa automàticament la fallada d'un transductor) 

 

 

 

 

Figura 11, imatge comercial i secció del model T-200B de Geonor 
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6. Disseny (mecànic) 

El disseny físic i mecànic del pluviòmetre és fonamental per assegurar la precisió i la 

validesa de les mesures. A la figura 12 es presenta un esquema bàsic del pluviòmetre i 

els seus components. A continuació es fa una anàlisi de cadascun dels components i 

es mostra i justifica el disseny escollit. 

 

Figura 12, esquema bàsic del pluviòmetre amb els seus components 

El pluviòmetre (figura 12) es composa d’un masteler central1 al qual estan ancorats els 

diferents components. Està estructurat en tres seccions: la més elevada està formada 

pels dos col·lectors2, la central formada pels components que realitzen la mesura per 

pesada3 i la inferior formada pel sistema de processament i visualització de les dades4. 

6.1. Col·lectors 

El col·lector és un component important, ja que la forma de recollir la precipitació 

influeix molt en l’error de mesura. Els fenòmens que més afecten als col·lectors són el 

vent i l’esquitxada, per tant, el seu disseny ha de minimitzar l’efecte produït per 

aquests fenòmens en la mesura. Per aconseguir-ho s’estudiaran les recomanacions de 

la CIMO en aquest àmbit i s’aplicaran al disseny de la peça. 

La CIMO dóna molta importància a l’emplaçament de l’instrument i l’entorn que 

l’envolta, així com també l’efecte que provoca el vent contra l’aparell. La localització 

exacta de l’instrument queda fora de l’abast d’aquest disseny, però s’ha de tenir en 
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consideració que els col·lectors han de situar-se en un lloc on les mesures representin 

la quantitat real de precipitació que cau a la zona. A més, s’ha de tenir en compte 

elements de l’entorn com arbres, edificis, murs, façanes, etc. que poden provocar 

desviacions entre la mesura i la precipitació real. En general, es recomana que la 

distància de qualsevol objecte respecte al mesurador hauria de ser superior al doble 

de la seva alçada per sobre de la boca del col·lector.  

En quant a la influència del vent, la recomanació més eficaç és la de soterrar l’aparell i 

deixar l’entrada dels col·lectors al nivell del terra. A la figura 13 es mostren diversos 

tipus de pluviòmetres soterrats. Aquesta configuració evita que el vent distorsioni la 

mesura ja que no hi ha cap element del propi aparell que afecti a les corrents de vent. 

A continuació es poden veure alguns exemples d’aquest tipus de construccions:  

 

Figura 13, diferents exemples de pluviòmetres soterrats 

Aquest sistema de captació es veu més afectat per les esquitxades dels voltants i 

requereix d’una excavació i construcció considerable sobre el terreny, per tant s’ha 

descartat per aquest projecte. 

S’ha optat per uns col·lectors de forma cònica sustentats en un masteler. La forma 

cònica permet captar la pluja i dirigir-la cap a un conducte de diàmetre inferior que 

arriba fins a la següent secció, el mesurador. A continuació, a la figura 14, es pot veure 

l’estudi realitzat per Sevruk i Nespor en quant a les diferents formes de pluviòmetres. 

La forma número 4 no és la més eficaç per evitar l’efecte del vent, però sí la més 

equilibrada per disminuir l’efecte de les esquitxades que es produeixen a dins del propi 

col·lector. Les dues formes amb millor comportament contra el vent, no permeten 

dirigir l’aigua a través d’un conducte (5) o tenen unes pèrdues per esquitxada molt 

elevades (6). Aquests dos últims models estan més enfocats a la captació de neu.  
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Figura 14, diferents formes de pluviòmetres normalitzats (Sevruk i Nespor, 1994) 

Figura 14: Diferents formes de pluviòmetres normalitzats. Les línies continues mostren 

la direcció del vent i les discontinues la trajectòria de les partícules de precipitació. El 

primer pluviòmetre mostra una major deformació del camp de vent per sobre de la 

boca de l’instrument, i l’últim mostra la menor. En conseqüència, l’error induït pel vent 

en el primer cas és més important que en l’últim (Sevruk i Nespor, 1994). 

Un cop seleccionada la forma ideal per al col·lector d’aquest projecte, s’ha de 

concretar la inclinació de les parets de l’embut. Amb unes parets verticals 

suficientment profundes no hi hauria cap inconvenient en la forma de l’embut, però 

s’estaria passant del disseny número 4 de la figura 14, a un més semblant al 3, 

empitjorant l’efecte del vent. Per tant, seguint la relació d’aspecte que es pot veure a la 

figura 15 s’intentarà reduir al mínim la paret vertical del col·lector.  
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Figura 15, relació d’aspecte de l’embut respecte a les parets verticals 

El disseny final queda definit per les següents característiques: 

 Dos col·lectors elevats per sobre del nivell del terra per evitar esquitxades pels 

elements que l’envolten. 

 El masteler que sustenta els dos col·lectors queda per sota del nivell de les 

boques dels col·lectors. 

 El perímetre de la boca de cada col·lector ha d’estar afilat, d’un gruix aproximat 

de 1 mm. 

 El material de la boca ha de ser inoxidable, que perduri en el temps i amb un 

baix índex de dilatació per temperatura, com per exemple el llautó. 

