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I. ABSTRACT 
El present document es tracta de la memòria del Treball Final de Màster dels 

estudis de Màster Universitari en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica 

Industrial (MUESAEI), a l'Escolta Tècnica Superior d'Enginyeries Industrial i 

Aeronàutica de Terrassa (ETSEIAT) de la Universitat Politècnica de Catalunya 

(UPC).  

El treball consisteix en l'estudi i el disseny d’una eina de calibració de models de 

xarxes d’aigua que serveixi per a qualsevol sistema format per bombes 

cabalímetres i dipòsits. Es tracta d’analitzar els subsistemes, detectar desajustos 

i diagnosticar-ne la causa per poder calibrar sensors o reparar elements. 

En aquest document, en primer lloc, s’hi troba una breu descripció de l’estat de 

l’art i de possibles llenguatges i el perquè de l’elecció d’R per a la programació de 

l’aplicació i de l’ús de llibreries visuals com Shiny. Seguidament es fa una 

descripció de l’eina anomenada Calibrapp que permet fer la calibració i desar tant 

els resultats com les operacions fetes per a configurar el model per a poder fer-les 

servir en altres ocasions. A continuació, es mostra un exemple de la utilització de 

l’eina i es comenten els resultats per tal d’aclarir el funcionament. Per acabar, es 

comenten recomanacions per a treballs semblants, possibles millores i futurs 

treballs interessants per a implementar 

Paraules clau: Aplicació, calibració de models, xarxes d’aigua, automatització. 
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III. ACRÒNIMS 
ASCE American Society of Civil Engineers 

CCWI Computer Control for the Water Industry 

CFPD Comparison of Flow Patern Distributions 

CRAN The Comprehensive R Archive Network 

CSV Coma separed values 

CTM Centre Tecnològic de Manresa 

DMA District Metering Areas 

DSS Decision Support System 

ETSEIAT Escola Tècnica Superior d’Enginyeries Industrial i Aeronàutica de 

Terrassa 

IDE Integrated Development Environment 

KDD Knowledge Discovery in Databases 

MUESAEI Màster Universitari en Enginyeria de Sistemes Automàtics i 

Electrònica Industrial 

NoSQL Not Only Structured Query Language 

PD Public Domain 

SAS Statistical Analysis System 

SQL Structured Query Language 

UI Interfície d’Usuari 

UPC Universitat Politècnica de Catalunya 

NRW No rated water 

XTS eXtensible Time Series 
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IV. GLOSARI 
Big data Dades massives. 

Tractament de grans volums de dades que ultrapassen els 

sistemes informàtics habituals 

Data Mining Mineria de dades 

Procés que intenta descobrir patrons en grans volums de 

conjunts de dades. 

Data Science Ciència de dades 

Extreure coneixement en grans volums de dades 

EPANET Programa per a ordinadors per a l’anàlisi de sistemes de 

distribució d’aigua potable 

Leak detection Detecció de fuites d’aigua 

Paper Article de treball d’investigació 
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1. INTRODUCCIÓ  

1.1. Objecte del TFM.  

L’objecte d’aquest projecte és el de l’estudi i disseny d'una eina de calibració de 

models de xarxes d'aigua per tal de que es pugui identificar les possibles fonts de 

falles amb la finalitat de recomanar accions o prendre decisions de forma 

autònoma i, també, per a supervisar les dades de forma intel·ligent. 

1.2. Justificació de la utilitat del TFM.  

Als darrers anys, una gran part del desenvolupament de la tecnologia, s’ha centrat 

en la millora de processos, tant de producció com de gestió, per a augmentar la 

seva eficiència i eficàcia. L’objectiu és optimitzar l’ús dels recursos existents. 

Per a poder aconseguir millores substancials, cal analitzar les característiques del 

procés a estudiar. Aquí, entra en joc el paper de la visió experta, una mirada capaç 

d’interpretar moltes dades tenint en compte factors només assolibles per a 

aquelles persones amb un gran coneixement d’aquell procés concret, ja que molts 

dels factors corresponen a comportaments de l’entorn on l’experiència juga un 

paper molt important (per exemple: maquinària defectuosa, dispositius amb falles 

ordinàries, complexitat del personal...). A l’actualitat, degut a la complexitat que 

han assolit els processos, es compta amb grans quantitats de dades i molts factors 

que fan impossible per a l’expert prendre decisions precises sense l’ajuda 

d’entorns informàtics que possibilitin l’anàlisi de dades. 

En el nostre cas, per a la gestió de les xarxes de subministrament d’aigua, 

l’objectiu és la creació d’una eina capaç d’interpretar les dades de contorn 

rebudes, per tal de donar suport a l’usuari expert a l’hora de prendre decisions. 

Actualment, la quantitat de dades subministrades per les xarxes poden ser de 

l'ordre de centenars de milers o milions de dades, més per la freqüència de presa 

de dades en el mostreig que per la quantitat de sensors (cabalímetres, sensors de 

nivells en dipòsits, senyals d’accionaments de bombes, senyals en l’estat de les 

vàlvules...) 

L’optimització de la gestió de les xarxes de subministrament d’aigua busca 

beneficis en la simplificació del model de representació de la xarxa, per a la millor 

comprensió de l’expert; en l’estabilització de pressions, per a donar un millor servei 

a l’usuari final; en la minimització en les pèrdues d’aigua, identificant fuites; 

detecció de sensors en mal estat, per a poder prevenir males lectures; control de 

la qualitat de l’aigua, amb l’estudi químic a través de l’entorn... 
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Aquest treball es centra, bàsicament, en la part de macro-calibració de les dades 

i la interfície gràfica per a poder consultar-les de manera còmode. Els futurs 

passos per a la millora d’aquest entorn serien, mica en mica, augmentar l’espai de 

presa de decisions autònoma del programa per a minimitzar la presa de decisions 

humana, aconseguint un sistema expert dotat d’un sistema d’autoaprenentatge. 

El punt de partida de coneixement tècnic s’ha obtingut a partir dels coneixements 

extrets de l’article Model Calibration and Leakage Assessment Applied to a Real 

Water Distribution Network. de Roma, J., Pérez, R., Sanz, G., & Grau, S. (2015). 

[1] 

1.3. Abast del TFM.  

Per a poder complir els objectius d’aquest treball s’han plantejat l’execució de les 

següents tasques: 

 Cerca, lectura i estudi de bibliografia relacionada amb el tractament de 

grans quantitats de dades i en la cerca de falles per a xarxes de distribució 

d’aigua. 

 Estudiar i escollir un llenguatge de programació adient per a l’elaboració 

del programa. 

 Aprendre el llenguatge de programació seleccionat fins a assolir un 

coneixement del software i de les seves llibreries adient per a per a la 

realització del programa. 

 Cerca, lectura i estudi de la selecció de la metodologia a aplicar per a la 

captació de les dades de referència. 

 Estudi, disseny i programació de l’eina encarregada de l’anàlisi, calibració 

i mostra de les dades llegides.  

 Posar a prova l’eina per tal de avaluar i validar l’entorn creat per tal de fer 

les últimes modificacions i millores. 

 Documentació i elaboració de la memòria del TFM. 

1.4. Especificacions bàsiques  

Pel que respecta a la interfície on interactuarà l’usuari, cal que compleixi els 

següents requisits: 

 Poder introduir les relacions que hi ha entre els diferents sensors. 

 Crear noves columnes d’informació a través de relacions entre altres. 

 Poder mostrar un gràfic comparatiu entre les informacions seleccionades 

per l’usuari i poder indicar la franja temporal a comparar.  

 Comunicació del programa amb l’entorn EPANET 
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1.5. Contingut de la memòria 

En aquest primer capítol s’ha mostrat una introducció del treball realitzat, així com 

els objectius del mateix.  

En el capítol 2 hi trobem una breu explicació de l’estat de l’art, de les diferents 

parts que ens hem centrat per a la cerca bibliogràfica per a la comprensió dels 

models de xarxes de distribució d’aigua, les seves problemàtiques principals i com 

s’estan resolent així com la investigació del software a utilitzar per a l’eina de 

calibració a fer. Tot seguit anirà un apartat que entra més en detall del software 

utilitzat, el perquè de la selecció d’aquests (el llenguatge R i unes llibreries 

determinades). A continuació, es presenta l’eina programada, anomenada 

Calibrapp, què ens podem trobar, com està estructurada, quines funcions hi 

trobem... Per últim, en aquest capítol 2, s’hi troba una demostració pràctica on 

s’utilitza l’eina per a calibrar un sistema, es mostren els resultats  i es comenten. 

Al tercer capítol trobem el resum de resultat on s’expliquen les conclusions i 

s’esmenten els futurs treballs i possibles millores a implementar. També un apartat 

on es detalla el pressupost del TFM. 

Al final s’adjunten  les referències bibliogràfiques així com dos annexes: el primer 

amb un manual d’utilització de l’aplicació i el segon les línies de codi tant per l’arxiu 

ui.R com pel server.R. 
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2. DESENVOLUPAMENT  

2.1.  Estat de l’art.  

Per tal de poder fer el disseny de l’eina encarregada de monitoritzar les dades per 

a la consulta i per a interpretacions intel·ligents, ha estat necessari realitzar una 

tasca de cerca, lectura i comprensió de bibliografia i documentació relacionada 

amb l’anàlisi de grans quantitats de dades, amb la detecció de falles a xarxes de 

distribució d’aigua, amb sistemes de suport a la decisió i amb software 

especialitzat per a treballar amb Big Data i per a mostrar les dades en un entorn 

gràfic ergonòmic. 

Durant la investigació s’han utilitzat les següents paraules clau i les combinacions 

entre elles: DSS, Water Distribution networks, Water Distribution System, big data, 

monitoring, calibration, Epanet, losses identification, leak detection. 

2.1.1. Detecció de fuites y patrons 

Les fuites són la major causa de pèrdues d’aigua en els sistemes de distribució, a 

més de inestabilitzar la xarxa amb pèrdues, també, de pressió. Per a reduir costos, 

és interessant conèixer el sistema de distribució i preveure quines zones o trams 

de canonades tenen més risc de patir aquestes pèrdues [2]. Un dels referents, en 

el treball de la detecció de fuites en sistemes d’aigua municipals, és l’ajuntament 

de Paris.  

Existeixen molt mètodes per a la detecció de fuites d’aigua com la injecció de 

gasos com l’heli a la xarxa, deteccions a través de procediments acústics i també 

de visuals, però nosaltres ens centrarem en la detecció a través de l’anàlisi de 

dades. Tal i com ens expliquen els autors en l’article Flow Analysis And Leak 

Detection With The CFPD Method In The Paris Drinking Water Distribution System 

s’aconsegueix detectar fuites a traves del mètode CFPD (Comparison of Flow 

Pattern Distributions) que treballa amb sèries de dades temporals de cabals, 

analitzant-les per a detectar patrons de consum i veure com varien en el temps, 

aquesta variació conté una informació traduïble al comportament de la xarxa [3].  

Per exemple, en augments exponencials en els patrons de consum d’aigua o un 

offset constant de volum que afecta tant pel dia com a la nit. Utilitza una interfície 

amb colors per a identificar millor els canvis de patrons.  

Tot seguit, veiem una mostra de la representació dels patrons de 10 períodes 

diferents: 



  

Víctor Jiménez Fernández 15 

 

Estudi i disseny d'una eina 
de calibració de models de 

xarxes d'aigua 

 

 

Figura 1. Exemple de representació de patrons amb CFPD 

2.1.2. Anàlisi Big Data en xarxes d’aigua 

Són moltes les investigacions científiques a les que apliquen noves metodologies 

per a treballar amb Big Data, degut a l’accés de grans quantitats de dades i a la 

possibilitat d’analitzar-les per a fer interpretacions que ens puguin ajudar a 

optimitzar processos, en aquest cas, l’anàlisi dels models de distribució d’aigua. 

Es poden aplicar conceptes com el deep learning o aprenentatge a través de 

xarxes neuronals, conceptes d’intel·ligència artificial per a la trobar patrons en la 

interpretació de les dades fàcilment mentre que als humans ens resultaria 

complicadíssim [4]. A l’article Applications of deep learning for smart water 

networks ens explica el cas del deep learning aplicat a la detecció de relacions 

entre sèries de dades d’una xarxa per a poder fer prediccions. 

 

Figura 2. Relacions entre diferents tipus de dades de la mateixa xarxa 

2.1.3. Selecció de software a utilitzar 

Per tal de seleccionar un software idoni per al desenvolupament del programa s’ha 

fet una cerca dels diferents tipus de llenguatges que podrien ser d’utilitat per a 

entorns de treball per a monitorització i anàlisi de grans quantitats de dades.  

Pel que respecta a entorns i llenguatges estadístics per a realitzar anàlisi de 

dades, mineria de dades, i altres treballs amb l’estudi de les dades, s’ha trobat una 

publicació del portal KDnuggets titulat “Four main languages for Analytics, Data 

Mining, Data Science” [5] on es va enquestar a 719 professionals especialitzats 

en el camp de l’anàlisi de dades. 
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Quins llenguatges estadístics o de programació has per a treballs 

relacionats amb Analytics / data mining / data science al 2014? 

Language used  % voters in 2014  

R   49.0% 

SAS   36.4% 

Python   35.0% 

SQL   30.6% 

Java   12.4% 

Unix shell/awk/sed  8.8% 

Pig Latin/ Hive/ other Hadoop-based 

languages  

 8.5% 

SPSS  8.1% 

MATLAB   6.3% 

Scala   3.9% 

C/C++   3.6% 

Julia   2.9% 

Other low-level languages   2.8% 

Perl   2.6% 

GNU Octave   2.4% 

Ruby   1.3% 

Lisp/Clojure   0.7% 

F#  0% 

Taula 1. Percentatge d’us de les metodologies de programació per a l’anàlisi de dades. 

Com es pot observar, els llenguatges/entorns de programació més usats serien R, 

SAS, Python y SQL.  

A continuació, es farà una breu descripció d’aquest 4 llenguatges. A part, 

n’afegirem MATLAB, molt semblant a R i molt usat durant el transcurs dels estudis 

cursats de MUESAEI: 

SQL 

Llenguatge declaratiu d’accés a bases de dades i permet especificar varies 

operacions entre elles. Pionera per a la consulta i treball amb bases de dades. És 

per això que molts llenguatges incorporen intèrprets o paquets per a treballar amb 

codi SQL. 

S’ha descartat l’ús d’aquest llenguatge perquè és limitat per a la visualització de 

dades i des d’altres llenguatges es pot treballar amb ell. Per exemple, SAS ja 

l’implementa, Matlab pot utilitzar-ho a través de Database Toolbox [6] i Phyton i R 

poden utilitzar-ho a través de llibreries explícites.  
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MatLab 

Eina de software matemàtic que treballa el seu propi llenguatge (.M). Especialitzat 

amb la manipulació de matrius, representació de dades, implementació 

d’algoritmes i creació de interfícies d’usuari. 

El principal desavantatge d’aquest llenguatge és el seu cost, ja que no és gratuït i 

els pocs recursos que es poden trobar per al treball amb Big Data en comparació 

amb llenguatges com R o Phyon.  

SAS 

Llenguatge que opera principalment sobre taules de dades per llegir-les, 

transformar-les, combinar-les, crear informes, etc. Conté un intèrpret SQL. El seu 

codi està tancat per a modificacions de l’usuari. 

El principal desavantatge d’aquest llenguatge és el seu cost, ja que no és gratuït .  

Python 

Llenguatge inspirat pel C, Modula-3 i ABC. De fàcil aprenentatge i per a interpretar 

la lectura del seu codi. Enfocat en la productivitat, l’anàlisi de dades i les tècniques 

estadístiques molt popular a l’entorn professional d’aquests camps. 

Python compleix àmpliament els requisits de PD, facilitat d’aprenentatge i de l’ús 

per a l’aplicació concreta. 