 L’àrea de cada col·lector ha de ser de 200 cm2 amb un error màxim de 0,5%, 

és a dir  ±1 cm2 incloent les variacions tèrmiques. Per tant el diàmetre de la 

boca ha de ser de 15,9577 ± 0,0398 cm 

 La resta de mides queden definides com es mostra a les figures 16 i 17. A la 

part final del con s’ha optat per una secció que proporciona una sortida de 3 cm 

de diàmetre per acoblar el tub que portarà l’aigua al dipòsit de pesada. 
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Figura 16, esquema a escala i mides de la secció transversal del con 
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Figura 17, esquema a escala i mides de la vista superior del con 

Si durant la utilització del pluviòmetre es detectessin errors de mesura causats pel 

vent, es podria incorporar als captadors d’aigua uns paravents semblants als de la 

figura 18. El disseny i l’aplicació d’aquest component ha quedat fora de l’abast del 

projecte, ja que s’hauria de valorar la seva utilització en cas de detectar fortes 

afectacions del vent sobre l’aparell. 

 

Figura 18, exemple de paravents en un pluviòmetre comercial 
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6.2. Mesuradors 

Sota cadascun dels dos col·lectors i a la part central del disseny es troben els 

mesuradors, connectats a través d’un tub. Es tracta de dos dipòsits on s’acumularà 

l’aigua captada pels dos col·lectors i que estan situats sobre les balances 

electròniques de precisió que realitzaran la mesura. El conducte que porta l’aigua des 

del col·lector al dipòsit està proveït d’una vàlvula selectora que permet deixar passar 

l’aigua cap al dipòsit o bé desviar-la cap a l’exterior del pluviòmetre. Aquesta vàlvula 

selectora està controlada pel software del dispositiu i permet impedir el pas de l’aigua 

quan així ho requereixen els estats definits als Requeriments tècnics. 

La vàlvula selectora no està formada exactament per una vàlvula. Es requereix poder 

encaminar l’aigua cap al dipòsit o cap a l’exterior, però no es pot fer servir una 

electrovàlvula ja que no hi haurà suficient pressió en el conducte per poder funcionar 

adequadament. Per poder dirigir l’aigua cap a l’interior del dipòsit o cap a l’exterior de 

l’instrument, es farà servir un tram de tub flexible de goma acoblat a un actuador lineal 

elèctric. 

 

L’actuador lineal proporciona un moviment horitzontal que permet seleccionar entre 

dues posicions, que situen la obertura final del tub a un costat o a l’altre. Com es pot 

veure a la figura 19, això permet seleccionar el camí que resseguirà l’aigua. 

Figura 19, selector acoblat a l’actuador lineal elèctric en les dues possibles posicions, desaiguant 
a l’esquerra o desaiguant a la dreta 
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Justificació d’escollir aquesta balança, per aconseguir igualar les especificacions 

trobades a les balances del mercat actual. 

Les balances escollides per fer la mesura són del model M-620 CBC de Cobos. Aquest 

model té una resolució de 0,001 g, una precisió de 0,01 g i una capacitat de càrrega 

màxima de 620 g. Així doncs, seguint les especificacions definides a l’apartat 

Requeriments tècnics, cada dipòsit té una capacitat mínima de 

    (        ) 
  

     
         

Considerant el pes aproximat del dipòsit en 50 gr. 

A continuació (figura 20) es pot veure la imatge de la balança CB Complet M-620, amb 

els paravents muntats. Per a aquest projecte no es faran servir els paravents ja que el 

mòdul de mesura estarà tancat i no es veurà afectat pels vents de l’exterior. 

 

Figura 20, balança Cobos CB Complet M-620 

Les balances estan alimentades per un corrent continu de 12 v a través d’un 

transformador proporcionat pel fabricant. Aquesta tensió d’alimentació permet fer servir 

una bateria estàndard de cotxe com a SAI (Sistema d’Alimentació Ininterrompuda), 

que en cas de tall de corrent permetria continuar realitzant les mesures. Les lectures 

fetes per les balances es mostren a la pantalla que incorporen, però s’han configurat 

per transmetre les dades a través del port sèrie del que disposen. Així mateix s’han 

configurat els següents paràmetres: 
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 Enviament de dades per port sèrie de forma constant, tot i que la mesura no 

sigui estable. Necessari per mesurar la entrada continua d’aigua durant un 

xàfec. 

 Freqüència de la transferència de dades: 4 lectures per segon. 

 Número de decimals a mostrar i enviar: 4. 

La capacitat mínima del dipòsit calculada anteriorment de 0,5415 l, indica la quantitat 

d’aigua a partir de la qual el dipòsit s’ha de buidar a través del sifó, tot i que la 

capacitat final sigui superior. El plat de la balança té un diàmetre de 118 mm i 

proporciona una base suficient per al dipòsit. Aquest no té un diàmetre tan ampli, ja 

que el sifó necessita que el nivell de l’aigua augmenti d’alçada de forma ràpida per 

funcionar correctament. S’ha optat per un dipòsit en forma de got cilíndric amb una 

base de 80 mm de diàmetre i una alçada de 120 mm. Un extrem del sifó està situat 

dins del recipient, a 1 mm per sobre de la base. El sifó recorre verticalment el dipòsit 

fins a l’alçada on s’arriba als 0,5415 l. Quan el nivell de l’aigua superi aquesta alçada, 

l’aigua caurà per la part exterior del sifó creant un efecte de succió que evacuarà tot el 

dipòsit. Donat el volum i el diàmetre, aquesta alçada és de 

         
 

   
 
          

    
            

 

A la figura 21 es poden veure les especificacions i els detalls de les mides. Tant el sifó 

com la vàlvula selectora refusen l’aigua pel lateral del pluviòmetre a través d’un tub. 
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Figura 21, detall del dipòsit de recol·lecció d’aigua amb sifó de buidatge 

6.3. Processament i visualització 

A la part inferior del masteler i sota els dos mesuradors està situat el sistema de 

processament i visualització de les dades. El compartiment conté electrònica i per tant 

haurà d’estar impermeabilitzat correctament. Per mantenir més aïllats alguns 

components específics es faran servir recipients de plàstic amb tapa hermètica, que 

s’hauran de poder foradar per fer arribar els cables de connexió.   