R 

Llenguatge de programació, influenciat pel llenguatge S, de PD enfocat a l’anàlisi 

estadístic. És un dels més utilitzats a la investigació estadística i molt popular en 

el camp de Data Mining, entre d’altres.  

A l’apartat 2.1.4 es mostra amb més claredat, el perquè de l‘elecció d’aquest 

llenguatge. 

A continuació es poden observar alguns gràfics de la utilització creuada de 

llenguatges i el percentatge que representa per a Analytics i Data Mining a l’any 

2014 segons un estudi del portal KDnuggets [5]. Es pot observar que el llenguatge 

que més s’usa, tant sol com en combinació amb els altres, és el llenguatge R: 
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Figura 3. Comparativa d’ús R, Python i SQL 

 

Figura 4. Comparativa d’ús R, Python i SAS 

2.1.4. R, el llenguatge escollit  

Un cop analitzada la informació que s’ha pogut trobar dels diferents tipus de 

llenguatges, s’ha escollit treballar amb el llenguatge R. A continuació s’exposen, 

de manera més extensa que anteriorment, les avantatges que han confirmat la 

selecció del software a utilitzar: 

Software lliure 

Un dels pilars bàsics de R és que forma part d’un projecte col·laboratiu i obert, 

això representarà molts beneficis tant per al desenvolupament del llenguatge com 

per al seu aprenentatge. 
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Versàtil 

Si, en algun moment, es volgués utilitzar un altre tipus de llenguatge, trobem 

scripts per a facilitar-nos l’ús (Python, C, SAS...). Es trobarà molta utilitat sobretot 

quan es vulgui tractar amb grans quantitats de dades utilitzant, per exemple, SQL, 

gran referent per al Big Data.  

Extensions, paquets i ajuda 

El fet que tingui un caràcter PD (Públic Domain) afecta a la quantitat d’usuaris que 

l’utilitzen, creant una gran comunitat capaç de crear noves llibreries i paquets, 

estenent així la seva configuració bàsica. Una mostra de la seva capacitat de 

creació de paquets és que el repositori oficial de paquets ja ha superat la xifra dels 

8100 [7]. També es poden resoldre dubtes escrivint a la HELP mailing-list d’R, per 

exemple, a la seva adreça per a l’estat Espanyol: r-help-es@r-project.org 

Epanet 

Un dels requisits per a la utilització d’un entorn de programació és la capacitat de 

treballar i comunicar-se amb l’eina EPANET En aquest cas trobem la llibreria 

epanetReader [8] 

Big Data 

Des dels inicis, R ha estat enfocat a l’anàlisi estadístic i sumat als paquets 

implementats per la comunitat R (molt sovint utilitzant SQL), fa que el treball amb 

gran quantitats de dades sigui relativament fàcil i comprensible. Podem trobar 

llibreries especialitzades en Big Data com sqldf, DBI, RSQLite, filehash, 

bigmemory, ff  tal i com ens mostra l’apartat “4.1.1 Data Management” de l’article 

“Statistical Methods and Computing for Big Data” [9] 

Interfície gràfica 

Pel que respecta a l’aplicació  final i la seva interfície gràfica per a comunicar 

l’usuari amb l’eina programada, existeixen varis paquets especialitzats com shiny, 

dygraphs, ggplot2, lattice, rCharts, googleVis, ggvis.  

Aprenentatge 

Com que es tracta d’un llenguatge PD, el seu aprenentatge és molt extès. Es pot 

trobar gran quantitat de material didàctic gratuït per internet: tutorials en format 

text, vídeo; cursos especialitzats de portals educatius com Coursera o edX; 

tutorials interactius executables amb el propi RStudio; articles explicatius de 

paquets R i gran quantitat de llibres disponibles a la majoria de biblioteques amb 

seccions d’estadística i/o informàtica. 

Per a l’aprenentatge del llenguatge R, així com les eines i paquets a utilitzar, per 

a l’elaboració d’aquest projecte, s’ha fet servir: 
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- Curs R Programming, de la Universitat Johns Hopkins impartit pels 

professors Roger Peng, Jeff Leek, Brian Caffo a través de Coursera [10]. 

- Programa d’aprenentatge interactiu amb el paquet swirl a RStudio per 

a assolir els conceptes bàsics de la programació en R, executant: 

 install.packages(“swirl”). 

 Library(“swirl”) 

 Swirl() 

- El tutorial oficial shiny, que consta d’un vídeo de 2h25m i 7 lliçons en 

format text [11].  

- Articles, per a informacions sobre l’ús de paqueteries diverses per a 

segons quins casos. 

- Altres publicacions web i vídeo-tutorials de Youtube, per a consultes 

de temes més específics.  

Empreses que l’utilitzen 

Un altre punt a favor de la utilització d’aquest llenguatge és l’ú d’aquesta per part 

de companyies de prestigi on el treball amb l’anàlisi de Big Data és diari. Parlem 

de grans companyies com Facebook, Google, New York Times, FDA, Ford, 

Microsoft, Mozilla, Twitter... [12] 

2.2. Software utilitzat 

A continuació, es fa una descripció del software utilitzat per a la realització del 

treball com de cadascun dels paquets necessaris.  

2.2.1. RStudio 

Com hem vist a l’apartat 2.1.3, ens hem decantat per la utilització del llenguatge 

R. Pel que fa a la realització del present treball, s’ha utilitzat, com a editor de text 

i com a interfície, RStudio, en la seva versió 0.99.879 ( © 2009-2016 RStudio, Inc.). 

 

Figura 5. Logo de marca d’RStudio 

A continuació podem veure una mostra de l’entorn gràfic del RStudio. Es pot 

personalitzar la visualització, però en aquest cas, podem apreciar quatre divisions.  

La primera, a dalt a l’esquerra, hi trobem tant els arxius de codi .R com la 

visualització de les taules d’informació. A dalt a la dreta podem veure l’espai amb 

dues opcions, Environment, amb les dades emmagatzemades al WorkSpace i 
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History, amb l’historial d’instruccions. A baix a l’esquerra trobem la consola 

(Console) per a entrar les instruccions i on es mostren els missatges del 

programa. També podem observar la pestanya Markers per a diagnosticar el 

funcionament del nostre programa. Per últim, en aquest cas, trobem a la part 

inferior dreta, les pestanyes de Files, on es poden veure els arxius del working 

directory; Plots, on es mostraran els plots executats pel programa; Packages, on 

es mostren el llistat de paquets, tant activats com no activats; Help, on es mostrarà 

la informació que demanem, tant per la consola amb el símbol ‘?’ o ‘??’ com 

accedint-hi a través del botó Help del menú principal, i Viewer, on es podrà 

visualitzar les execucions de les aplicacions creades. 

 

 

Figura 6. Mostra de l’entorn RStudio 

2.2.2. Paquets utilitzats 

Shiny 

A través del paquet shiny, podem fer aplicacions amb una interfície gràfica per a 

la interacció amb l’usuari vistosa amb poques línies de programació. 

La programació d’una aplicació shiny es divideix en dos components: 

- Ui.R: La programació referent a la interfície d’usuari, on trobem els 

controls del disseny i l’aparença de l’aplicació. 

- Server.R: Conté les instruccions internes i del tractament de la informació 

que el nostre ordinador necessita per a construir l’aplicació.  
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Per a la seva comunicació de dades s’utilitzen relacions de output-input, des del 

server.R creem variables tipus output$...  per a que la interfície d’usuari pugui 

representar-les i des del ui.R les dades que l’usuari pot escollir com en sliders 

(sliderInput), botons (actionbutton), labels (textInput) i moltes més i que es podran 

llegir al server.R a través de variables del tipus input$... 

A continuació es mostra un exemple d’aplicació Shiny molt sencill referent a la 

creació de un histograma on l’usuari pot escollir el numero d’observacions i el tipus 

de distribució: 

  

Figura 7. Exemple de aplicació amb la llibreria shiny. 

El codi següent és part de l’utilitzat per a la programació de l’exemple de la Figura 

7, on podem veure el codi referent al ui i el referent al server i identificar les parts 

així com la comunicació a través de input$... output$... esmentades anteriorment: 

 

Codi 1. Server.R d’exemple d’APP shiny 

 

library(shiny) 

 

shinyServer(function(input, output) { 

   

  data <- reactive({ 

    dist <- switch(input$dist, norm = rnorm, unif = runif, 

                   lnorm = rlnorm, exp = rexp, rnorm) 

    dist(input$n) 

  }) 

 

  output$plot <- renderPlot({ 

    dist <- input$dist 

    n <- input$n 

    hist(data(),  

         main=paste('r', dist, '(', n, ')', sep='')) 

  }) 

})   
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Codi 2. Ui.R d’exemple d’APP Shiny 

Shinydashboard 

S’utilitza el paquet shinydasboard com a complement de Shiny per a l’estructura 

de l’aplicació. Proporciona un tema visual molt útil i adaptable a diferents formats. 

A continuació podem observar el tema proporcionat per shinydashboard que s’ha 

utilitzat per a l’elaboració de l’aplicació feta. Consta d’un menú a la part esquerra 

abatible amb el botó que trobem a al part superior amb tres línies horitzontals; una 

franja a la part superior horitzontal on es poden distingir tres parts, la primera un 

espai on anirà el títol de l’APP, li segueix un botó per a activar o desactivar la 

visualització del menú i després una franja horitzontal; també es pot distingir a la 

part central el cos principal del programa. Ens recorda molt als formats web HTML 

i com aquests són fàcilment modificables els colors i escollir diferents formats: 

 

Figura 8. Aparença de l’APP amb shinydashboard 

library(shiny) 

 

shinyUI(fluidPage( 

       

  sidebarLayout( 

    sidebarPanel( 

      radioButtons("dist", "Distribution type:", 

                   c("Normal" = "norm", 

                     "Uniform" = "unif", 

                     "Log-normal" = "lnorm", 

                     "Exponential" = "exp")), 

      br(), 

       

      sliderInput("n",  

                  "Number of observations:",  

                   value = 500, 

                   min = 1,  

                   max = 1000) 

    ), 

     

    mainPanel( 

      tabsetPanel(type = "tabs",  

        tabPanel("Plot", plotOutput("plot")),  

        tabPanel("Summary", verbatimTextOutput("summary")),  

        tabPanel("Table", tableOutput("table")) 

      ) 

    ) 

  ) 

)) 
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Codi 3. Exemple de codi per al paquet shinydashboard 

Dygraphs 

El paquet dygraphs resulta de molta utilitat per a la representació de gràfics de 

series de dades temporals. Permet una gran configuració dels eixos així com molta 

versatilitat a la configuració de la visualització. També, inclou un zoom interactiu, 

l’opció de ressaltar les sèries de dades i varies opcions més d’afegir detalls per a 

escollir una visualització mes personalitzada. 

A continuació, veiem un exemple de visualització d’un gràfic que permet la llibreria 

extret de l’APP programada: 

 

Figura 9. Exemple d’utilització de dygraphics 

 

Codi 4. Server d’exemple del paquet dygraphs 

 

Codi 5. Ui d’exemple del paquet dygraphs 

dashboardPage( 

        dashboardHeader(title = "Calibrapp"), 

        sidebar, 

        body 

        )         

    

 

    output$dygraph <- renderDygraph({ 

        x<-taula_sencera 

        x[,1]<-as.POSIXct(x[,1]*3600,origin=input$datein)  

        x<-xts(x[c(input$show_vars)],order.by = x[,1]) 

        dygraph(x, main = "Consums", ylab="Volum [m3]")%>% 

            dyRangeSelector()%>% 

            dyOptions(stepPlot = TRUE, 

                      fillGraph = TRUE) 

    }) 

mainPanel( 

dygraphOutput("dygraph"), 

) 
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DT 

El paquet DT  ens resulta d’utilitat per a treballar amb les taules de dades que fem 

servir amb totes les sèries de dades. Representa millor les taules i inclou opcions 

(filtres, estils, seleccions...) per a la visualització, d’aquesta manera facilitem a 

l’usuari la comprensió i la navegació per les dades per a consultes. 

A continuació es mostra un exemple de la utilització del paquet per a mostrar les 

dades a l’APP creada: 

 

Figura 10. Exemple de DT a l’APP 

Podem observar opcions de cerca, escollir el número de files per pantalla que 

veurem, diferents estils per a cada columna, formats percentuals, escollir 

precisió... 

 

Codi 6. Part pertanyent al server d’exemple del paquet DT 

   output$taula_D_B <- renderDataTable({ 

        datatable(D_B) %>% 

            formatStyle( 

                'ff%', 

backgroundColor=styleInterval(input$rang_ff/100,c('tomato','lightgreen','tom

ato')))%>% 

            formatRound(c(1:5), 2) %>% 

%>% 

            formatStyle( 

                'Diferencia (m3)', 

                background = styleColorBar(D_B[,"Diferencia (m3)"], 

'lightblue'), 

                backgroundSize = '98% 88%', 

                backgroundRepeat = 'no-repeat', 

                backgroundPosition = 'center' 

            ) 

    }) 
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Xts 

S’utilitza el paquet XTS per a poder utilitzar una funció que crea objectes de sèries 

temporals. Es fa servir quan volem representar els gràfics de manera temporal, 

que es crea una variable del tipus xts 

Lubridate 

Aquest paquet proveu de funcions per a treballar amb series temporals. Ràpid i 

d’us senzill per a analitzar series temporals amb diferents formats (d’anys, mesos, 

dies, hores, minuts i segons) 

A continuació veiem un exemple d’ús de la llibreria anterior xts i de lubridate on 

una converteix una taula de dades en una taula amb caràcter temporal (xts()) i 

l’altre utilitza una funció (as.POSIXct()) per a convertir unes dades horàries en 

format de data. 

 

Codi 7. Exemple d’utilització de la llibreria xts i lubridate 

2.2.3. Codificació 

Per als programa “.R” hem d’escollir la codificació. Dels diferents tipus, RStudio 

ens destaca els següents: 

 

Figura 11. Opcions de codificació d’arxius del RStudio 

output$dygraph <- renderDygraph({ 

        x<-taula_sencera 

        x[,1]<-as.POSIXct(x[,1]*3600,origin=input$datein)  

        x<-xts(x[c(input$show_vars)],order.by = x[,1]) 

        dygraph(x, main = "Consums", ylab="Volum [m3]")%>% 

            dyRangeSelector()%>% 

            dyOptions(stepPlot = TRUE, 

                      fillGraph = input$omp_area) 

    }) 
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Escollirem UTF-8, ja que ens permet escriure utilitzant caràcters del nostre 

abecedari i accents, en comparació a d’altres freqüentment utilitzats i que ens 

recomanen com ISO-8859-1 i l’ASCII 

2.3. Software desenvolupat: Calibrapp 

S’ha desenvolupat l’eina amb aparença d’aplicació web gràcies a las llibreria shiny 

explicada anteriorment. Aquest aplicació té, de nom, Calibrapp. 

 

Figura 12. Pantalla principal de CalibrApp 

Alternativament a la lectura de la memòria, per a conèixer com s’utilitza 

l’aplicació, es disposa d’un manual d’instruccions adjunt a l’  
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Annex 1: Manual de l’aplicació Calibrapp 

2.3.1. Esquema general 

Calibrapp té com a objectiu presentar uns indicadors per a la calibració de 

cadascun dels sensors que formen el model d’aigua. Per tal d’aconseguir-ho, el 

primer pas serà carregar les dades del model i indicar quin tipus de sensor és 

cadascuna de les sèries de dades carregades; el segon configurar els sistemes, 

indicant quina relació tenen les series de dades entre elles agrupant-les per 

sistemes; el tercer, definir cada subsistema de dipòsit, aïllant-los per a poder fer 

un estudi amb més rigor i per últim la visualització dels resultats en forma de 

indicadors en taules  de dades per a cada sistema i subsistema creat. En tot 

moment es poden consultar les dades carregades i anar visualitzant gràficament 

cada sèrie de dades existent o creada a partir de la definició dels sistemes i 

subsistemes. 