Per processar les dades i emmagatzemar-les s’utilitza la placa de processament 

comercial Raspberry Pi. Aquesta placa proporciona tot el necessari per a aquest 

projecte: 

 Processador i memòria integrats. 

 Sistema operatiu instal·lat, una variant de Linux a la que se li pot activar 

l’entorn gràfic. 

 Ranura per a targeta SD per a emmagatzemar les dades. 

 Connexió de xarxa per a cable Ethernet. 

 Connexió HDMI per a una pantalla. 

 Diversos ports USB on connectar el teclat, el ratolí i les balances.  

 Diferents connexions (GPIO de 40 pins) per a poder controlar les vàlvules 

selectores. 

 Baix consum, 5 V de corrent continu a 600~1000 mA 

Cada mesurador de la part superior està connectat amb el sistema de processament 

per una connexió de control per la vàlvula, una connexió de transferència de dades i 

una  altra d’alimentació per la balança. Cada balança envia les dades del que està 

pesant a través d’una connexió sèrie RS-232 que, gràcies a un adaptador proporcionat 

pel fabricant, arriben al processador a través d’una connexió USB. Les balances 

s’alimenten amb un corrent continu de 12 v. Per altre banda, les vàlvules selectores 

són accionades directament segons la polaritat de l’alimentació, que és controlada pel 

processador a través de relés commutadors. 

Aquesta secció de l’aparell ha de poder ser accessible, ja que s’incorporarà una petita 

pantalla, un ratolí i un teclat per poder realitzar consultes i visualitzar les lectures in 
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situ. Idealment seria un armariet amb portes amb la capacitat suficient per poder 

allotjar tots els components al seu interior. 

 

7. Software 

7.1. Funcionalitats 

Aquest projecte ha de servir de suport a les activitats meteorològiques relacionades 

amb la mesura de la precipitació caiguda. Les funcionalitats especificades pel software 

són: 

 Consulta de la quantitat de pluja caiguda 

 Consulta de la intensitat de la pluja caiguda 

 Visualització d’aquestes consultes per a períodes predeterminats: 

o Dia 

o Setmana 

o Mes 

o Any 

 Visualització d’aquestes consultes per a períodes determinats per l’usuari, amb 

data d’inici i data de fi. 

 Visualització d’episodis de pluja, on gràficament es pugui veure un o més 

episodis entre dues dates, comparant la duració, intensitat i quantitat de pluja. 

7.2. Arquitectura 

El software emprat en aquest projecte s’ha estructurat en la clàssica arquitectura de 

tres capes. Tot és executat en el mateix terminal, la placa comercial Raspberry Pi, 

però això no és impediment per complir amb l’arquitectura de forma ordenada.  

A la figura 22 s’ha representat la divisió en capes. La interfície d’usuari és 

proporcionada per un navegador web que realitza crides al mateix sistema que està 

proveït d’un servidor web. Aquest consulta les dades, realitza els càlculs pertinents i 

els presenta de forma adequada. Les dades són emmagatzemades en una base de 

dades relacional. 

 

Figura 22, disseny del software en arquitectura de tres capes 

La capa de dades inclou una part de l’intèrpret de Python, ja que SQLite no és una 

base de dades en execució a la que se li fan consultes sinó que és una llibreria al codi 
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la realitza aquestes funcions, com s’explicarà més endavant. Per altra banda la capa 

de presentació i la lògica també comparteixen l’ús del servidor web Apache, ja que per 

un costat serveix la web de presentació a l’usuari i per un altre proporc iona les 

funcions de consulta cap a l’intèrpret de Python que la mateixa web utilitza. 

A continuació es detallen els dissenys i funcionalitats de cadascuna de les capes, 

començant amb les dades, continuant amb la lògica i finalitzant amb la presentació. 

7.2.1. Capa de dades 

La placa Raspberry Pi té instal·lat el sistema operatiu Raspbian, una variant de Debian 

adaptada específicament. Aquesta distribució de Linux incorpora, entre molts altres, el 

paquet de software lliure SQLite, el qual serà emprat com a base de dades. 

SQLite és un sistema de gestió de base de dades relacional, contingut en una petita 

llibreria escrita en C i que no requereix de configuració ni de servidor. A diferència del 

sistemes de gestió de base de dades client/servidor, el motor de SQLite no és un 

procés independent amb el que el programa principal es comunica, sinó que la llibreria 

SQLite s’integra amb el programa passant a ser part del mateix. El programa utilitza 

les funcionalitats a través de crides a subrutines, reduint la latència d’accés a les 

dades ja que les funcions són més eficients que les comunicacions entre processos. El 

conjunt de la base de dades (definicions, taules, índexs i les pròpies dades) es 

guarden com un únic fitxer. Aquest disseny simple s’aconsegueix bloquejant tot el 

fitxer de base de dades al principi de cada transacció. 

Les dades recol·lectades i mostrades pel sistema han estat modelades de forma 

senzilla: 

Vals 
Timestamp Value 

Marca de temps del moment exacte de la 
recol·lecció de la dada, data, hora, minut i 
segon 

Valor de la mostra recollida pel sistema 

La taula ha estat indexada amb la columna que conté les dates (timestamp), ja que 

d’aquesta manera queda ordenada i les consultes de dates concretes o les cerques de 

períodes de temps són més ràpides. 