 

Figura 13. Diagrama de funcions de Calibrapp 

2.3.2. Captació de dades 

A continuació es defineix el format de l’arxiu que conté les dades de contorn de la 

xarxa de distribució d’aigua així com la metodologia per a la seva lectura a través 

del programa en llenguatge R. 

2.3.2.1. Format 

Per a la captació de les dades s’utilitza un arxiu amb la informació en forma de 

taula, on a cada columna s’adjudica una sèrie de dades. Opcionalment, podem 

posar els noms de cada sèrie de dades a la primera fila de la taula. 

Segons el format per a indicar la separació entre columnes y els signes de 

puntuació per a indicar els decimals, podrem escollir entre varis formats per a la 

captació de dades amb RStudio: 

- read.table() 

o Separadors de columnes per espais “ “ 

o Decimals indicats amb punts ”.” 

- read.csv() 

o Separadors de columnes per comes “,“ 
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o Decimals indicats amb punts ”.” 

- read.csv2() 

o Separadors de columnes per punt i coma “;“ 

o Decimals indicats amb coma ”,” 

- read.delim() 

o Separadors de columnes per punt i coma “\t“ 

o Decimals indicats amb coma ”.” 

- read.delim2() 

o Separadors de columnes per punt i coma “\t“ 

o Decimals indicats amb coma ”,” 

En aquest treball s’utilitzaran arxius amb l’extensió .csv ja que les dades facilitades 

pel CTM amb col·laboració d’Aigües de Manresa es troben en aquest format. A 

part, val a dir, que l’ús d’aquest format és molt extens en entorns professionals 

relacionats amb el Big Data. És compatible i molt comú per a diferents entorns de 

treball amb dades. 

2.3.2.2. Agilitzant la lectura. 

A l’hora de llegir dades d’un arxiu, és important el temps de lectura requerit pel 

programa, ja que quantitats enormes de dades poden requerir temps llargs i alentir 

el procés de lectura. Per a depèn quines aplicacions és indispensable un alt 

rendiment de la memòria de l’ordinador. 

Es recomana indicar les classes de cadascuna de les columnes que llegirem per 

a no deixar obert a la interpretació i reduir el temps de lectura casi a la meitat. Això 

és possible utilitzant l’argument colClasses= un vector de classes indicat per 

columnes. Recordem les classes amb les que podem treballar: logical, integer, 

numeric, complex i character. 

Exemple d’utilització: 

 

Codi 8. Exemple per a la lectura de dades amb vector de classes 

Ara, observem el vector classes  creat amb la informació de la classe de cada 

columna de l’arxiu analisi_Pineda.csv a llegir: 
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Figura 14. Mostra del vector indicatiu de les classes de la taula a llegir 

També, es troba necessari esmentar una línia de programació que permet regular 

el pes màxim d’un arxiu per a la seva càrrega a través de l’aplicació. En aquest 

cas de 200MB: 

 

Codi 9. Regula el pes que permet carregar 

2.3.3. Visualització 

Un dels trets característics de l’eina programada és la potent visualització gràfica 

de cadascuna de les sèries de dades que vulguem apreciar, ja sigui per entendre 

d’una manera més visual el significat d’una sèrie de dades o per comparar 

consums o per veure relacions i/o patrons de consums d’aigua. 

Aquesta eina permet escollir tantes sèries de dades com es tinguin i visualitzar-

les juntes, es pot fer zoom per a apropar la vista i veure amb més claredat allò que 

es busca. 

 

Imatge 1. Pantalla de visualització de les dades gràficament. 

2.3.4. Configuracions 

Un cop carregades les dades s’han de definir les famílies a que corresponen cada 

sèrie de dades (cabalímetres, dipòsits o bombes), els sistemes amb els 

components que els formen (per exemple, zona Nord-Sud, per barris...) per a tenir 

informació detallada d’aquests i definir els subsistemes dels dipòsits. També tenim 

options(shiny.maxRequestSize=200*1024^2) 
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la opció de escollir sèries de dades i fer el seu acumulat per a veure com es 

desenvolupa al llarg del temps i comprovar el volum total que detecta en tot el 

període.  Per últim, es poden crear els subsistemes dels dipòsits aplicant-hi filtres, 

es a dir, especificant l’estat de la bomba d’entrada per exemple, per a distingir els 

casos d’emplenat i de buidat. 

 

Figura 15. Exemple d’estructura per a la calibració 

Aquests últims estaran formats pels dipòsits que vulguem estudiar i els 

cabalímetres que l’omplen i el buiden. Es defineix per l’estat d’emplenat i el de 

buidat, tot indicant l’estat de la bomba igual o diferent a zero. Simplificant, aquests 

subsistemes seran del tipus cabalímetre-dipòsit-cabalímetre.  

Un dels punts forts que fa potent l’aplicació, és la possibilitat de desar les dades 

de les operacions que s’han anat fent per a cada model, per tal de poder-ho 

reproduir en altres ocasions amb altres dades diferents del mateix sistema. 

A les següents figures es mostra les pantalles on es poden desar i carregar, 

respectivament, les configuracions en un arxiu .TXT: 

 

Imatge 2. Pantalla desar les dades 
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Imatge 3. Pantalla importar dades 

2.3.5. Presentació de resultats 

Un pilar bàsic de l’aplicació són les dues taules de resultats que mostren els 

indicadors amb la informació que es pot obtenir dels balanços dels sistemes i 

subsistemes conforme es van definint aquests en la pantalla de configuració.  

La primera (NRW) ens mostra els resultats dels sistemes, ens indica l’aigua 

d’entrada, la de sortida, la diferència, l’NRW, i la seva aproximació lineal i 

quadràtica del consum acumulat, per tal de poder decidir si es pot tractar d’un 

problema relacionat amb alguna fuita o una mala calibració. 

Les tres primeres columnes es mostren els volums que representen amb una barra 

horitzontal de color blau. La quarta columna, referent a l’aigua no facturada en 

percentatge es mostra ressaltada en vermell o de color verd segons el seu valor. 

Aquesta alarma es pot definir amb un slide que es troba a la part inferior de la 

taula. 

 

Figura 16. Taula NRW 

Pel que fa als subsistemes, a l’hora de la seva calibració, la taula de calibració 

dels dipòsits ens mostra el volum d’aigua que entra, el que surt, la diferència i el 

factor de forma, que és el coeficient que s’hauria d’aplicar al dipòsit si es volgués 

calibrar ja que aquests sensors són percentuals i el total a vegades no es 

correspon amb l’original degut als ajustos de nivell. Restaria estudiar cas per cas 

per saber si el que cal és calibrar el dipòsit, el cabalímetre d’entrada o algun de 

sortida. 
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Figura 17. Taula de factors de factors de forma 

Aquestes taules, així com la taula principal que emmagatzema totes les series de 

dades amb les que es treballen i es generen, es poden guardar en arxius .csv per 

a carregar-los en un futur i tornar a estudiar-los o per a poder utilitzar-los amb 

altres eines informàtiques. 

2.3.6. Accessibilitat 

Es pot accedir a aquesta aplicació a través dels arxius corresponents: ui.R i 

server.R executant-los des d’una interfície d’usuari que treballi amb R com 

RStudio, de descàrrega gratuïta. Aquests arxius hauran d’estar a la mateixa 

carpeta i hauran de mantenir aquests noms per a un bon funcionament. Dins 

d’aquesta carpeta haurà d’haver-hi una altra anomenada /data on estarà l’arxiu de 

amb les dades anomenat, en el nostre cas, Dades_Pineda.csv. 

És possible fer un arxiu executable sense la necessitat de tenir instal·lat cap 

interfície d’usuari que treballi amb R. De moment, aquesta opció està pendent 

d’investigar i fora de l’abast del projecte. 

També és possible penjar l’aplicació a un servidor propi o utilitzar els servidors de 

shinyapps.io que permeten contractar els serveis per a tenir accés a través dels 

seus servidors les 24hores. Permeten varis tipus de serveis depenent de les 

aplicacions que vulguem emmagatzemar, el seu pes y les hores d’accés que 

tinguin. Pel que fa a Calibrapp, podem accedir-hi a través de l’adreça 

https://tfmvictorjf.shinyapps.io/App3/ . Aquesta adreça pot caducar, ja que el servei 

contractat és el gratuït, que permet 25 hores d’ús. Per a poder penjar la aplicació 

shiny als servidors de shinyapps.io haurem d’instal·lar el paquet rsconect i seguir 

un dels mètodes que t’ofereixen. Per exemple, obrint un compte d’usuari i a 

www.shinyapps.io i vincular-la, a través d’introduir unes línies de codi a la interfície 

d’usuari d’R conjuntament amb un número de sèrie (token) personal. Després de 

vincular-la, al costat de l’opcio run trobarem l’opcio publish que penjarà 

directament l’app al servidor a través del teu compte. Per a més informació, trobem 

https://tfmvictorjf.shinyapps.io/App3/
http://www.shinyapps.io/
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una guia amb els passos molt ben explicats al portal web 

http://shiny.rstudio.com/articles/shinyapps.html.  

A continuació, el codi que s’ha d’introduir al prompt de la UI d’R per a vincular el 

compte d’usuari de shinyapps.io amb la sessió a la interfície d’usuari d’R amb la 

que es treballi: 

 

Codi 10. Codi a introduir per a vincular la sessió amb el compte 

Seguidament, les cinc opcions dels serveis que ofereix el portal shinyapps.io amb 

el seu respectiu preu (03/06/2016) 

 

Figura 18. Opcions per a penjar aplicacions al servidor online shinyapps.io 

2.3.7. Projecció 

Aquesta eina ha sigut desenvolupada amb la idea de poder aplicar una millora 

continua, per aquest motiu s’ha escollit aquest llenguatge de programació. Es pot 

ampliar la seva funcionalitat i treballar amb moltes metodologies diferents però es 

vol aclarir i es pot garantir que hi ha llibreries d’R que fan compatible treballar amb 

llenguatge SQL i d’altres que possibiliten el treball amb EPANET.  

2.4. Calibrant un model 

A continuació es mostrarà un exemple de calibració d’un model utilitzant l’aplicació 

creada “CalibrApp”.  

La realització de l’estudi d’aquest model es fa per a conèixer si les dades dels 

sensors són vàlides i en cas contrari quina seria la millor manera per a calibrar-

les.  

http://shiny.rstudio.com/articles/shinyapps.html
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2.4.1. Model d’exemple 

Per tal de poder fer ús de l’aplicació per a comprovar la seva eficàcia i usabilitat, 

comptem amb un model de xarxa de distribució d’aigua a mode d’exemple facilitat 

pel CTM (Centre Tecnològic de Manresa) de propietat d’Aigües de Manresa. 

Aquest model correspon a una part de la xarxa de distribució d’aigües de Pineda 

de Bages, una urbanització del municipi Sant Fruitós de Bages. 

Aquest és un model on podem trobar tres components: els dipòsits, les bombes i 

els cabalímetres: 

 

Figura 19. Llegenda model 

L’aigua entra a través de la sèquia, es dirigeix cap a un dipòsit i d’aquí es tracta 

amb hipoclorit de sodi (NaClO) per a la seva potabilització (ETAP). Un cop 

potabilitzada es perd aigua pel rentat de filtres i l’altre part segueix el seu camí 

bifurcant-se en dos; l’Oest, amb un dipòsit per a alimentar el Sector Oest i l’Est, a 

través d’un altre dipòsit per a alimentar dos camins més: la Xarxa Normal i, a través 

d’un últim dipòsit, alimentar la Xarxa Elevada: 

 

Figura 20. Model de Pineda de Bages 

Aquest model el dividim en 4 parts: 

- ETAP: Allà on es fa la potabilització, del cabalímetre X33 al X37. 

- Oest_Est: Del cabalímetre X37 d’entrada fins a la sortida dels 

cabalímetres X257, X107 i X150. També hi formen part els dipòsits X71 i 

X78. 

- AE: Referent a l’Aigua Elevada, del cabalímetre X257 al X111. Hi forma 

part, també, el dipòsit X74. 
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- Total: Del cabalímetre X37 d’entrada fins a la sortida dels cabalímetres 

X111, X107 i X150. Hi formen part, també, els dipòsits X71, X78 i X74. 

 

Figura 21. Model de Pineda de Bages per zones 

2.4.2. Anàlisi 

A continuació analitzarem el model presentat a l’apartat anterior de Pineda de 

Bages. 

Carregar taula 

Accedim a la càrrega de dades a través Taula de dades  Importar dades i 

carregarem un arxiu .CSV on es compleixin els següents requisits: 

- La primera columna sigui el temps de mostra, en hores i minutal  

- Les senyals dels cabalímetres estiguin en 
𝑚3

𝑚𝑖𝑛
 

- Les senyals dels dipòsits estiguin en 𝑚3 corresponents al volum 

momentani del dipòsit 

 

Figura 22. Pas carregar taula 

Per al cas descrit en aquesta memòria, utilitzem les dades que venen carregades 

per defecte a l’aplicació com a mostra, però es pot utilitzar qualsevol fitxer amb les 
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dades de qualsevol sistema, sempre que compleixin amb els requisits de format 

enunciats anteriorment. 

Definir famílies 

Un cop tenim la taula carregada, haurem de seleccionar cada columna a quina 

família pertany, si a cabalímetre, a dipòsit o a bomba a través de Configuració 

taula Editar taula  Assignar família i fer acumulat. Això és necessari per a 

poder treballar amb elles i combinar-les per a relacionar-les, d’aquesta manera, es 

faran els operacions per a que, tant els cabalímetres com els dipòsits, indiquin 

l’aportació d’aigua en 𝑚3 per a cada minut. S’afegirà al nom de la variable “C_”, 

“D_” o “B_” per als cabalímetres, dipòsits o bombes respectivament, per a que 

sigui més fàcil identificar-los. 

 

Figura 23. Assignació de família 

Definir sistemes 

Ara, amb totes les columnes de la taula de dades definida, i a través de 

Configuració taula Editar taula  Crear noves sèries de dades podem configurar 

la definició dels sistemes del model de xarxes d’aigua que estiguem fent servir per 

tal de calcular els balanços de cabals. 

Escollim el nom i els components que seran d’entrada i de sortida del sistema a 

definir. Per exemple, si volem definir el sistema global, a les dades d’entrada 

haurem de posar tots aquells cabalímetres que mesuren l’aigua que entra al 

sistema i a les dades de sortida posarem els cabalímetres que mesuren l’aigua 

que surt del sistema. Si volguéssim treure la dinàmica dels dipòsits, els haurem 

d’incloure com a component de sortida. En cas que el sistema tingués cabals 

reversibles la definició de cabals entrada-sortida es mantindria coneixent, 

globalment de quin entra més cabal i de quin en surt. 
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Figura 24. Pas definir sistemes 

Els sistemes definits són els següents: 

NOM SUMARAN RESTARAN 

ETAP C_X33 C_X37 

Oest_Est C_X37 C_X257, C_X107, C_X150, D_X71 i D_X78 

AE C_X257 C_X111 i D_X78 

Total C_X37 C_X111, C_X107, C_X150, D_X71, D_74 i D_X78 

Taula 2. Dades de definició de sistemes 

A l’apartat de visualitzar dades de l’aplicació podem veure les sèries de dades 

generades per a interpretar el consum acumulat en el temps dels sistemes definits: 

 

Figura 25. Gràfic dels consums acumulats dels sistemes definits 

En el gràfic, observem els consums acumulats. La línia que baixa, de color ocre, 

és la que representa el balanç acumulat del sistema ETAP, al baixar indica que en 

aquest sistema surt més aigua de la que entra, cosa impossible. La línia blava, 

representa el balanç acumulat del sistema Oest_Est, ens indica que al cap de 14 

dies ha sortit més que entrat uns 2500 𝑚3  d’aigua molt semblant al sistema 
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TOTAL, de color lila, que indica una mica més de consum d’aigua que el sistema 

Oest_Est, ja que avarca també el balanç del sistema AE, representat pel gràfic de 

color verd turquesa amb un volum final d’uns 200 𝑚3 d’aigua. 