Addicionalment s’ha incorporat una taula més on s’emmagatzemen les dates del últims 

gràfics generats pels períodes predeterminats: 

data_grafic 
data_diari data_setmanal data_mensual data_anual 

Data de l’últim 
gràfic diari 
generat 

Data de l’últim 
gràfic setmanal 
generat (dilluns) 

Data de l’últim gràfic 
mensual generat (dia 
1) 

Data de l’últim 
gràfic anual generat 
(dia 1 de gener) 

Les quatre columnes representen les dates dels darrers gràfics diari, setmanal, 

mensual i anual generats, guardant respectivament el darrer dia, el dilluns de la 

darrera setmana, el dia 1 del darrer mes i el dia 1 de gener del darrer any.  
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7.2.2. Capa de lògica 

Tota la programació ha estat realitzada en Python. Es pot dividir la capa de lògica o 

d’aplicació en dos components. Per un costat està el recol·lector, un procés actiu en 

tot moment encarregat de rebre les lectures de les balances i processar-les de forma 

adequada. Per un altre costat està generador de gràfics, encarregat de rebre i 

respondre a les peticions de la capa de presentació. A nivell de sistema operatiu s’han 

organitzat els directoris de la següent forma:  

 
Figura 23, arbre de directoris del projecte 

El directori /srv conté tot el projecte, subdividit en els directoris: 

 cgi-bin: on es situen els scripts que es poden executat des del servidor web 

Apache 

 db: on es gruada la base de dades 

 grafics: on s’emmagatzemen les els gràfics predeterminats que veurà l’usuari  

 scripts: on es situen els scripts que s’executen localment, sense accés remot 

 www: des d’on es serveix la web amb Apache, incloent fitxers html, estils (css), 

imatges (img) i javascripts (js). 

7.2.2.1. Recol·lector de dades 

El recol·lector de dades és un programa desenvolupat en Pyhon que s’executa en el 

sistema en tot moment i que està situat a /srv/scripts/mesura.py. Al sistema operatiu 

s’ha registrat un nou servei anomenat mesura, creant un script al directori /etc/init.d/. 

Aquest script permet iniciar l’execució amb l’arrancada del sistema i fer crides a les 

funcions start, stop, status i restart. S’ha afegit també una tasca programada a 

planificador de tasques del sistema (crontab), la qual assegura que el servei estigui 

actiu (status) i en cas contrari, inicia la seva execució (start). Aquesta tasca s’executa 

cada cinc minuts de forma preventiva, ja que el servei no s’hauria d’aturar. 

Les balances connectades a la placa a través dels ports USB són mostrades pel 

sistema operatiu en els recursos /dev/ttyUSB0 i /dev/ttyUSB1. Es fa servir aquesta 

interfície que proporciona el sistema Linux per realitzar lectures constants d’aquests 
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recursos. Les balances realitzen entre quatre i vuit lectures per segon, segons si la 

balança es troba en un pes estable o si bé el pes està variant. En executar-se el 

programa principal, es creen dos fils d’execució (threads) auxiliars que es dediquen a 

llegir les dades de les dues balances i acumular-les en dos buffers de quatre posicions 

(la mida dels buffers es pot modificar a través de la variable d’inicialització buf). Cada 

cop que els buffers s’omplen, és a dir, que es llegeixen quatre dades, es calcula la 

mitjana aritmètica i aquest valor es considera la mesura presa. D’aquesta forma 

s’harmonitzen els valors de les lectures. Les mesures s’emmagatzemen en dues 

variables globals del programa, una per a cada balança, fent-les accessibles des del 

programa principal en qualsevol moment. A continuació es mostra el codi de la funció 

executada per un dels threads: 

def lectura1(): 
    global mostra1 
    buffer1 = [0.0] * buf 
    serial1 = serial.Serial('/dev/ttyUSB0',9600) 
    while 1 : 
        i = 0 
        while i < buf: 
            buffer1[i] = float(serial1.readline()[:9]) 
            i += 1 
        mostra1 = sum(buffer1)/buf 

Aquesta configuració no requereix de cap control de concurrència com per exemple els 

semàfors, ja que la variable global és modificada únicament pel thread, el programa 

principal només la llegeix. 

Un cop estan inicialitzats els threads ja es troben disponibles les lectures d’ambdues 

balances, a través de les variables mostra1 i mostra2. El programa principal també 

consta d’un bucle infinit com en el cas dels threads. En aquest cas, el bucle s’executa 

cada segon (té un segon d’espera després de cada execució) i analitza les mostres i 

l’estat anterior per determinar l’estat actual i prendre les accions pertinents. Els estats 

són els mateixos que s’han definit a l’apartat Especificacions tècniques, però aquí es 

tornen a llistar amb una explicació més profunda de cadascun d’ells: 

Estat 
Condicions de l’estat Col·lector 1 Col·lector 2 

Càlcul 
del pes 

E0 No plou per sobre del llindar mínim - - - 

E1 Plou per sobre del llindar mínim i abans no 
plovia 

- - - 

E20 Plou i D1 < 20% i D2 < 20% Col·lectant Col·lectant Mitja 

E21 Plou i D1 < 20% i 20% < D2 < 80% Llençant Col·lectant Dipòsit 2 
E22 Plou i 20% < D1 < 80% i D2 < 20%  Col·lectant Llençant Dipòsit 1 

E23 Plou i D1 > 80% o D2 > 80% Col·lectant Col·lectant Mitja 
E24 Plou i 20% < D1 < 80% i 20% < D2 < 80% i 

D1 > D2 
Col·lectant Llençant Dipòsit 1 

E25 Plou i 20% < D1 < 80% i 20% < D2 < 80% i 
D2 > D1 

Llençant Col·lectant Dipòsit 2 

E3 Plou i dipòsit 1 buidant Llençant Col·lectant Dipòsit 2 
E4 Plou i dipòsit 2 buidant Col·lectant Llençant Dipòsit 1 

E5 Plou i ambdós dipòsits buidant. Molt 
improbable 

Llençant Llençant Últim 

On D1 i D2 són el percentatge d’ompliment dels dipòsits 1 i 2 respectivament. 
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L’estat inicial, E0, es dóna quan les mesures indiquen que no hi ha variació del pes o 

que aquesta variació és mínima i no supera el llindar establert (aquest llindar es 

configurable). El següent estat possible és E1, on s’ha detectat una lectura que supera 

el llindar mínim i per tant es pot considerar que comença a ploure. Si continua plovent, 

és a dir, si hi ha una segona lectura consecutiva que supera el llindar es considera que 

plou. En aquest cas l’estat és E2, el qual ha estat subdividit en 6, segons les 

condicions de cada dipòsit: 

 E20: si ambdós dipòsits es troben per sota del 20% de capacitat, es fan servir 

tots dos per col·lectar pluja i la mesura es la mitja d’ambdues lectures. D’aquest 

estat s’hauria de passar al E21, E22, E24 o E25. 

 E21 i E22: si algun dels dos dipòsits està per sota del 20% de capacitat i l’altre 

entre el 20 i el 80%, només col·lecta i mesura el més ple. D’aquest estat 

s’hauria de passar al E23. 

 E23: si algun dels dos dipòsits supera el 80% de capacitat, es fan servir tots 

dos per col·lectar pluja i la mesura es la mitja d’ambdues lectures. D’aquest 

estat s’hauria de passar al E3 o al E4. 

 E24 i E25: si tots dos dipòsits es troben entre el 20 i el 80% de capacitat, 

només col·lecta i mesura el més ple dels dos. D’aquest estat s’hauria de passar 

al E23. 

Quan qualsevol dels dos dipòsits s’omple fins al límit del sifó i es comença a buidar, el 

sistema detecta un descens del pes i deixa de col·lectar pluja per aquest dipòsit. 

Mentre es buida, l’altre col·lector continua vesant aigua al dipòsit i mesurant la 

precipitació. Aquests dos estats són E3 i E4. 

Es improbable el cas en el que tots dos dipòsits s’estan buidant alhora, ja que només 

s’omplen els dos dipòsits alhora quan algun d’ells supera el 80% (E23), però hi hauria 

d’haver suficient capacitat a l’altre dipòsit per a que el primer es buidi totalment (ja que 

els estats previs poden ser E21, E22, E24 o E25). Tot i això, és una situació possible i 

també s’ha de considerar com estat, l’E5. En aquesta situació no es podria realitzar 

cap mesura, i per tant es considera que continua plovent amb la mateixa intensitat que 

la última mesura presa. 

A continuació s’inclou el codi de la funció principal de la lectura de les balances, on 

s’avaluen els estats anteriors. La funció està composta per un bucle infinit i s’han 

inclòs comentaris a les comprovacions d’estats. El codi complet del programa principal 

es pot trobar a l’annex d’aquest document. 

def main(): 
    # Inicialització dels threads lectors 
    l1 = threading.Thread(name='lectura1', target=lectura1) 
    l2 = threading.Thread(name='lectura2', target=lectura2) 
    l1.daemon = True 
    l2.daemon = True 
    l1.start() 
    l2.start() 
    # Inicialització de l'estat i les seves variables 
    estat = 'E0' 
    mostra_anterior1 = mostra_anterior2 = mostra_actual1 = mostra_actual2 = 
increment1 = increment2 = 0.0 
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    while 1: 
        #start = time.time() 
        #lectura de les balances 
        mostra_actual1 = mostra1 
        mostra_actual2 = mostra2 
        #càlcul de l’increment 
        increment1 = mostra_actual1 - mostra_anterior1 
        increment2 = mostra_actual2 - mostra_anterior2 
        #plou si es supera l’increment mínim 
        plou = (increment1 >= increment_minim or increment2 >= 
increment_minim) 
        #detecció de buidatges 
        #dues balances buidant, condició improbable 
        if (increment1 < llindar_buidatge and increment2 < llindar_buidatge) 
: 
            close_bal1() 
            close_bal2() 
            estat = 'E5' 
            log_previous_rain() #extrapolat de la mostra anterior 
        #bal 1 buidant 
        elif increment1 < llindar_buidatge : 
            close_bal1() 
            open_bal2() 
            estat = 'E3' 
            if plou: log_rain(increment2) 
        #bal 2 buidant 
        elif increment2 < llindar_buidatge : 
            close_bal2() 
            open_bal1() 
            estat = 'E4' 
            if plou: log_rain(increment1) 
        #si no s’està buidant cap balança 
        else: 
            if int(estat[1:2]) > 2: estat = 'E2' 
            if estat == 'E0' and plou: estat = 'E1' 
            elif estat == 'E1' and not plou: estat = 'E0' 
            #si estat E2x o E1+pluja, mirar percentatges 
            elif (estat[:2] == 'E2' or (estat == 'E1' and plou)): 
                if plou: 
                    if mostra1 < llindar_inf and mostra2 < llindar_inf: 
                        open_bal1() 
                        open_bal2() 
                        estat = 'E20' 
                        log_rain((increment1+increment2)/2) 
                    elif mostra1 < llindar_inf and llindar_inf < mostra2 < 
llindar_sup: 
                        close_bal1() 
                        open_bal2() 
                        estat = 'E21' 
                        log_rain(increment2) 
                    elif llindar_inf < mostra1 < llindar_sup and mostra2 < 
llindar_inf: 
                        close_bal2() 
                        open_bal1() 
                        estat = 'E22' 
                        log_rain(increment1) 
                    elif mostra1 > llindar_sup or mostra2 > llindar_sup: 
                        open_bal1() 
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                        open_bal2() 
                        estat = 'E23' 
                        log_rain((increment1+increment2)/2) 
                    elif llindar_inf < mostra1 < llindar_sup and llindar_inf 
< mostra2 < llindar_sup: 
                        if mostra1 > mostra2: 
                            close_bal2() 
                            open_bal1() 
                            estat = 'E24' 
                            log_rain(increment1) 
                        else: 
                            close_bal1() 
                            open_bal2() 
                            estat = 'E25' 
                            log_rain(increment2) 
                else: 
                    #no plou 
                    estat = 'E0' 
            else: 
                #defecte (inactiu) 
                pass 
        #imprimir per pantalla la traça d’execució 
        #print("%s ### bal1 %s g # inc1 %s g ## bal2 %s g # inc2 %s g # %s 
s" % (estat, mostra_actual1, increment1, mostra_actual2, increment2, 
time.time() - start)) 
        mostra_anterior1 = mostra_actual1 
        mostra_anterior2 = mostra_actual2 
        time.sleep(1) 