També podem apreciar amb la visualització gràfica que no hi ha indicis alts 

d’associació de la pèrdua d’aigua amb fuites, ja que no es pot assegurar que els 

consums segueixen un consum exponencial. 

Definir filtres de buidat 

Un dels passos més importants, ja que permet estudiar les dades aïllades 

depenent d’altres factors. En aquest cas l’emplenat i el buidat depenent de l’estat 

de les bombes (encès o apagat), tot i que també serviria les dades del cabalímetre 

que alimenta el sistema (si és igual que zero o diferent que zero) 

Accedirem a través de Configuració taula Editar taula  Crear noves sèries de 

dades amb filtre . 

Per a definir els filtres de buidat hem de escollir els sistema de dipòsit a estudiar i 

indicar els cabalímetres que l’omplen i els que el buiden. En aquest cas la nova 

columna es dirà F_Oest_B  i estudiarà el dipòsit d’aigua D_X74 on l’omple el 

cabalímetre C_X37 i el buida el C_X150. Com que estem en el cas del buidatge, 

posem com a filtre seleccionar les dades on el cabalímetre d’alimentació =0. de 

dades definida, i a través de podem configurar la definició dels sistemes del model 

de xarxes. 

  

Figura 26. Pantalla filtre buidat 

Pel cas del sistema Oest_Est es pot separar en Oest i Est ja que es poden dividir 

en dos subsistemes perquè els uneix la mateixa bomba per l’emplenat i en el cas 
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d’estar apagada queden els sistemes aïllats. Pel que respecta el cas d’ETAP no 

es pot fer anàlisi del dipòsit, però sí de la relació dels cabalímetres de sortida i 

entrada. 

NOM Dipòsit Cabalímetre d’entrada 

(condició = 0) 

Cabalímetre de 

sortida 

X74_B D_X74 C_X257 C_X111 

X71_B D_X71 C_X37 C_X257 i C_X107 

X78_B D_X78 C_X37 C_X150 

Taula 3. Taula de subsistemes de buidat 

Definir filtres d’emplenat 

Aquest és el mateix cas que l’anterior, únicament hem d’omplir el filtre amb el 

cabalímetre d’alimentació allà on hi haurà valors diferents a zero. 

 

Figura 27. Filtre a l’emplenada 

NOM Dipòsit Cabalímetre d’entrada 

(condició != 0) 

Cabalímetre de 

sortida 

X74_O D_X74 C_X257 C_X111 

X71_O D_X71 C_X37 C_X257 i C_X107 

X78_O D_X78 C_X37 C_X150 

Taula 4. Taula de subsistemes d’emplenat 

Comprovació filtres amb factors de forma 

Un cop revisats els factors i les dades creades a partir dels filtres anteriors, podem 

estimar on estarà l’error, si al dipòsit o al cabalímetre de sortida, sinó podem anar 

creant noves sèries de dades amb filtres, aquest cop utilitzant les variables 

acabades amb “_ff” (programable) per a cadascun dels possibles casos, segons 

que vulguem corregir.  
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El factor de forma aplicat als dipòsits es el coeficient que representa la diferència 

entre el volum de sortida i el del dipòsit. 

𝑓𝑓 =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑟𝑡𝑖𝑑𝑎

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑟𝑡𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡
 

A l’apartat Resum resultats Dipòsits podem observar, els resultats de l’estudi 

per a cadascun dels filtres. 

Per exemple, tenim aquest sistema on pel buidatge el ff=78,66% i per l’emplenat 

és de 84,37% 

 

Figura 28.Dades del sistema AE en buidat i emplenat 

Si creem el sistema aplicant el factor de forma (ff) al dipòsit i al cabalímetre de 

sortida: 

  

Figura 29. Creació de nova sèrie de dades per a cada error 

Pel que fa al factor de forma quan s’aplica per calibrar el cabalímetre de sortida, 

es té en compte el volum d’aquest cabalímetre respecte l’error total: 

𝑓𝑓𝑐𝑎𝑏𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑡𝑟𝑒 𝑋 =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑟𝑡𝑖𝑑𝑎𝑐𝑎𝑏𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑡𝑟𝑒 𝑋 − 𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟è𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑠

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑟𝑡𝑖𝑑𝑎𝑐𝑎𝑏𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑡𝑟𝑒 𝑋
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Podem observar que la diferència ha disminuït en el cas en el que el factor de 

forma (ff) s’ha aplicat al dipòsit.  

 

Figura 30. Dades del sistema AE amb dipòsit i cabalímetre de sortida corregits 

Ara, podem creure que la diferència restant és culpa de la calibració del 

cabalímetre d’entrada, per tant, tornarem a fer el filtre afegint-hi el cabalímetre 

d’entrada calibrat: 

 

Figura 31. Creació de sèrie de dades amb el cabalímetre d’entrada corregit 

Podem observar que ara l’error és mínim. 

 

Figura 32..Dades del sistema amb el dipòsit i el cabalímetre d’entrada corregit. 

Taula NRW 

El primer resultat és l’obtingut a partir de la definició dels sistemes que formen el 

model, en aquest cas ETAP, Oest_Est, AE i Total: 
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Figura 33. Taula NRW dels sistemes definits. 

D’aquesta taula podem extreure informació de : 

- Moviments d’aigua: Entrada (In m3), sortida (Out m3), diferència (NRW 

m3) i percentatge de pèrdues respecte l’entrada (NRW Rel%). 

- Patrons de pèrdues: Lineals, deguts a males calibracions i exponencials, 

on la possible causa serien les fuites, ja que fan créixer el forat de la fuita 

amb el pas del temps i les pèrdues creixen [13]. Si el coeficient 𝑅2 

s’aproxima a 1 és que compleix la linealitat corresponent, l’ AL 𝑅2 o AQ 𝑅2 

corresponent a Aproximació Lineal o Quadràtica respectivament. És quan 

l’aproximació quadràtica és molt més precisa que la lineal quan podrem 

pronosticar que hi ha una fuita d’aigua. 

En aquest cas, podem veure que el sistema ETAP es generen 782,2 𝑚3  que 

representen un 9,48% de l’entrada. Això és totalment anòmal ja que el més normal 

seria que es perdés aigua en el procés de rentat de filtres. Al sistema Oest_Est 

es pot observar que es perden uns 2.609 𝑚3 d’aigua, l’equivalent al 28,8% de 

l’entrada. Pel que fa el sistema AE la pèrdua és poca: uns 123 𝑚3  d’aigua, 

l’equivalent al 6,15% de l’entrada. I per últim, en el sistema Total,  es perden uns 

2.732 𝑚3 d’aigua l’equivalent al 30% de l’entrada d’aigua.  

Les alarmes vermella i verda de l’indicador NRW Rel% són ajustables amb un 

slide a l’aplicació: 

 

Figura 34. Rang alarma NRW Rel% 

Taula de dipòsits 

Ara passarem a estudiar, cas per cas, els dipòsits que tenim amb els cabalímetres 

que els omplen i que els buiden. 
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Com que tenim els estats de les bombes que alimenten l’emplenada dels dipòsits, 

podem separar l’estudi en dos casos diferents: quan es buiden (bomba amb valor 

igual 0) i quan s’omplen (bomba amb valor diferent a 0). També serviria pels 

cabalímetres d’entrada, ja que hauria de coincidir, si no hi ha cap desajust, que 

quan la bomba estigués aturada (amb valor de 0) el cabalímetre també mesurés 

zero i quan estigués encès mesures un valor diferent a zero. D’aquesta manera 

podem aïllar els casos i extreure més informació de més qualitat. 

El procés seria estudiar quan els dipòsits es buiden, tenint en compte les dades 

del canvis de nivell dels dipòsits i dels cabalímetres de sortida en aquells moment 

on no entra aigua, es a dir, on la bomba o el cabalímetre d’entrada val zero i 

comparar la diferència. Aquest dos valors haurien de coincidir. Si no ho fan, pot 

ser degut a una pèrdua d’aigua i/o a una mala calibració, per tant podrem obtenir 

el coeficient a aplicar per a calibrar els sensors. A continuació s’observa un 

esquema simplificat pel cas del buidatge: 

  

Figura 35. Esquema de buidatge del subsistema 

A les figures d’apartats de més endavant com la Figura 38 i Figura 40 podem veure 

un exemple d’aquest tipus de calibració pel dipòsit X74. 

Depenent de cada subsistema i de com interpretem les dades, ens podem fer 

servir de les dades d’emplenat (quan els valors de la bomba i del cabalímetre 

d’entrada són diferents a zero) i dels coeficients obtinguts pel buidatge per a 

identificar en quin cas s’aproxima més a l’ideal, quan calibrem la bomba o el 

cabalímetre de sortida, per exemple. Un cop aplicada una calibració els valors no 

quadraran amb exactitud però, seran més coherents, ja que s’haurà de calibrar, 

també, aquest cop, el cabalímetre d’entrada. La Figura 36 seria un exemple 

simplificat d’una manera de calibrar. Es repeteix, que hi ha varies maneres i depèn 

de l’experiència i el coneixement del model de l’usuari fer servir aquesta o una 

altre.  

 

Figura 36. Esquema d’emplenat del subsistema 
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X74: 

Aquest dipòsit, pertanyent a la zona de Àrea Elevada és emplenat a través del 

cabalímetre X257 i buidat a través del cabalímetre X111 tal i com s’observa a la 

següent figura: 

  

Figura 37. Sistema X74 

X74_B: Cas de buidat, quan el cabalímetre X257 és igual a zero. Crea noves 

sèries de dades: X74_ff referent al dipòsit amb els valors calibrats aplicant el factor 

de forma i el X111_ff referent a aplicar la inversa del factor de forma al cabalímetre 

de sortida, d’aquí el sufix _ff. 

X74_O: Cas on el dipòsit s’emplena, quan el cabalímetre X257 és diferent a zero. 

X74_OD: Cas on s’omple i el cabalímetre X257 és diferent a zero i s’utilitza la sèrie 

de dades del dipòsit calibrat (X74_ff en comptes de X74). 

X74_OC: Cas on s’omple i el cabalímetre X257 és diferent a zero i s’utilitza la sèrie 

de dades del cabalímetre de sortida calibrat (X111_ff en comptes de X111). 

 

Figura 38. Taula de calibració dels sensors X74 

En aquesta taula es veuen les mesures del consum dels cabalímetres, del consum 

del dipòsit, la diferència i factor de forma (percentatge de diferència respecte 

l’entrada d’aigua). L’idoni serà obtenir un 100% de factor de forma quan estiguem 

calibrant. 

Podem comprovar que la millor opció ha sigut aplicant el factor de forma al dipòsit 

ja que ha reduït l’error del 16% al 7%, en canvi quan corregíem el cabalímetre 

augmentava l’error del 16% al 18%. Per tant, en aquest cas, escollim ajustar el 

sensor referent a la lectura del nivell del dipòsit. 
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Ara podem calibrar l’error que queda (7%) amb la lectura del cabalímetre 

d’entrada, en aquest cas el X257 amb la variable creada X257_ff_X74_OD i, per 

a confirmar-ho, comprovem que quadren els resultats: 

 

Figura 39. Sistema X74_O_Bo 

A la figura anterior s’observa com millora considerablement la precisió de la 

lectura. 

A la següent imatge podem apreciar l’ajust que hem fet. Les dues línies superiors 

corresponen a l’estat inicial (sense calibrar) del consum de cabals en ocre (entrada 

menys sortida) i el consum del dipòsit en blau. Les dues línies inferiors, la verda i 

la lila, pràcticament solapades, indiquen els mateixos consums però amb l’ajust al 

dipòsit X74 i al cabalímetre X257, totes en el seu acomulat: 

 

Figura 40. Gràfic calibració X74 

X71:  

El dipòsit X71 és emplenat a través del cabalímetre X37 i buidat a través dels 

cabalímetres X257 i X107 

 

Figura 41. Subsistema X71 

X71_B: Cas de buidat, quan el cabalímetre X37 és igual a zero i utilitzant la 

variable calibrada anteriorment del cabalímetre (abans d’entrada, ara de sortida) 

X257_ff. Crea noves sèries de dades: X71_ff referent al dipòsit amb els valors 

calibrats aplicant el factor de forma i el X107_ff referent a aplicar la inversa del 

factor de forma al cabalímetre de sortida, d’aquí el sufix _ff.  
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X71_O: Cas on el dipòsit s’emplena, quan el cabalímetre X37 és diferent a zero. 

X71_OD: Cas on s’omple i el cabalímetre X37 és diferent a zero i s’utilitza la sèrie 

de dades del dipòsit calibrat (X71_ff en comptes de X71). 

X71_OC: Cas on s’omple i el cabalímetre X37 és diferent a zero i s’utilitza la sèrie 

de dades del cabalímetre de sortida que queda sense calibrar (X107_ff en 

comptes de X107), ja que el X257 ja s’ha calibrat anteriorment. 

 

 

Figura 42. Taula calibració de sensors X71 

Podem comprovar que la millor opció ha sigut aplicant el factor de forma al 

cabalímetre X107 ja que ha reduït l’error del 138% al 118%, en canvi quan 

corregíem el dipòsit augmentava l’error del 138% al 217%. Val a dir que els errors 

són tant alts perquè el circuit no està tancat, quan s’omple el dipòsit X71 també va 

una part al dipòsit X78, ens passarà el mateix en el seu cas.  

X78: 

El dipòsit X78 és emplenat a través del cabalímetre X37 i buidat a través del 

cabalímetre X150.  

 

Figura 43. Subsistema X78 

X78_B: Cas de buidat, quan el cabalímetre X37 és igual a zero. Crea noves sèries 

de dades: X78_ff referent al dipòsit amb els valors calibrats aplicant el factor de 

forma i el X150_ff referent a aplicar la inversa del factor de forma al cabalímetre 

de sortida.  

X78_O: Cas on el dipòsit s’emplena, quan el cabalímetre X37 és diferent a zero. 

X78_O_D: Cas on s’omple i el cabalímetre X37 és diferent de zero i s’utilitza la 

sèrie de dades del dipòsit calibrat (X78_ff en comptes de X78). 
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X78_O_C: Cas on s’omple i el cabalímetre X37 és diferent de zero i s’utilitza la 

sèrie de dades del cabalímetre de sortida calibrat (X150_ff en comptes de X150). 

 

Figura 44. Taula calibració sensors X78 

Podem comprovar que la millor opció ha sigut aplicant el factor de forma al 

cabalímetre X105 ja que ha reduït l’error del 135% al 81%, en canvi quan 

corregíem el dipòsit augmentava l’error del 135% al 556%.  

Recordem que l’error és tant elevat degut a que a l’emplenat alimenta tant el 

dipòsit X71 com el X78. Per això, a continuació, estudiarem el cas global del 

sistema amb els dipòsits X71 i X78 

X71 i X78: 

En aquest cas la complicació ha sigut pels casos d’emplenat ja que un subsistema 

interfereix en l’altre, per això farem la comprovació d’emplenat alhora, combinant 

els sensors calibrats per a trobar el millor ajust. 

 

Figura 45. Sistema X71-X78 

En el cas del buidat, com que utilitzem les dades dels sensors calibrats, òbviament, 

els consums quadren perfectament. Pel que fa el cas d’emplenat, l’error serà el 

pertanyent al cabalímetre d’entrada: 

 

Figura 46. Taula calibració X71-X78 
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Ara, calibrant l’error que queda amb la lectura del cabalímetre d’entrada, en aquest 

cas el X37 amb la variable creada X37_ff_X7178_O: 

 

Figura 47. Sistema X71-X78_OBo 

A la següent imatge podem apreciar l’ajust que hem fet. La línia superior de color 

lila, es solapa amb la blava, ja que a la calibració el consum del dipòsit no ha variat. 