 

7.2.2.2. Generador de gràfics 

El generador de gràfics presenta de forma gràfica les dades recol·lectades. La capa 

lògica proporciona una interfície per realitzar consultes de les dades recollides. Les 

funcions que proporciona la interfície són cridades des de la capa de presentació i 

retornen les dades en el format adequat. S’han creat diversos scripts en Python que 

realitzen lectures a la BBDD i amb els càlculs adequats presenten les dades en forma 

de gràfic. 

Com s’especifica a les funcionalitats del software, es poden consultar, i per tant s’han 

de generar, els gràfics diaris, setmanals, mensuals i anuals. Com els intervals de 

temps estan predefinits, aquets gràfics es generen i es guarden abans de requerir-ho 

l’usuari. D’aquesta forma la resposta a aquestes consultes és més ràpida i també es 

pot donar accés al llistat complet d’imatges a mode d’històric, a través d’FTP o 

directament des del navegador web. Els gràfics són generats amb la llibreria matplotlib 

a través de l’script /srv/ scripts/resum.py. S’ha programat mitjançant crontab l’execució 

d’aquest script diàriament a les 00:15h de la matinada, amb la intenció de no interferir 

en el rendiment si l’usuari està realitzant altres consultes i de tenir disponibles les 

dades del dia anterior el més aviat possible. A cada execució l’script comprova a la 

taula data_grafic de la BBDD els darrers períodes de gràfics generats. Si resta 

pendent calcular el gràfic diari, setmanal, mensual o anual del període anterior ho 

realitza, guardant la imatge en format PNG al directori /srv/grafic. El directori està 

subdividit per anys, on per a cadascun es poden trobar el gràfic anual (si ja ha passat 

l’any complet), els 52 o 53 gràfics de cada setmana de l’any i un subdirectori per cada 
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mes. Dins cada subdirectori de mes, es pot trobar el gràfic mensual (si ja ha passat el 

mes complet) i els 29, 30 o 31 gràfics de cada dia. Aquestes imatges estan sempre 

disponibles per a que la capa de presentació les faci servir individualment o entregant 

l’històric complet. 

El programa consulta a la BBDD totes les mostres del període corresponent i les 

processa per generar la imatge del gràfic. Aquesta es guarda al directori assignat i 

s’actualitza la taula data_grafic amb les dates de la darrera generació d’imatges. 

Aquest mètode permet generar totes les imatges no processades des de la data 

indicada fins al moment actual. Si en algun moment el sistema queda inactiu quan torni 

a estar disponible es generaran els gràfics pendents. 

A part dels gràfics predeterminats, el sistema ofereix la cerca de episodis de pluja 

entre dues dates donades. En aquest cas, també es tracta d’un script en Python, però 

necessita rebre els paràmetres de la consulta de l’usuari. Per aconseguir-ho s’ha fet 

servir el mòdul cgi-bin del servidor web Apache, el qual permet l’execució d’scripts i el 

pas de paràmetres necessaris en la URL de crida. Aquest script està situat a /srv/cgi-

bin/plot.py i és cridat des d’un navegador web a través de: 

http://[IP]/script/plot.py?episode=dd-mm-aaaatodd-mm-aaaa 

On [IP] és l’adreça IP assignada a la placa i si es treballa localment es pot fer servir 

127.0.0.1 o localhost, i on dd-mm-aaaa són les dues dates, la primera d’inici, seguida 

de la paraula to, i la segona la data de fi.  

Un cop rebuts aquests paràmetres, es consulten totes les dades guardades entre les 

dates indicades i es processen per concatenar en un gràfic els diferents episodis de 

pluja detectats. S’ha considerat que per diferenciar un episodi de pluja d’un altre ha de 

transcórrer més d’una hora sense pluja entre ells, però aquest valor es totalment 

modificable a criteri de l’usuari. La crida a aquesta funció retorna directament el gràfic 

en forma d’imatge PNG i no la guarda enlloc. 