La línia ocre és el consum dels cabalímetres sense calibrar i la línia verda, molt 

pròxima a la lila i blava, és el consum dels cabalímetres amb la calibració del 

sensor d’entrada: 

 

Figura 48. Gràfic calibració X71-X78 

Si tornem a fer el cas d’emplenat, pels sistemes X71 i X78 per separat, ara, amb 

el sensor d’entrada calibrat: 

 

Figura 49. Taula calibració sistemes X71 i X78 

Veiem, en els següents gràfics que el sistema amb el sensor d’entrada calibrat, el 

consum del sistema de cabalímetres augmenta, per a suplir el consum de l’altre 

sistema. Això ens indica que, en aquest cas, en comptes de beneficiar la calibració 

d’emplenat quan el factor de forma s’aproximava al 100% l’haurem de beneficiar 
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quan s’aproxima als factor de forma que tenim, un cop el sistema està calibrat 

(303% pel X71 i 259% pel X78). 

 

Figura 50. Gràfica del sistema X71 calibrat 

 

Figura 51. Gràfica del sistema X78 calibrat 

Per tant, repetirem modificant la decisió de calibració del sistema X71, on ara 

decidirem calibrar el dipòsit i no el cabalímetre (Cas 2). 

 

Figura 52. Sistema de calibració X71ff78 
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En els següents gràfics, podrem comprovar com, a diferència del Cas 1, un dels 

dos consums dels cabalímetres s’aproxima més al dels dipòsits i l’altre s’allunya: 

 

Figura 53. Gràfic Sistema X71 Cas 2 

 

Figura 54. Gràfic Sistema X78 Cas 2 

Tot i que els tres casos podrien ser correctes, quan tornem a fer l’estudi dels 

sistemes amb les calibracions corresponents dels sensors, veiem que la principal 

diferència és en el sistema ETAP, ja que no és possible la calibració del sensor de 

nivell del dipòsit X3 perquè no tenim un cabalímetre d’entrada. Aquest error ha 

augmentat, de -9% a -41% en el cas 1, de -9% a -24% pel cas 2 i de -23% pel cas 

3: 
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Figura 55. Taula NRW dels sistemes calibrats cas 1 

 

Figura 56. Taula NRW dels sistemes calibrats cas 2 

 

Figura 57. Taula NRW dels sistemes calibrats cas 3 

2.4.3. Resum de resultats 

Les calibracions, per tant, queden de la següent forma, depenent del cas: 

Sensor Tipus ff - CAS 1 ff - CAS 2 ff - CAS 3 

X33 Cabalímetre - - - 

X37 Cabalímetre 129% 114% 69% 

X150 Cabalímetre 278,54% 278,54% 100,00% 

X107 Cabalímetre 164,15% 100,00% 100,00% 

X257 Cabalímetre 94% 94% 94% 

X111 Cabalímetre 100% 100% 100% 

X3 Dipòsit - - - 

X78 Dipòsit 100% 100% 36% 

X71 Dipòsit 100% 75% 75% 

X74 Dipòsit 78,76% 78,76% 78,76% 
Taula 5. Factors de forma per als sensors 

Un cop analitzat els tres casos que s’han cregut important per comprovar, s’escull 

com a solució el cas tres ja que es creu que té uns resultats més coherents. 

Sobretot el fet que el procés ETAP tingui un valor de NRW positiu, ja que els altres 
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casos ens sortien negatius. Recordem que l’NRW era la quantitat d’aigua no 

facturada, es a dir la quantitat d’aigua que entra al sistema però no mesurem que 

surti. Per tant, la dada coherent és que es perdi aigua i no que se’n generi, i més 

al sistema ETAP, que conté un procés de rentat de filtres i fa que certa quantitat 

d’aigua es pugui perdre. 

2.4.4. Plantejament i decisió sobre solucions alternatives.  

Com s’ha comentat, l’eina permet explorar diverses possibilitats d’ajust, per tant 

qualsevol altre solució podria ser vàlida, hi ha múltiples combinacions per a calibrar 

els sensors i fer que el sistema quadri. S’escollirà un o un altre depenent de 

l’experiència amb aquell sistema o els coneixements que tinguem extres sobre 

aquell model de xarxa d’aigua, ja que tot i que pugui ser possible qualsevol n’hi ha 

de més coherent i de menys.  

És un fet clau saber del correcte funcionament d’algun sensor per a guiar-te i tenir-

lo com a referent. 

2.4.5. Desenvolupament de la solucions escollides. 

Segons l’opció escollida, el tercer cas recordem els valor de les calibracions: 

Sensor Tipus ff - CAS 3 

X33 Cabalímetre - 

X37 Cabalímetre 69% 

X150 Cabalímetre 100,00% 

X107 Cabalímetre 100,00% 

X257 Cabalímetre 94% 

X111 Cabalímetre 100% 

X3 Dipòsit - 

X78 Dipòsit 36% 

X71 Dipòsit 75% 

X74 Dipòsit 78,76% 
Taula 6. Calibracions dels sensors del cas 3 

Tant el sensor X33 com el X3 no podem calibrar-lo ja que no disposem 

d’informació suficient. 

Pel que respecta als altres sensors, podem donar per bons els cabalímetres X150, 

X107 i X111. 

El cabalímetre X37 ens dona un factor de forma del 69%, podrem aplicar-lo a 

futures preses de dades així com els dipòsits, un coeficient de 36% pel sensor 

X78, un 75% pel sensor X71 i un 79% per l’X74. 
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3. RESUM DE RESULTATS  
A continuació s’explica les conclusions de l’elaboració del present treball, un 

apartat on es parla de futures línies de treballs i recomanacions per a millorar 

aquesta eina o per a l’elaboració d’altres de similars i un breu pressupost dels 

costos del treball així com els possibles costos per a implementar l’eina a l’entorn 

laboral. 

3.1. Conclusions  

Després de tota la feina feta, es pot dir que s’han complert els objectius i requisits 

inicials: 

- Cerca, lectura i estudi de bibliografia relacionada amb el tractament de 

grans quantitats de dades i en la cerca de falles per a xarxes de distribució 

d’aigua. 

- Estudiar i escollir un llenguatge de programació adient per a l’elaboració 

del programa. 

- Aprendre el llenguatge de programació seleccionat fins a assolir un 

coneixement del software i de les seves llibreries adient per a per a la 

realització del programa. 

- Cerca, lectura i estudi de la selecció de la metodologia a aplicar per a la 

captació de les dades de referència. 

- Estudi, disseny i programació de l’eina encarregada de l’anàlisi, calibració 

i mostra de les dades llegides.  

- Posar a prova l’eina per tal de avaluar i validar l’entorn creat per tal de fer 

les últimes modificacions i millores. 

- Documentació i elaboració de la memòria del TFM. 

- Poder introduir les relacions que hi ha entre els diferents sensors. 

- Crear noves columnes d’informació a través de relacions entre altres. 

- Poder mostrar un gràfic comparatiu entre les informacions seleccionades 

per l’usuari i poder indicar la franja temporal a comparar.  

- Comunicació del programa amb l’entorn EPANET 

I d’altres, que a mesura que es realitzava s’ha cregut interessants: 

- Implementar funció de desar les noves sèries de dades creades així com 

les taules de resultats amb els indicadors de cada sistema i subsistema. 

- Implementar la opció de desar un arxiu amb les operacions dutes a terme 

a cada configuració de model realitzat, per a poder automatitzar el procés 

per a dades diferents del mateix model. 

- Visualitzador de les sèries de dades originals com de les generades 

interactiu. 
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- Utilització de servidors web per a treballar amb l’aplicació via on-line. 

- Participació en la creació del paper «Data setup for WDS supervisio, a real 

application» per a la 14th Computer Control for Water Industry Conference 

ja acceptat on s’explicarà la eina desenvolupada [14]  

Gràcies a l’elaboració del present treball s’ha pogut conèixer un molt bon entorn 

de programació per a l’elaboració d’eines com la desenvolupada i de semblants.  

S’ha creat una eina capaç de poder calibrar els sensors de sistemes de distribució 

d’aigua, adaptant-se al disseny del model i amb la capacitat d’emmagatzemar tant 

els resultats com les configuracions per a futurs anàlisis dels mateixos models amb 

altres dades. Val a dir que l’eina està oberta a futurs canvis i millores ja que es 

facilita el codi i la seva programació és gratuïta, intuïtiva i hi ha molt material 

didàctic disponible i gratuït. 

Aquesta eina creada ajudarà a l’usuari expert en el seu treball per a la presa de 

decisions i l’anàlisi dels diferents models d’aigües, facilitant-li la feina i 

automatitzant les tasques més pesades. 

3.2. Futurs treballs, millores i recomanacions 

Durant aquest treball, tot i haver dedicat l’inici a la cerca, lectura i comprensió de 

teoria relacionada, s’han realitzat un conjunt de tasques pràctiques de 

programació periòdicament mentre s’assolien conceptes i s’aprenien a base 

d’aplicar-los i treballar amb ells. Es per això que, amb l’experiència adquirida, es 

recomanaria modificar alguna metodologia o enfoc al treball si s’hagués de tornar 

a revisar, completar o millorar: 

- Comentar codi de programació: Ja que és habitual a la fiena el 

programador per a fer més fàcil la seva comprensió i amb la metodologia 

empleada, d’anar implementant parts noves al programa, ha costat tenir 

una bona organització. 

- Reorganitzar codi /arquitectura del programa: Com que es diferent els 

coneixements de l’etapa inicial a la final, no hi ha hagut una bona 

arquitectura de l’aplicació, ja que s’ha hagut de modificar implementat o 

canviant funcions, espais... Ara, es creu de gran importància invertir el 

temps necessari per a elaborar una bona arquitectura de l’aplicació que 

permeti fixar uns objectius sòlids i treballar amb les idees més clares. 

- Aparença més atractiva: Tot i que no formava part de l’abast ni de les 

especificacions inicials, s’ha intentat programar l’eina per a que sigui una 

aplicació atractiva o, al menys, una programació que permeti millorar 

l’aparença fàcilment. Es creu que s’ha aconseguit ja que tot i la forta 

usabilitat que té, manté un pes gran el seu aspecte visual. En aquest 
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aspecte, es podrien modificar moltes coses com l’estil, la font, els colors, 

la distribució més intuïtiva, afegir imatges, millorar l’aspecte visual dels 

indicadors... 

- Rapidesa de lectura: A l’hora de programar la lectura de dades, s’ha 

intentat usar llibreries i funcions idònies, és per això que s’han mirat les 

millors maneres de treballar amb Big Data, ja que possibles arxius per a 

treballar amb aquesta aplicació podrien ser de pesos considerablement 

elevats. Com que el tems ha estat limitat, no s’ha pogut comprovar la 

rapidesa en la lectura del programa i la seva eficiència en el tractament de 

dades. Valdria la pena fer un treball d’anàlisi i, si cal, millora de la 

metodologia del tractament de dades per tal d’aproximar-se a la manera 

òptima. 

- Penjar l’aplicació a un servidor propi: Un treball, també de millora, a 

realitzar, seria estudiar quin és el procediment exacte per a penjar 

l’aplicació a un servidor propi o a una xarxa de treball per a que la puguin 

fer servir usuaris de la mateixa organització. 

- Aplicació en executable: Una altra tasca important a realitzar en un futur 

seria l’estudi de la compilació de l’aplicació en un arxiu executable ja que, 

aparentment, sembla la manera més còmode d’utilitzar i transportar. Així, 

potser, ens evitaríem la necessitat d’instal·lar als ordinadors que vulguem 

fer servir l’aplicació el llenguatge R o alguna interfície d’usuari que treballi 

amb ell. 

- Optimitzar la calibració: Aquesta tasca és la més complicada i potser 

tindria una càrrega elevada, tant com per fer un altre TFM. Es tractaria 

d’implementar un sistema d’optimització de resultats tal que identifiqui de 

manera intel·ligent quina seria la millor solució de totes les possibles per a 

les calibracions dels sensors a cada model de distribució d’aigua. 

- Detecció de dades: També es podria implementar unes funcions al 

programa capaces de detectar el contingut de les sèries de dades per tal 

de no demanar un únic format en la lectura de les dades. Per exemple, que 

es demana que es compleixin uns requisits en les faccions temporals o les 

unitats de les dades. 

- Afegir idiomes: Una altra millora interessant seria la traducció de la 

interfície d’usuari de l’aplicació per tal de que pugui tenir varis idiomes. És 

obvi que el temps empleat a la traducció és molt petit en comparació a la 

programació de l’aplicació i aquesta ha sigut feta en català. 

3.3. Pressupost del TFM  

Com que la intenció, en tot moment, ha sigut la de utilitzar software obert i eines 

que puguin ser accessibles per a tothom i de manera gratuïta no hi ha hagut cap 
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despesa en el desenvolupament del treball més enllà de les 500 hores de 

dedicació estipulades. En el cas que es volgués contractar algun servei de servidor 

a shinyapps.io i depenent del servei contractat s’hauria de quantificar la despesa 

Concepte Quantitat Cost unitari Cost 

Mà d’obra d’enginyeria 500 h 8 €/h 4000 € 

Software utilitzat R + RStudio - Gratuït 0 

Servidor shinyapps.io FREE Anual Gratuït 0 

Servidor shinyapps.io STARTER Anual 100 $ (100 $) 

Servidor shinyapps.io BASIC Anual 440 $ (440 $) 

Servidor shinyapps.io STANDARD Anual 1100 $ (1100 $) 

Servidor shinyapps.io PROFESSIONAL Anual 3300 $ (3300 $) 

Taula 7. Pressupost del TFM 
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1. Introducció  

L’aplicació informàtica “Calibrapp” té com a objectiu principal facilitar, al 

professional de l’estudi de dades en models de xarxes d’aigua, l’analítica de les 

dades rebudes a través de cabalímetres, volums dels dipòsits i del funcionament 

de les bombes.  

  

Imatge 1. Pantalla Inici de l’eina de calibració 

1.1. Aportacions a l’expert 

L’aplicació ajudarà a la tasca de l’analista amb: 

- Interpretacions de les dades més visuals, amb gràfics interactius, 

indicadors regulables,coeficients i alarmes. 

- Un anàlisi més ràpid, ja que està preparat per a fer els càlculs dels 

models per a diferents configuracions i estalviar la programació 

personalitzada. 

- Més àgil, ja que es poden desar les configuracions per a cada model 

un cop definit, per tal d’evitar la feina repetitiva. 
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2. Descripció de l’aplicació 

Aquesta aplicació s’ha desenvolupat mitjançant Shiny, una eina de programació 

del llenguatge R que permet fer aplicacions ergonòmiques i adaptables a diferents 

estils de visualització i a diferents mides de pantalla, ja que és auto-ajustable. 

2.1. Aparença bàsica 

Es diferencien tres parts: 

- Marc superior:  On trobarem el nom de l’aplicació i una icona amb tres 

línies horitzontals que permeten visualitzar o amagar el menú. 

- El menú: Com hem dit abans, podem escollir que es visualitzi o no. 

- Panell principal: On es mostraran les diferents pantalles. 

 

Imatge 2. Parts de l’aplicació 

2.2. Descripció de les pantalles. 

A Calibrapp podem trobar fins a 10 pantalles diferents. A continuació es descriuen 

cadascuna d’elles. 

Pantalla d’Inici 

És la pantalla que sobre per defecte, també es pot accedir a ella clicant sobre la 

primera icona del menú  . En aquesta pantalla trobem la informació referent 

al títol del treball de final de màster: 

 

Imatge 3. Pantalla Inicial 
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Taula de dades 

Accedim a través del menú  Taula de dades. 

 

Imatge 4. Menú – Taula de dades 

En aquest apartat podrem accedir a tres subapartats: 

- Visualitzar: On podem veure i consultar les dades de la taula de dades 

amb la que estem treballant. Per defecte ve una taula de dades de 15 

dies d’una part del sistema d’aigües de Pineda de Bages a mode 

d’exemple. 

 

Imatge 5. Pantalla visualitzar taula de dades 

- Importar dades: On podem importar les dades d’un arxiu amb extensió 

.CSV. Podem importar els tres tipus de dades: taula de dades, NRW i 

la taula de Dipòsits 

  

Imatge 6. Pantalla importar dades 
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- Exportar les dades: On podem desar la taula de dades amb les 

modificacions fetes, la taula de NRW o la de Dipòsits en un arxiu .CSV 

per a futures consultes o per a utilitzar-la per a fer estudis amb altres 

aplicacions.  

 

Imatge 7. Pantalla desar les dades 

Configuració taula 

Accedim a través del menú  Configuració taula 

 

Imatge 8. Menú – Configuració taula 

En aquest apartat podrem accedir a tres subapartats: 

- Editar taula: On podrem fer les operacions necessàries per configurar 

el model i crear o modificar noves series de dades a partir de les 

existents. Hi trobem els subapartats: Assignar família i fer acumulat, 

Crear noves series de dades, Eliminar sèries de dades, Crear noves 

sèries de dades amb filtre i taula de configuració 

 

Imatge 9. Pantalla configurar taula de dades 
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- Exportar operacions: On podem desar les configuracions en un arxiu 

.TXT  per a importar-ho en altres dades del mateix model.  

 

Imatge 10. Pantalla desar les dades 

- Importar operacions: On podem importar les dades de la configuració 

dels models d’un arxiu amb extensió .TXT 

 

Imatge 11. Pantalla importar dades 

Resum resultats 

Accedim a través del menú  Configuració taula 

 

Imatge 12. Menú Resum resultats 

En aquest apartat podrem accedir a dos subapartats: 

- NRW: On podrem observar les dades dels càlculs d’aigua no facturada 

per a cada sistema definit: 

o In (m3): El volum d’aigua que entra al sistema en 𝑚3 

o Out (m3): El volum d’aigua que surt del sistema en 𝑚3 

o NRW(m3): La diferència d’aigua entre In i Out (Non rated water) 

o NRW Rel%: El percentatge d’aigua que representa NRW 

respecte l’aigua que entra al sistema 

o AL origen: Aproximació lineal. Coordenada origen de la recta 
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o AL coef. Lineal: Aproximació lineal. Coeficient de la pendent 

de la recta 

o AL R2: Aproximació lineal. Coeficient de regressió 𝑅2 

o AQ origen: Aproximació quadràtica. Coordenada origen 

o AQ coef. Lineal: Aproximació quadràtica. Coeficient de la 

pendent de la recta 

o AQ coef. quadratic: Aproximació quadràtica. Coeficient 

quadràtic 

o AQ R2: Aproximació quadràtica. Coeficient de regressió 𝑅2 

 

Imatge 13. Pantalla NRW 

- Dipòsits: On podrem observar les dades dels càlculs referents als 

sistemes cabalímetres-dipòsits-cabalímetres: 

o Consum cab (m3): Volum mesurat pels cabalímetres del 

sistema 

o Sortida dip (m3): Volum mesurat pel dipòsit del sistema 

o Diferència (m3): Volum de diferència entre les dades dels 

dipòsits i dels cabalímetres. 

o ff%: Factor de forma per aplicable per a corregir el dipòsit o un 

dels cabalímetres de sortida. 

 

Imatge 14. Pantalla dades sistemes-dipòsits 
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Visualitzar dades 

És la pantalla on podem fer les gràfiques de cada sèrie de dades i interposar-les 

l’una amb l’altre per tal de facilitar la interpretació i la presa de decisions es pot 

accedir a ella clicant sobre l’última icona del menú   

 

Imatge 15. Pantalla de visualització de les dades gràficament. 
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3. Utilització 

3.1. Accés 

Es pot accedir a aquesta aplicació a traves dels arxius corresponents: ui.R i 

server.R executant-los des d’una interfície d’usuari que treballi amb R com 

RStudio, de descàrrega gratuïta. 

També és accessible a través de l’adreça https://tfmvictorjf.shinyapps.io/App3/ . 

Aquesta adreça pot caducar, ja que el servidor shinyapps.io permet penjar 

aplicacions de manera gratuïta limitant les hores d’ús en aquest cas 25h. Per a 

poder penjar la aplicació shiny als servidors de shinyapps.io haurem d’instal·lar el 

paquet rsconect i seguir un dels mètodes que t’ofereixen. Per exemple, obrint una 

compte d’usuari i a www.shinyapps.io i vincular-la, a través d’introduir unes línies 

de codi a la interfície d’usuari d’R conjuntament amb un número de sèrie (token) 

personal. Després de vincular-la, al costat de l’opcio run trobarem l’opcio publish 

que penjarà directament l’app al servidor a través d ela teva compte. Per a més 

informació, trobem una guia amb els passos molt ben explicats al portal web 

http://shiny.rstudio.com/articles/shinyapps.html. 

3.2. Tipus de models interpretables.  

Les bases dels models de les xarxes d’aigua possibles per a la utilització d’aquesta 

aplicació són les que estiguin formades per cabalímetres i dipòsits que donen 

informació redundant als balanços de cabal. Si hi ha bombes es poden aïllar 

situacions aprofitant engegat/apagat. 

La presència de bombes al sistema ajuda a la comprensió i associació del buidat 

i de l’emplenat. L’estructura idònia i bàsica per a la calibració és la que es pugui 

descompondre en subgrups de cabalímetre-dipòsit-cabalímetre o semblant, tal y 

com es mostra a la següent imatge:  

https://tfmvictorjf.shinyapps.io/App3/
http://www.shinyapps.io/
http://shiny.rstudio.com/articles/shinyapps.html
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Imatge 16. Exemple d’estructura per a la calibració 

3.3. Passos 

A continuació passarem a descriure cadascun dels següents passos per a la 

calibració dels components d’un sistema: 

 

Imatge 17. Diagrama de passos 

Carregar taula 

Accedim a la càrrega de dades a través Taula de dades  Importar dades i 

carregarem un arxiu .CSV on es compleixin els següents requisits: 

- La primera columna sigui el temps de mostra, en hores i minutal  

- Les senyals dels cabalímetres estiguin en 
𝑚3

𝑚𝑖𝑛
 

- Les senyals dels dipòsits estiguin en 𝑚3 corresponents al volum 

momentani del dipòsit 
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Imatge 18. Pas carregar taula 

En cas de no carregar cap taula, per defecte, ve carregada una taula amb dades 

a mode de mostra. 

Es podrà visualitzar la taula de dades, al llarg de tot el procés, a través de Taula 

de dades  Visualitzar 

Val a dir, i servirà per a cada cop que s’utilitzin valors acabats de crear, 

s’haurà d’actualitzar l’aplicació a través de la icona pertanyent o prement F5 

Definir famílies 

Un cop tenim la taula carregada, haurem de seleccionar cada columna a quina 

família pertany, si a cabalímetre, a dipòsit o a bomba a través de Configuració 

taula Editar taula  Assignar família i fer acumulat. Això és necessari per a 

poder treballar amb elles i combinar-les per a relacionar-les, d’aquesta manera, es 

faran els operacions per a que, tant els cabalímetres com els dipòsits, indiquin 

l’aportació d’aigua en 𝑚3 per a cada minut. S’afegirà al nom de la variable “C_”, 

“D_” o “B_” per als cabalímetres, dipòsits o bombes respectivament, per a que 

sigui més fàcil identificar-los. 
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Imatge 19. Assignació de família 

Definir sistemes 

Ara, amb totes les columnes de la taula de dades definida, i a través de 

Configuració taula Editar taula  Crear noves sèries de dades podem configurar 

la definició dels sistemes del model de xarxes d’aigua que estiguem fent servir per 

tal de calcular els balanços de cabals. 

Escollim el nom i els components que seran d’entrada i de sortida del sistema a 

definir. Per exemple, si volem definir el sistema global, a les dades d’entrada 

haurem de posar tots aquells cabalímetres que mesuren l’aigua que entra al 

sistema i a les dades de sortida posarem els cabalímetres que mesuren l’aigua 

que surt del sistema. Si volguéssim treure la dinàmica dels dipòsits, els haurem 

d’incloure com a component de sortida: 

 

Imatge 20. Pas definir sistemes 
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Definir filtres de buidat 

Un dels passos més importants, ja que permet estudiar les dades aïllades 

depenent d’altres factors. En aquest cas l’emplenat i el buidat depenent de l’estat 

de les bombes (encès o apagat), tot i que també serviria les dades del cabalímetre 

que alimenta el sistema (si és igual que zero o diferent que zero) 

Accedirem a través de Configuració taula Editar taula  Crear noves sèries de 

dades amb filtre . 

Per a definir els filtres de buidat hem de escollir els sistema de dipòsit a estudiar i 

indicar els cabalímetres que l’omplen i els que el buiden. En aquest cas la nova 

columna es dirà F_Oest_B  i estudiarà el dipòsit d’aigua D_X74 on l’omple el 

cabalímetre C_X37 i el buida el C_X150. Com que estem en el cas del buidatge, 

posem com a filtre seleccionar les dades on el cabalímetre d’alimentació =0. de 

dades definida, i a través de podem configurar la definició dels sistemes del model 

de xarxes 

 

Imatge 21. Pantalla filtre buidat 

Definir filtres d’emplenat 

Aquest és el mateix cas que l’anterior, únicament hem d’omplir el filtre amb el 

cabalímetre d’alimentació allà on hi haurà valors diferents a zero. 
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Imatge 22. Filtre a l’emplenada 

Comprovació filtres amb factors de forma 

Un cop revisats els factors i les dades creades a partir dels filtres anteriors, podem 

estimar on estarà l’error, si al dipòsit o al cabalímetre de sortida, sinó podem anar 

creant noves sèries de dades amb filtres, aquest cop utilitzant les variables 

acabades amb “_ff” per a cadascun dels possibles casos, segons que vulguem 

corregir.  

A l’apartat Resum resultats Dipòsits podem observar, els resultats de l’estudi 

per a cadascun dels filtres. 

Per exemple, tenim aquest sistema on pel buidatge el ff=78,66% i per l’emplenat 

és de 84,37% 

 

Imatge 23.Dades del sistema AE en buidat i emplenat 

Si creem el sistema aplicant el factor de forma (ff) al dipòsit i al cabalímetre de 

sortida: 
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Imatge 24. Creació de nova sèrie de dades per a cada error 

Podem observar que la diferència ha disminuït en el cas en el que el factor de 

forma (ff) s’ha aplicat al dipòsit.  

 

Imatge 25. Dades del sistema AE amb dipòsit i cabalímetre de sortida corregits 

Ara, podem creure que la diferència restant és culpa de la calibració del 

cabalímetre d’entrada, per tant, tornarem a fer el filtre afegint-hi el cabalímetre 

d’entrada calibrat: 
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Imatge 26. Creació de sèrie de dades amb el cabalímetre d’entrada corregit 

Podem observar que ara l’error és mínim. 

 

Imatge 27.Dades del sistema amb el dipòsit i el cabalímetre d’entrada corregit. 

Visualització de resultats 

En general, podrem accedir a la lectura de indicadors de les dades tractades a 

través de Resum resultats NRW, per a la visualització d’indicadors dels 

sistemes, Resum resultats Dipòsits, per a la visualització d’indicadors del filtres 

i a Visualitzar dades per a veure en un gràfic interactiu qualsevol de les sèries de 

dades que hem creat. 
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Imatge 28. Taula NRW 

 

Imatge 29. Taula de factors de factors de forma 

 

Imatge 30. Gràfic interactiu de sèries de dades 
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Contacte 

En cas de qualsevol dubte relatiu a la utilització, desenvolupament o suggeriment 

de l’aplicació podeu dirigir-vos a la següent adreça: 

Victor.jife@gmail.com 

 

mailto:Victor.jife@gmail.com
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Arxius de l’aplicació 
Per a poder executar l’aplicació es necessiten, en una carpeta els arxius server.R i ui.R i en aquest 

cas una carpeta anomenada /data on hi haurà un arxiu .CSV de dades de mostra de Pineda de Bages 

(Dades_Pineda.csv). Aquest arxiu ens proporcionarà unes sèries de dades a falta de carregarles amb 

l’aplicació a mode de mostra com ja s’ha explicat a la memòria. 

En els següents subapartats es mostrarà el codi dels arxius server.R i ui.R 

Server.R 
A continuació el codi referent a l’arxiu server.R: 

library(shiny) 

library(DT) 

library(dygraphs) 

library(datasets) 

library(zoo) 

library(xts) 

library(lubridate) 

 

options(shiny.maxRequestSize=200*1024^2) 

 

taula_mostra <-read.csv2("data/Dades_Pineda.csv",nrows = 100)  

classes<-sapply(taula_mostra,class)  

taula_sencera<-read.csv2("data/Dades_Pineda.csv",colClasses=classes) 

families<-as.data.frame(cbind(classes)) 

op<-1 

operacions<-list() 

NRW<-data.frame() 

D_B<-data.frame() 

 

shinyServer(function(input, output) { 

     

    crea_cab <- function(y){ 

        z<-paste("C",y,sep="_") 

        taula_sencera[,z] <<- taula_sencera[,y]/60 

    } 

     

    crea_bom <- function(y){ 

        z<-paste("B",y,sep="_") 

        taula_sencera[,z] <<- taula_sencera[,y] 

    } 

     

    crea_acum <- function(y){ 

        z<-paste(y,"AC",sep="_") 

        taula_sencera[,z] <<- taula_sencera[,y] 

        for(i in seq(2,NROW(taula_sencera[,z]))){ 
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            taula_sencera[i,z]<<-taula_sencera[i,z]+taula_sencera[i-1,z] 

        } 

    } 

     

    crea_dip <- function(y){ 

        z<-paste("D",y,sep = "_") 

        taula_sencera[,z] <<- taula_sencera[,y] 

        taula_sencera[1,z]<<-0 

        for(i in seq(2,NROW(taula_sencera[,z]))){ 

            taula_sencera[i,z]<<-taula_sencera[i,y]-taula_sencera[i-1,y] 

        } 

    } 

     

    elimina_columna <- function(y){ 

        taula_sencera[,y] <<- NULL 

    } 

     

    output$taula_ts <- renderDataTable({ 

        datatable(taula_sencera, options =list(pageLength = 10),rownames = FALSE, 

                  selection = 'none')%>% 

            formatRound(seq_along(colnames(taula_sencera)), 3) 

    }) 

     output$taula_NRW <- renderDataTable({ 

        datatable(NRW) %>% 

            formatStyle( 

                'NRW Rel%', backgroundColor=styleInterval(input$rang_NRW/100, 

c('tomato','lightgreen','tomato')))%>% 

            formatRound(c(1:3), 2) %>% 

            formatRound(c(5:11), 4) %>% 

            formatPercentage('NRW Rel%', 2) %>% 

            formatStyle( 

                'In (m3)', 

                background = styleColorBar(NRW[,"In (m3)"], 'lightblue'), 

                backgroundSize = '98% 88%', 

                backgroundRepeat = 'no-repeat', 

                backgroundPosition = 'center' 

            )%>% 

            formatStyle( 

                'Out (m3)', 

                background = styleColorBar(NRW[,"Out (m3)"], 'lightblue'), 

                backgroundSize = '98% 88%', 

                backgroundRepeat = 'no-repeat', 

                backgroundPosition = 'center' 

            )%>% 

            formatStyle( 

                'NRW(m3)', background = styleColorBar( NRW[,"NRW(m3)"], 'lightblue'), 
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                backgroundSize = '98% 88%', 

                backgroundRepeat = 'no-repeat', 

                backgroundPosition = 'center' 

            ) 