7.2.3. Capa de presentació 

La presentació de les dades es realitza a través d’un navegador web, ja sigui en local 

al mateix aparell com en remot a través de la xarxa. Localment s’utilitza el navegador 

Mozilla Firefox, inclòs a la distribució Linux Raspbian, instal·lada a la placa. 

El navegador web realitza peticions HTTP al port 80 de la placa Raspberry Pi i rep la 

resposta del servidor web Apache, comentat a l’apartat anterior. 

S’ha tractat que la web de consulta segueixi l’estil de presentació de la web de 

l’Observatori Fabra (http://www.fabra.cat/). A més es proporcionen gràfics que es 

poden incloure en els resums meteorològics diaris, mensuals i anuals que l’observatori 

publica a la seva web. 

Les imatges poden ser consultades a través d’una URL per mostrar-les directament o 

bé per incrustar-les a altres llocs web. El format de les URLs varia en funció del gràfic 

que es vulgui obtenir i segueix l’estructura definida a la capa lògica: 

 Diari: http://[IP]/grafics/aaaa/mm/dd.png 

 Setmanal: http://[IP]/grafics/aaaa/setmanaXX.png 

http://www.fabra.cat/
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 Mensual: http://[IP]/grafics/aaaa/mm/mensual.png 

 Anual: http://[IP]/grafics/aaaa/anual.png 

On aaaa fa referència a l’any, mm al mes, dd al dia i setmanaXX a la setmana número 

XX, de 01 a 52 o 53 depenent de l’any. 

Seguidament es mostra un exemple de la consulta d’un gràfic diari a través d’URL des 

del propi terminal, del dia 14 de juny de 2015. Les dades són fictícies. 

 
Figura 24, vista de l’arrel de directoris de gràfics, on es mostren els anys 

 
Figura 25, vista del directori del mes de Juny (06) de l’any 2015 
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Figura 26, vista del gràfic seleccionat, del 14 de Juny de 2015. Les dades són fictícies 

De la mateixa manera que es poden consultar construint la URL, s’ha creat una 

interfície d’usuari per realitzar aquestes consultes. Pel mateix exemple anterior, a 

continuació es mostra la captura des del propi terminal per realitzar la consulta: 

 

Figura 27, vista del gràfic consultat, del 14 de Juny de 2015. Les dades són fictícies 

Amb un senzill menú s’introdueix la data a consultar i retorna el gràfic. Si la data 

introduïda fos incorrecte, com per exemple una data futura o una data anterior als 

registres guardats es mostraria el següent missatge: 
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Figura 28, exemple de missatge d'error per a un dia sense dades 

Aquesta interfície d’usuari està programada en HTML i proporciona un formulari per 

seleccionar una data. Quan s’envia el formulari amb el botó Mostra’l es crida a una 

funció programada en JavaScript i inclosa al propi HTML que intenta descarregar la 

imatge muntant la URL descrita anteriorment, http://[IP]/grafics/aaaa/mm/dd.png, i si no 

ho aconsegueix imprimeix el missatge d’indisponiblitat de les dades. A continuació es 

descriu la programació JavaScript, a l’annex es per veure l’HTML complet. 

<script type="text/javascript"> 
 function setLoading() { 
  var dia = document.forms["consulta"]["dia"].value; 
  var mes = document.forms["consulta"]["mes"].value; 
  var any = document.forms["consulta"]["any"].value; 
  var img = new Image(); 
  img.onload = function() { 
   document.getElementById("text").innerHTML = ""; 
   document.getElementById("grafic").replaceChild(img, 
document.getElementById("grafic").firstChild); 
  } 
  img.onerror = function() { 
   document.getElementById("text").innerHTML = "No hi han 
dades per al dia indicat"; 
   document.getElementById("grafic").innerHTML = "\n"; 
  } 
  img.src = "grafics/"+any+"-"+mes+"-"+dia+".png"; 
 }  
</script> 

 

Quan la funció setLoading() es cridada pel formulari llegeix els valors dia, mes i any. 

Seguidament crea un objecte del tipus Image i afegeix dos listeners a l’objecte. El 

primer, onload executarà la funció definida quan la imatge es carregui. El segon, 
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onerror, executarà una altra funció definida si la imatge no es carrega correctament. 

L’últim pas és intentar carregar la imatge amb la URL "grafics/"+any+"-"+mes+"-

"+dia+".png". Dins l’HTML hi ha dos espais reservats per escriure el missatge d’error 

(text) o per mostrar la imatge (grafic) segons correspongui. Quan s’executa la funció 

no es realitza cap comprovació de dades, ja que aquestes són introduïdes a través 

d’un formulari i el format és correcte. Si la data introduïda és incorrecte (per exemple 

31 d’abril) no trobarà la imatge corresponent i no la podrà carregar, mostrant el 

missatge d’error. 

 

Complint amb les funcions especificades, també es pot consultar els episodis de pluja 

produïts entre dues dates. El menú de consulta és senzill i semblant a l’anterior, però 

en aquest cas amb dos camps d’entrada de dades, la data d’inici i la de final. Un cop 

executada la consulta i després d’un temps d’espera es mostrarà el gràfic amb de les 

dades demanades, com les que es mostren a continuació: 

 
Figura 29, vista després de realitzar la consulta i mentre s’espera la càrrega del gràfic resultant  
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Figura 30, vista del gràfic resultant de la consulta 

A la figura 30 es mostra el gràfic resultant de la consulta i es poden observar tres 

episodis de pluja entre el dia 1 i 3 de Maig de 2015 (les dades són fictícies). En concret 

el primer episodi comença el dia 1 a les 20:18 i finalitza a les 20:31, mostrant l’evolució 

en el temps a escala. En canvi a les 17:31h del dia 2 es mostra un petit xàfec d’un 

minut de durada. 