    }) 

    output$taula_D_B <- renderDataTable({ 

        datatable(D_B) %>% 

            formatStyle( 

                'ff%', 

backgroundColor=styleInterval(input$rang_ff/100,c('tomato','lightgreen','to

mato')))%>% 

            formatRound(c(1:5), 2) %>% 

            formatStyle( 

                'Cabal sortida (m3)', 

backgroundColor=styleInterval(0,c('tomato','lightgrey')))%>% 

            formatPercentage('ff%', 2) %>% 

            formatStyle( 

                'Consum cab (m3)', 

                background = styleColorBar(D_B[,"Consum cab (m3)"], 'lightblue'), 

                backgroundSize = '98% 88%', 

                backgroundRepeat = 'no-repeat', 

                backgroundPosition = 'center' 

            )%>% 

            formatStyle( 

                'Sortida dip (m3)', 

                background = styleColorBar(D_B[,"Sortida dip (m3)"], 'lightblue'), 

                backgroundSize = '98% 88%', 

                backgroundRepeat = 'no-repeat', 

                backgroundPosition = 'center' 

            )%>% 

            formatStyle( 

                'Diferencia (m3)', 

                background = styleColorBar(D_B[,"Diferencia (m3)"], 'lightblue'), 

                backgroundSize = '98% 88%', 

                backgroundRepeat = 'no-repeat', 

                backgroundPosition = 'center' 

            ) 

    }) 

    output$resum1 <- renderPrint({str(taula_sencera)}) 

    output$llista <- renderPrint({names(taula_sencera)}) 

     

    output$dygraph <- renderDygraph({ 

        x<-taula_sencera 

        x[,1]<-as.POSIXct(x[,1]*3600,origin=input$datein)  

        x<-xts(x[c(input$show_vars)],order.by = x[,1]) 

        dygraph(x, main = "Consums", ylab="Volum [m3]")%>% 

            dyRangeSelector()%>% 
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            dyOptions(stepPlot = TRUE, 

                      fillGraph = input$omp_area) 

    }) 

     

    output$noms_taula<- renderText(names(taula_sencera)) 

     

    output$selec_dades_suma <- renderUI({ 

        selectizeInput('Series_suma', 'Seleccionar series de dades que SUMARAN:', 

names(taula_sencera), multiple=TRUE ) 

    }) 

     

    output$selec_dades_rest <- renderUI({ 

        selectizeInput('Series_rest', 'Seleccionar series de dades que 

RESTARAN:', names(taula_sencera), multiple=TRUE ) 

    }) 

     

    output$selec_dades_acum <- renderUI({ 

        selectizeInput('Series_acum', 'Seleccionar series de dades que es crearan 

les seves acumulades:', names(taula_sencera), multiple=TRUE ) 

    }) 

     

    output$selec_dades_elim <- renderUI({ 

        selectizeInput('Series_elim', "Seleccionar series de dades que 

s'eliminaran:", names(taula_sencera), multiple=TRUE ) 

    }) 

     

    output$seleccio <- renderUI({ 

        checkboxGroupInput('show_vars', 'Series de dades', names(taula_sencera)) 

    }) 

     

    output$selec_dades_nom <- renderUI({ 

        selectizeInput('nom_dip', 'Seleccionar nom del dipòsit:', 

names(taula_sencera), multiple=FALSE) 

    }) 

     

    output$selec_dades_cab1 <- renderUI({ 

        selectizeInput('nom_cab1', "Seleccionar els cabalimetres d'entrada", 

names(taula_sencera), multiple=TRUE ) 

    }) 

     

    output$selec_dades_cab2 <- renderUI({ 

        selectizeInput('nom_cab2', 'Seleccionar els cabalímetres de sortida', 

names(taula_sencera), multiple=TRUE ) 

    }) 

    

    output$selec_dades_f0 <- renderUI({ 
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        selectizeInput('Series_f0', 'Seleccionar series de dades on valor ==0:', 

names(taula_sencera), multiple=TRUE ) 

    }) 

     

    output$selec_dades_f1 <- renderUI({ 

        selectizeInput('Series_f1', 'Seleccionar series de dades on valor !=0:', 

names(taula_sencera), multiple=TRUE ) 

    }) 

     

     

    output$tipus <- renderPrint({ 

        operacions 

    }) 

     

    observeEvent(input$b_carregar_dades ,{ 

        inFile <- input$file1 

        if(!is.null(inFile)) 

            taula_sencera <<- read.csv2(inFile$datapath) 

         

    }) 

    observeEvent(input$b_carregar_dades_NRW ,{ 

        inFile <- input$file1 

        if(!is.null(inFile)) 

            NRW <<- read.csv2(inFile$datapath, check.names=FALSE, row.names=1) 

        

    }) 

    observeEvent(input$b_carregar_dades_DB ,{ 

        inFile <- input$file1 

        if(!is.null(inFile)) 

            D_B <<- read.csv2(inFile$datapath, check.names=FALSE, row.names=1) 

    }) 

     

    observeEvent(input$b_carregar_dades2 ,{ 

        inFile <- input$file2 

        if(!is.null(inFile)){ 

            operacions <<- source(inFile$datapath) 

            operacions<<-operacions$value 

        } 

        for (i in seq_len(length(operacions))){ 

            if (operacions[[i]]$Tipus=="Acum"){ 

                families[c(operacions[[i]]$Acu),"familia"]<<-operacions[[i]]$Fam 

                if(operacions[[i]]$Fam=="Cabalimetre"){ 

                    lapply(operacions[[i]]$Acu,crea_cab) 

                    lapply(operacions[[i]]$Acu,function(x) taula_sencera[,x] <<- NULL)  

                }else if(operacions[[i]]$Fam=="Diposit"){ 

                    lapply(operacions[[i]]$Acu,crea_dip) 

                    lapply(operacions[[i]]$Acu,function(x) taula_sencera[,x] <<- NULL)  

            }else if(operacions[[i]]$Fam=="Acum"){ 
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                    lapply(operacions[[i]]$Acu,crea_acum) 

                }else if(operacions[[i]]$Fam=="Bomba"){ 

                    lapply(operacions[[i]]$Acu,crea_bom) 

                    lapply(operacions[[i]]$Acu,function(x) taula_sencera[,x] <<- NULL)  

                } 

                                

            } else if(operacions[[i]]$Tipus=="Crear"){ 

                zz<-operacions[[i]]$Nom 

                 

                 NRW[zz,"In (m3)"]<<-0; 

                NRW[zz,"Out (m3)"]<<-0; 

                NRW[zz,"NRW(m3)"]<<-0; 

                NRW[zz,"NRW Rel%"]<<-0; 

                 

                taula_sencera[,zz]<<-0; 

                 

                for(j in operacions[[i]]$Sum){ 

                    taula_sencera[,zz]<<-taula_sencera[,zz]+taula_sencera[,j] 

                } 

                 

                NRW[zz,"In (m3)"]<<-sum(taula_sencera[,zz]) 

                 

                for(j in operacions[[i]]$Res){ 

                    taula_sencera[,zz]<<-taula_sencera[,zz]-taula_sencera[,j] 

                } 

                 

                NRW[zz,"NRW(m3)"]<<-sum(taula_sencera[,zz]) 

                NRW[zz,"NRW Rel%"]<<-NRW[zz,"NRW(m3)"]/NRW[zz,"In (m3)"] 

                NRW[zz,"Out (m3)"]<<-NRW[zz,"In (m3)"]-NRW[zz,"NRW(m3)"] 

                 

                crea_acum(zz); 

                z<-paste(zz,"AC",sep="_"); 

                 

                AL<- lm(taula_sencera[,z]~taula_sencera[,1]) 

                AQ<- lm(taula_sencera[,z]~taula_sencera[,1]+I(taula_sencera[,1]^2)) 

                 

                NRW[zz,"AL origent"]<<-AL$coefficients[1]; 

                NRW[zz,"AL coef. lineal"]<<-AL$coefficients[2]; 

                NRW[zz,"AL R2"]<<-summary(AL)$r.squared; 

                NRW[zz,"AQ origent "]<<-AQ$coefficients[1]; 

                NRW[zz,"AQ coef. lienal"]<<-AQ$coefficients[2]; 

                NRW[zz,"AQ coef. quadratic"]<<-AQ$coefficients[3]; 

                NRW[zz,"AR R2"]<<-summary(AQ)$r.squared; 
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            } else if(operacions[[i]]$Tipus=="Elim"){ 

                lapply(operacions[[i]]$Elim,function(x) taula_sencera[,x] <<- NULL) 

            } else if(operacions[[i]]$Tipus=="Filtre"){ 

                o=NULL 

                F0<-operacions[[i]]$F0 

                F1<-operacions[[i]]$F1 

                Dip<-operacions[[i]]$Dip 

                cab1<-operacions[[i]]$cab1 

                cab2<-operacions[[i]]$cab2 

                 

                if(!is.null(F0)) { 

                    o1=paste("taula_sencera","$",F0,"!=0",sep=""); 

                    o1=paste(o1,collapse="&"); 

                    o=o1 

                } 

                if(!is.null(F1)) { 

                    o2=paste("taula_sencera","$",F1,"==0",sep=""); 

                    o2=paste(o2,collapse="&"); 

                    o=o2; 

                    if(!is.null(operacions[[i]]$F0)) { 

                        o=paste(o1,o2,sep="|") 

                    } 

                } 

                z<-operacions[[i]]$NomNou 

                ZD<-paste(z,"D",sep='_') 

                ZC<-paste(z,"C",sep='_') 

                ZF<-paste(Dip,"ff",sep='_') 

                ZDff<-paste(z,"Dff",sep='_') 

                ZCff<-paste(z,"Cff",sep='_') 

                taula_sencera[,ZD]<<- taula_sencera[,Dip] 

                taula_sencera[,ZC]<<-0 

                for(i in cab1){ 

                    taula_sencera[,ZC]<<-taula_sencera[,ZC]+taula_sencera[,i] 

                } 

                 

                taula_sencera[eval(parse(text=o)),ZC]<<-0 

                D_B[z,"Cabal d'entrada (m3)"]<<-sum(taula_sencera[,ZC]) 

                 

                for(i in cab2){ 

                    taula_sencera[,ZC]<<-taula_sencera[,ZC]-taula_sencera[,i] 

                } 

                 

                taula_sencera[eval(parse(text=o)),ZD]<<-0 

                taula_sencera[eval(parse(text=o)),ZC]<<-0 



   
 

Víctor Jiménez Fernández 89 

 

Annex 2: CODIS DE 
PROGRAMACIó de CALIBRAPP 

 
                D_B[z,"Cabal sortida (m3)"]<<-D_B[z,"Cabal d'entrada (m3)"]-

sum(taula_sencera[,ZC]) 

                D_B[z,"Consum cab (m3)"]<<-sum(taula_sencera[,ZC]) 

                D_B[z,"Sortida dip (m3)"]<<-sum(taula_sencera[,ZD]) 

                D_B[z,"Diferencia (m3)"]<<-D_B[z,"Sortida dip (m3)"]- D_B[z,"Consum 

cab (m3)"] 

                D_B[z,"ff%"]<<-D_B[z,"Consum cab (m3)"]/D_B[z,"Sortida dip (m3)"] 

                coef_CE<-(D_B[z,"Cabal d'entrada (m3)"]+D_B[z,"Diferencia 

(m3)"])/D_B[z,"Cabal d'entrada (m3)"] 

                 

                if(is.null(F1)){ 

                    taula_sencera[,ZF]<<-0 

                    taula_sencera[,ZF]<<-taula_sencera[,Dip]*D_B[z,"ff%"] 

                    for(i in cab2){ 

                        j<-paste(i,"_ff_",z,sep="") 

                        taula_sencera[,j]<<-taula_sencera[,i] 

                        taula_sencera[eval(parse(text=o)),j]<<-0 

                        k<-sum(taula_sencera[,j]) 

                        coef_CS<-(k-D_B[z,"Diferencia (m3)"])/k 

                        taula_sencera[,j]<<-taula_sencera[,i]*coef_CS 

                    } 

                } 

                if(!is.null(F1)){ 

                    for(i in cab1){ 

                        j<-paste(i,"_ff_",z,sep="") 

                        taula_sencera[,j]<<-taula_sencera[,i]*coef_CE 

                    } 

                } 

                crea_acum(ZC) 

                crea_acum(ZD) 

                elimina_columna(ZC) 

                elimina_columna(ZD) 

            } 

            op<<-op+1 

        } 

         

    }) 

     

    output$downloadTaula <- downloadHandler( 

        filename = function() {  

            paste(input$guardar_nom, '_dades.csv', sep='')  

        }, 

        content = function(file) { 

            write.csv2(taula_sencera, file,row.names = FALSE) 

        } 

    ) 
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    output$downloadTaula_NRW <- downloadHandler( 

        filename = function() {  

            paste(input$guardar_nom, '_NRW.csv', sep='')  

        }, 

        content = function(file) { 

            write.csv2(NRW, file,row.names = TRUE) 

        } 

    ) 

     

    output$downloadTaula_DB <- downloadHandler( 

        filename = function() {  

            paste(input$guardar_nom, '_Diposits.csv', sep='')  

        }, 

        content = function(file) { 

            write.csv2(D_B, file,row.names = TRUE) 

        } 

    ) 

     

    output$downloadTaula2 <- downloadHandler( 

        filename = function() {  

            paste(input$guardar_nom2, '.txt', sep='')  

        }, 

        content = function(file) { 

            dput(operacions, file) 

        } 

    ) 

     

    observeEvent(input$b_Acum,{ 

        operacions[[op]]<<-list(Tipus="Acum", Acu=input$Series_acum, 

Fam=input$tipus_series); 

        op<<-op+1; 

        families[c(input$Series_acum),"familia"]<<-input$tipus_series 

        if(input$tipus_series=="Cabalimetre"){ 

            lapply(input$Series_acum,crea_cab) 

            lapply(input$Series_acum,function(x) taula_sencera[,x] <<- NULL)  

        }else if(input$tipus_series=="Diposit"){ 

            lapply(input$Series_acum,crea_dip) 

            lapply(input$Series_acum,function(x) taula_sencera[,x] <<- NULL)  

        }else if(input$tipus_series=="Acum"){ 

            lapply(input$Series_acum,crea_acum) 

        }else if(input$tipus_series=="Bomba"){ 

            lapply(input$Series_acum,crea_bom) 

            lapply(input$Series_acum,function(x) taula_sencera[,x] <<- NULL)  

        } 

         

    }) 
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    observeEvent(input$b_Crear,{ 

        operacions[[op]]<<-list(Tipus="Crear", Nom=input$nom_nova_columna, 

Sum=input$Series_suma,Res=input$Series_rest); 

        op<<-op+1; 

        z<-input$nom_nova_columna; 

        taula_sencera[,z]<<-0; 

         

        NRW[z,"In (m3)"]<<-0; 

        NRW[z,"Out (m3)"]<<-0; 

        NRW[z,"NRW(m3)"]<<-0; 

        NRW[z,"NRW Rel%"]<<-0; 

         

        for(i in input$Series_suma){ 

            taula_sencera[,z]<<-taula_sencera[,z]+taula_sencera[,i] 

        } 

         

        NRW[z,"In (m3)"]<<-sum(taula_sencera[,z]) 

        for(i in input$Series_rest){ 

            taula_sencera[,z]<<-taula_sencera[,z]-taula_sencera[,i] 

        } 

        NRW[z,"NRW(m3)"]<<-sum(taula_sencera[,z]); 

        NRW[z,"NRW Rel%"]<<-NRW[z,"NRW(m3)"]/NRW[z,"In (m3)"]; 

        NRW[z,"Out (m3)"]<<-NRW[z,"In (m3)"]-NRW[z,"NRW(m3)"]; 

         

        crea_acum(z); 

        zz<-paste(z,"AC",sep="_"); 

         

        AL<- lm(taula_sencera[,zz]~taula_sencera[,1]) 

        AQ<- lm(taula_sencera[,zz]~taula_sencera[,1]+I(taula_sencera[,1]^2)) 

         

        NRW[z,"AL origent"]<<-AL$coefficients[1]; 

        NRW[z,"AL coef. lineal"]<<-AL$coefficients[2]; 

        NRW[z,"AL R2"]<<-summary(AL)$r.squared; 

        NRW[z,"AQ origent "]<<-AQ$coefficients[1]; 

        NRW[z,"AQ coef. lienal"]<<-AQ$coefficients[2]; 

        NRW[z,"AQ coef. quadratic"]<<-AQ$coefficients[3]; 

        NRW[z,"AR R2"]<<-summary(AQ)$r.squared; 

         

    }) 

     

    observeEvent(input$b_Elim,{ 
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        operacions[[op]]<<-list(Tipus="Elim", Elim=input$Series_elim); 

        op<<-op+1; 

        lapply(input$Series_elim,function(x) taula_sencera[,x] <<- NULL) 

    }) 

     

    observeEvent(input$b_Filtre,{ 

        operacions[[op]]<<-list(Tipus="Filtre", NomNou=input$nom_nou_filtre, 

Dip=input$nom_dip, 

cab1=input$nom_cab1,cab2=input$nom_cab2,F0=input$Series_f0,F1=input$Series_

f1); 

        op<<-op+1; 

        if(!is.null(input$Series_f0)) { 

            o1=paste("taula_sencera","$",input$Series_f0,"!=0",sep=""); 

            o1=paste(o1,collapse="&"); 

            o=o1 

        } 

        if(!is.null(input$Series_f1)) { 

            o2=paste("taula_sencera","$",input$Series_f1,"==0",sep=""); 

            o2=paste(o2,collapse="&"); 

            o=o2; 

            if(!is.null(input$Series_f0)) { 

                o=paste(o1,o2,sep="|") 

            } 

        } 

        z<-input$nom_nou_filtre 

        ZD<-paste(z,"D",sep='_') 

        ZC<-paste(z,"C",sep='_') 

        ZF<-paste(input$nom_dip,"ff",sep='_') 

        ZDff<-paste(z,"Dff",sep='_') 

        ZCff<-paste(z,"Cff",sep='_') 

        taula_sencera[,ZD]<<-taula_sencera[,input$nom_dip] 

        taula_sencera[,ZC]<<-0 

        for(i in input$nom_cab1){ 

            taula_sencera[,ZC]<<-taula_sencera[,ZC]+taula_sencera[,i] 

        } 

         

        taula_sencera[eval(parse(text=o)),ZC]<<-0 

        D_B[z,"Cabal d'entrada (m3)"]<<-sum(taula_sencera[,ZC]) 

         

        for(i in input$nom_cab2){ 

            taula_sencera[,ZC]<<-taula_sencera[,ZC]-taula_sencera[,i] 

        } 

         

        taula_sencera[eval(parse(text=o)),ZD]<<-0 
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        taula_sencera[eval(parse(text=o)),ZC]<<-0 

        D_B[z,"Cabal sortida (m3)"]<<-D_B[z,"Cabal d'entrada (m3)"]-

sum(taula_sencera[,ZC]) 

        D_B[z,"Consum cab (m3)"]<<-sum(taula_sencera[,ZC]) 

        D_B[z,"Sortida dip (m3)"]<<-sum(taula_sencera[,ZD]) 

        D_B[z,"Diferencia (m3)"]<<-D_B[z,"Sortida dip (m3)"]- D_B[z,"Consum cab 

(m3)"] 

        D_B[z,"ff%"]<<-D_B[z,"Consum cab (m3)"]/D_B[z,"Sortida dip (m3)"] 

        coef_CE<-(D_B[z,"Cabal d'entrada (m3)"]+D_B[z,"Diferencia 

(m3)"])/D_B[z,"Cabal d'entrada (m3)"] 

        

        if(is.null(input$Series_f1)){ 

            taula_sencera[,ZF]<<-0 

            taula_sencera[,ZF]<<-taula_sencera[,input$nom_dip]*D_B[z,"ff%"] 

            for(i in input$nom_cab2){ 

                j<-paste(i,"_ff_",z,sep="") 

                taula_sencera[,j]<<-taula_sencera[,i] 

                taula_sencera[eval(parse(text=o)),j]<<-0 

                k<-sum(taula_sencera[,j]) 

                coef_CS<-(k-D_B[z,"Diferencia (m3)"])/k 

                taula_sencera[,j]<<-taula_sencera[,i]*coef_CS 

            } 

            

        } 

        if(!is.null(input$Series_f1)){ 

            for(i in input$nom_cab1){ 

                j<-paste(i,"_ff_",z,sep="") 

                taula_sencera[,j]<<-taula_sencera[,i]*coef_CE 

            } 

        } 

        crea_acum(ZC) 

        crea_acum(ZD) 

        elimina_columna(ZC) 

        elimina_columna(ZD) 

    }) 

}) 
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Ui.R 
A continuació el codi referent a l’arxiu ui.R: 

library(shiny) 

library(dygraphs) 

library(datasets) 

library(zoo) 

library(xts) 

library(lubridate) 

library(shinydashboard) 

library(DT) 

 

sidebar<- dashboardSidebar( 

        hr(), 

        sidebarMenu(id="tabs", 

                    menuItem("Inici", tabName="inici", icon=icon("home"), selected=TRUE), 

                    menuItem("Taula de dades", icon=icon("table"), 

                             

menuSubItem("Visualitzar",tabName="taula_dades",icon=icon("table")), 

                             menuSubItem("Importar 

dades",tabName="fitxer2",icon=icon("folder")), 

                             menuSubItem("Exportar les 

dades",tabName="fitxer1",icon=icon("save")) 

                    ), 

                    menuItem("Configuració taula", icon=icon("th-large"), 

                             menuSubItem("Editar taula", tabName = "dataseries", 

icon=icon("th")), 

                             menuSubItem("Exportar operacions", tabName = "exp_op", 

icon=icon("arrow-right")), 

                             menuSubItem("Importar operacions", tabName = "imp_op", 

icon=icon("arrow-left")) 

                             ), 

                    menuItem("Resum resultats", icon=icon("eye"), 

                             menuSubItem("NRW", tabName = "t_NRW", icon=icon("table")), 

                             menuSubItem("Dipòsits", tabName = "t_D_B", icon=icon("table")) 

                    ), 

                    menuItem("Visualitzar dades", tabName = "vis_dades", icon=icon("area-

chart")), 

                    menuItem("Codis de programacio",  icon = icon("file-text-o"), 

                             menuSubItem("ui.R", tabName = "ui", icon = icon("angle-right")), 

                              menuSubItem("server.R", tabName = "server", icon = icon("angle-

right")) 

                     ) 

                ), 

        hr() 
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        ) 

 

body<-dashboardBody( 

        tabItems( 

                tabItem(tabName = "ui", 

                        box( width = NULL, status = "primary", solidHeader = TRUE, title="ui.R", 

                             downloadButton('downloadData2', 'Download'), 

                             br(),br(), 

                             pre(includeText("ui.R")) 

                             ) 

                ), 

                 

                tabItem(tabName = "server", 

                        box( width = NULL, status = "primary", solidHeader = TRUE, 

title="server.R", 

                             downloadButton('downloadData3', 'Download'), 

                             br(),br(), 

                             pre(includeText("server.R")) 

                             ) 

                ), 

                 

                tabItem(tabName="taula_dades", 

                        box( width = NULL, status = "primary",style = "overflow-y:scroll; max-

height: 600px", solidHeader = TRUE,  

                                title="Taula de dades TS", collapsible = TRUE,                

                                br(), 

                                dataTableOutput("taula_ts") 

                        ) 

                ), 

                 

                tabItem(tabName="t_NRW", 

                        box( width = NULL, status = "primary",style = "overflow-y:scroll; max-

height: 600px", solidHeader = TRUE, 

                             title="Taula de dades NRW", collapsible = TRUE, 

                             br(), 

                             dataTableOutput("taula_NRW") 

                        ), 

                        box( width = NULL, status = "primary",style = "overflow-y:scroll; max-

height: 600px", solidHeader = TRUE, 

                             title="Rang destacar NRW", collapsible = TRUE, 

                             br(), 

                             sliderInput("rang_NRW", "Range:", 

                                         min = -25, max = 50, value = c(0,15)) 

                        ) 
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                ), 

                 

                tabItem(tabName="t_D_B", 

                        box( width = NULL, status = "primary",style = "overflow-y:scroll; max-

height: 600px", solidHeader = TRUE, 

                             title="Taula de relació dels dipòsits", collapsible = TRUE, 

                             br(), 

                             dataTableOutput("taula_D_B") 

                        ), 

                        box( width = NULL, status = "primary",style = "overflow-y:scroll; max-

height: 600px", solidHeader = TRUE, 

                             title="Rang destacar factor de forma", collapsible = TRUE, 

                             br(), 

                             sliderInput("rang_ff", "Range:", 

                                         min = 0, max = 200, value = c(85,115)) 

                        ) 

                ), 

                 

                 

                tabItem(tabName="inici", 

                        h1("Treball Fi de Màster - 2016"), 

                        br(), 

                        h3("Estudi i disseny d'una eina de calibració de models de xarxes 

d'aigua"), 

                        p("MUESAEI - Màster Universitari en Enginyeria de Sistemes 

Automàtics i Electrònica Industrial"), 

                        p("Per Víctor Jiménez Fernández"), 

                        p("Director del TFM: Ramón Pérez Magrané"), 

                        br(), 

                        p("victor.jife@gmail.com") 

                ), 

                 

                tabItem(tabName="dataseries",                                 

                        fluidRow( 

                            column(4, 

                                   box( width = NULL, status = "primary", solidHeader = TRUE,  

                                        title="Assignar familia i fer acumulat",collapsible = TRUE, 

                                        p("Selecciona les sèries de dades i la família a la que 

pertanyen:"), 

                                        uiOutput("selec_dades_acum"), 

                                        selectizeInput('tipus_series', 'Seleccionar familia:', 

                                                       choices = c("Cabalimetre","Diposit","Bomba","Acum")), 
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                                        p("Assignar familia i crear acumulat (cabalímetres i 

dipòsits)"), 

                                        actionButton("b_Acum", "Assignar-Crear") 

                                   ) 

                            ), 

                            column(4, 

                                       box( width = NULL, status = "primary", solidHeader = TRUE, 

                                            title="Crear noves sèries de dades",collapsible = TRUE, 

                                            p("Introdueix el nom i les sèries de dades que el 

formaran."), 

                                            textInput("nom_nova_columna","Escriu el nom de la nova 

sèrie de dades",width = 200), 

                                            uiOutput("selec_dades_suma"), 

                                            uiOutput("selec_dades_rest"), 

                                            actionButton("b_Crear", "Crear nova sèrie") 

                                       )  

                                ), 

                            column(4, 

                                   box( width = NULL, status = "primary", solidHeader = TRUE,  

                                        title="Eliminar sèries de dades",collapsible = TRUE, 

                                        p("Selecciona les sèries de dades que desitges eliminar:"), 

                                        uiOutput("selec_dades_elim"), 

                                        actionButton("b_Elim", "Eliminar") 

                                   ) 

                            ) 

                        ), 

                        fluidRow( 

                                column(6, 

                                       box(width = NULL, status = "primary", 

                                           solidHeader = TRUE, 

                                           title="Crear noves sèries de dades amb 

filtre",collapsible = TRUE, 

                                           p("Introdueix el nom i les sèries de dades segons el 

filtre"), 

                                           textInput("nom_nou_filtre","Escriu el nom de la nova 

serie de dades",width = 200), 

                                           uiOutput("selec_dades_nom"), 

                                           uiOutput("selec_dades_cab1"), 

                                           uiOutput("selec_dades_cab2"), 

                                           uiOutput("selec_dades_f0"), 

                                           uiOutput("selec_dades_f1"), 

                                           actionButton("b_Filtre", "Aplicar nou filtre") 

                                       ) 
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                                ), 

                                column(6, 

                                       box(width = NULL, status = "primary", 

                                           solidHeader = TRUE,collapsible = TRUE, 

                                           title="Taula de configuració", 

                                           p("Llista dels passos de configuració de les dades"), 

                                           verbatimTextOutput("tipus") 

                                       ) 

                                ) 

                        ) 

                ), 

                 

                tabItem(tabName="fitxer1", 

                        fluidRow( 

                            box( width = NULL, status = "primary", 

                                 solidHeader = TRUE,  

                                 title="Exportar les taules a arxius CSV",  

                                 p("Desa la taula de dades, NRW o Dipòsit que has estat fent 

servir en un arxiu CSV per a poder visualitzar-la en altres sessions o 

utilitzar-la amb altres aplicacions"), 

                                 textInput("guardar_nom","Escriu el nom d'arxiu",width = 200), 

                                 downloadButton('downloadTaula', 'Desar taula de dades'), 

                                 downloadButton('downloadTaula_NRW', 'Desar taula NRW'), 

                                 downloadButton('downloadTaula_DB', 'Desar taula Dipòsit'), 

                                 br() 

                            ) 

                        ) 

                ), 

                 

                tabItem(tabName="exp_op", 

                        fluidRow( 

                            box( width = NULL, status = "primary", 

                                 solidHeader = TRUE,  

                                 title="Desar les operacions realitzades",  

                                 p("Desa les operacions realitzades a la taula de dades que 

has estat fent en un arxiu TXT"), 

                                 textInput("guardar_nom2","Escriu el nom d'archiu",width = 200), 

                                 downloadButton('downloadTaula2', 'Desar configuracio'), 

                                 br() 

                            ) 

                        ) 

                ), 

                 

                tabItem(tabName="fitxer2", 

                        fluidRow( 
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                            box( width = NULL, status = "primary", 

                                 solidHeader = TRUE,  

                                 title="Importar les dades desde arxiu", 

                                 p("Importa una taula de dades, NRW o Dipòsits que tinguis 

desada al teu equip"), 

                                 fileInput('file1', 'Escull un arxiu CSV', 

                                           accept=c('text/csv',  

                                                    'text/comma-separated-values,text/plain',  

                                                    '.csv')), 

                                 actionButton("b_carregar_dades", "Carregar com taula de 

dades"), 

                                 actionButton("b_carregar_dades_NRW", "Carregar com a NRW"), 

                                 actionButton("b_carregar_dades_DB", "Carregar com a taula 

Dipòsits") 

                            )    

                        ) 

                ), 

                 

                tabItem(tabName="imp_op", 

                        fluidRow( 

                            box( width = NULL, status = "primary", 

                                 solidHeader = TRUE,  

                                 title="Importar la configuració desde arxiu", 

                                 p("Importa una configuració de dades que tinguis desada al 

teu equip"), 

                                 fileInput('file2', 'Escull un arxiu TXT', 

                                           accept=c('text','.txt')), 

                                 actionButton("b_carregar_dades2", "Utilitza aquestes 

operacions") 

                            ) 

                        ) 

                ), 

                 

                tabItem(tabName="vis_dades", 

                        sidebarLayout( 

                                sidebarPanel( 

                                        uiOutput("seleccio"), 

                                        hr(), 

                                        checkboxInput("omp_area", label = "Omplir area", value = TRUE), 

                                        hr(), 

                                        dateInput("datein", label="Entrar data d'inici", value = 

NULL, min = NULL, max = NULL,  

                                                  format = "yyyy-mm-dd", startview = "month", weekstart = 0, 

language = "en", width = NULL) 
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                                        ), 

                                mainPanel( 

                                        dygraphOutput("dygraph"), 

                                        br(), 

                                        helpText("Clicar i arrossegar per a ampliar, doble-click 

per a vista inicial.") 

                                        ) 

                                ) 

                        ) 

                ) 

        ) 

                   

dashboardPage( 

        dashboardHeader(title = "Calibrapp"), 

        sidebar, 

        body 

        )         

    

Contacte 
En cas de qualsevol dubte relatiu a la utilització, desenvolupament o millora de l’aplicació podeu 

dirigir-vos a la següent adreça: 

Victor.jife@gmail.com 

 

mailto:Victor.jife@gmail.com