En aquest cas també es fa servir una interfície d’usuari en HTML pel formulari de 

selecció de dates. Quan s’envia el formulari amb el botó Mostra’l, s’executa una funció 

JavaScript que realitza una crida a la capa lògica o backend de forma asíncrona, 

delegant la recepció de la resposta en un listener, com en el cas anterior. La crida al 

backend es fa a través de la URL que executarà l’script Python gràcies al mòdul cgi-

bin d’Apache. La URL definida a la capa lògica és  http://[IP]/script/plot.py?episode=dd-

mm-aaaatodd-mm-aaaa. A la següent extracció de la funció JavaScript es pot veure 

aquesta crida: 

<script type="text/javascript"> 
 function setLoading() { 
  var dia = document.forms["consulta"]["dia"].value; 
  var mes = document.forms["consulta"]["mes"].value; 
  var any = document.forms["consulta"]["any"].value; 
  var dia2 = document.forms["consulta"]["dia2"].value; 
  var mes2 = document.forms["consulta"]["mes2"].value; 
  var any2 = document.forms["consulta"]["any2"].value; 
  var d_inici = new Date(any,parseInt(mes)-1,dia); 
  var d_final = new Date(any2,parseInt(mes2)-1,dia2,23,59,59); 
  if ((d_inici.getDate() != parseInt(dia)) || (d_final.getDate() 
!= parseInt(dia2)) || (d_inici >= d_final)) { 
   document.getElementById("text").innerHTML = "No hi han 
dades per al periode indicat"; 
   document.getElementById("grafic").innerHTML = "\n"; 
  } 



   

Disseny d'un pluviòmetre de precisió  42 
 

  else { 
   var url = "script/plot.py?episode="+dia+"-"+mes+"-
"+any+"to"+dia2+"-"+mes2+"-"+any2; 
   var img = new Image(); 
   img.onload = function(){ 
    document.getElementById("text").innerHTML = ""; 
    document.getElementById("grafic").replaceChild( 
img,document.getElementById("grafic").firstChild); 
   }; 
   img.onerror = function() { 
    document.getElementById("text").innerHTML = "No hi 
han dades per al dia indicat"; 
    document.getElementById("grafic").innerHTML = 
"\n"; 
   } 
   img.src = url; 
   document.getElementById("text").innerHTML = "Carregant 
dades..." 
   document.getElementById("grafic").innerHTML = "<img 
src='data:image/gif;base64,R0lGODlhQABAAO[..]S6dFhfKYAQAOgsAQkPiIQADs='/>" 
  } 
 } 
</script> 

 

Com en el cas anterior es declara un objecte de classe Image al qual s’afegeixen dos 

listeners per ser executats quan la crida a la funció hagi retornat una imatge. En 

aquest codi també s’ha afegit una imatge en base64 (de la qual no es mostra tot el 

contingut) per mostrar un missatge de “Carregant dades...”. El codi també incorpora 

unes verificacions de les dates introduïdes per l’usuari, com són que la data d’inici 

sigui menor que la de fi i que el mes seleccionat també tingui el dia seleccionat (per 

exemple el 31 de febrer no és vàlid). 
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8. Pressupost i preu de mercat 

A continuació es presenta un pressupost aproximat del cost del sistema de mesura de 

precipitació de precisió, el seu possible preu de mercat i una comparativa amb la resta 

del mercat. 

S’ha dividit els costos del sistema en costos unitaris i en costos globals. Els costos 

unitaris són els que representen el preu de cada unitat en quant a materials, 

components i muntatge: 

Concepte Quantitat Preu Subtotal 

Balança de precisió 2 unitats 800 1600 

Microcontrolador 1 unitat 30 30 

Pantalla 1 unitat 150 150 

Teclat i ratolí 1 unitat 15 15 

Materials de l'estructura 1 unitat 200 200 

Assemblatge 3 hores 30 90 

Instal·lació 4 hores 30 120 

TOTAL     2205 € 
 

Els costos globals són els que inclouen els costos generals del disseny i el 

desenvolupament del sistema: 

Concepte Quantitat Preu Subtotal 

Enginyeria (disseny) 150 hores 50 7500 

Enginyeria (desenvolupament) 150 hores 50 7500 

TOTAL     15000 € 
 

Aquest costos són repercutibles sobre el preu unitari del producte, però la divisió 

depèn del nombre d’unitats previstes. Per calcular el preu de mercat es realitzarà en 

funció de tres previsions, si es fabricaran 2, 10 o 30 aparells. 

Si es fabriquessin dos pluviòmetres el preu de mercat seria de: 

      
     

 
        

Si es fabriquessin deu pluviòmetres el preu de mercat seria de: 

      
     

  
        

Si es fabriquessin trenta pluviòmetres el preu de mercat seria de: 

      
     

  
        

El preu aproximat dels instruments analitzats a Estat de l’art, es situa al voltant dels 

6000 €. No es tenen dades concretes ja que els preus no són públics i depenen de la 
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consulta amb el comercial de cada empresa. Es pot calcular a partir de quantes unitats 

és més competitiu el preu del disseny proposat en aquest treball: 

     

         
       

En comparativa, el preu és més competitiu que el mercat a partir de la fabricació de 

quatre unitats. 

 

 

 

 


