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Resum 

 
Entrem en una nova era amb una clara tendència a que tot estigui connectat. 
No importa el qué. Persones, màquines, infraestructures, bases de dades, 
sistemes intel·ligents, qualsevol cosa. La Internet que engloba tot. La Internet 
de les Coses (IoT). 
 
La IoT són milions de “coses” intel·ligents que s’estenen en tots els aspectes 
de la nostra vida quotidiana, que interactuen i generen com a resultat un gran 
volum de dades que es poden processar per dur a terme accions útils per fer 
la nostre vida més fàcil i segura, sense tindre en compte el gran impacte i 
estalvi en el nostre entorn a l’hora d’optimitzar processos o crear-ne de nous 
on abans no era possible. 
La creativitat que dóna joc aquesta nova tecnologia no té límits, amb un gran 
potencial en possibilitats, aplicacions, productes i revolucions.  
 
Aquest projecte descriu un sistema de dispositius interconnectats  basat en 
tecnologia IoT per mesurar un seguit de constants vitals i monitoritzar les 
dades en temps real des d’un panell de control ubicat en xarxa local o bé en el 
núvol, que representi visualment la informació processada a través de 
gràfiques amb capacitat de detectar situacions de risc per la salut de les 
persones. 
 
L’impacte d’aquest projecte és la contribució a la comunitat en general amb un 
prototip pilot capaç d’actuar com eina de prevenció a la propagació de 
pandèmies que alteren els signes vital d’una persona de forma ràpida i eficaç. 
La seva 
 
La memòria d’aquest treball està enfocat en crear un cas d’ús pràctic extrem a 
extrem, que inclou tot el muntatge de hardware i la seva configuració amb els 
programes, aplicacions i protocols adients. 
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Overview 

 
We are entering in a new era with a clear tendency to connect everything. It 
doesn't matter what. People, machines, infrastructure, databases, intelligent 
systems, anything. The Internet of Everything. The Internet of Things (IoT). 
 
The IoT are millions of smart “things” that encompass every aspects of our daily 
lives, interacting and generating a large volume of data that can be processed 
to perform useful actions to make the our life easier and safer, and a great 
impact and savings in our environment optimizing processes or creating new 
ones when it was not possible before. 
The creativity of this new technology has no límits. IoT has an extensive 
potential in possibilities, applications, products and revolutions. 
 
This thesis describes an interconnected device system based on IoT 
technology to measure a series of vital signs and monitor data in real time from 
a control panel located on a local network or in the cloud, which visually 
represents the information processed in through graphs with the ability to detect 
situations of risk to people's health. 
 
The impact of this project is to contribute to the community at large with a pilot 
prototype capable of acting as a tool to prevent the spread of pandemics that 
alter a person’s vital signs. 
 
The memory of this work is focused on creating an end-to-end practical use 
case, which includes all the hardware assembly and configuration with the 
appropriate programs, applications, and protocols. 
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INTRODUCCIÓ 
 
Un cop se’m va presentar l’oportunitat d’escollir el tema central en el que basaria 
el meu Treball Final de Grau, vaig tenir molt clar que volia enfocar-lo en una 
solució d’Internet de les Coses, i que en particular,  resolgués un problema de la 
societat actual.  
 
Un cop pactat amb el director del projecte que el segon tema a combinar seria la 
Salut, vaig estar pensant en dotzenes de projectes que en els últims mesos i 
anys han sorgit arrel a les necessitats que tenen els pacients o bé el personal 
sanitari. Així com la Telemedicina o Teleassistència, botons d’emergència de 
persones minusvàlides, polseres amb geolocalització per afectats d’Alzheimer, 
gestió de sales d’espera per pacients, i moltes altres solucions interessants. 
 
Però amb la propagació de la pandèmia de la malaltia per Coronavirus a Espanya 
[16] i el conseqüent estat d’alarma en tot el territori nacional, l’escenari va derivar 
a una situació completament caòtica i desconeguda per tota la població que en 
poc temps, va perjudicar greument l’economia, el turisme, l’educació, la mobilitat, 
la salut i l’ocupació.  
 
Vist que som un dels països més afectats prematurament i en temps rècord, em 
plantejo la qüestió de si realment disposem de suficients eines i mecanismes per 
prendre precaucions i eludir aquest tipus d’amenaces, i en el cas de no tenir-les, 
quant de temps trigaríem en obtenir-les i adoptar-les. 
 
L’essència de la prova pilot d’aquest projecte no és oferir una alternativa a les 
eines convencionals, sinó manifestar i exhibir a la societat que la creació d’un 
sistema amb tecnologia IoT per la detecció de persones en risc de salut gràcies 
l’aplicació de sensors que mesuren les constants vitals, no tan sols podria ser de 
gran ajuda i beneficiós per tothom amb al seu ús com eina de prevenció , sinó 
que també podria ser el primer pas d’una xarxa intel·ligent connectada que 
analitza i processa la informació d’una mostra de la població per establir patrons 
de comportament de la malaltia o pronòstics de propagació. 
 
 
El treball personal per completar aquest projecte s’ha organitzat en les següents 
etapes per avançar amb l’elaboració del prototip i la memòria.   
 

- Identificar el tema del projecte. Com sorgeix la idea, el objectius generals 
i específics.  
Aquesta primer pas s’introdueix en aquesta mateixa pàgina i s’estén 
àmpliament en el Capítol 2, argumentant com una solució IoT cobriria la 
mancança detectada. 

 
- El segon pas és dedicat a la cerca d’informació, fonts de coneixement, 

bibliografia  i projectes relacionats amb el món de la Internet de les Coses. 
També indispensable per l’estudi i comprensió a alt nivell de conceptes 
específics de l’àrea de Medicina, com els signes vitals.  
Aquesta etapa comporta molt de temps i estudi i és bàsica per procedir 
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amb la totalitat del projecte. Els conceptes principals del món IoT i la 
repercussió d’aquesta tecnologia en l’àrea de la Salut es reflecteixen en 
la literatura exposada del Capítol 1. 

 
- La tercera etapa és un procediment per l’elecció del material i software 

necessari que compleixi els objectius del treball exposats en l’apartat 
2.2.2. 
En aquesta fase cal identificar tots els components i aplicacions que 
podrien utilitzar-se i fer una comparativa de tots aquests productes seguint 
uns criteris estipulats. L’elecció del Hardware i Software es resumeix en 
el Capítol 3. 
 

- La quarta etapa dona forma al projecte. Construïm el sistema IoT amb tots 
els elements adquirits i escollits en la fase anterior. És potser la fase més 
complexa de totes, ja que apareixen una gran varietat d’obstacles 
imprevistos que calen superar per completar amb èxit el treball. 
Podríem dir  també que fase està formada per nombroses subfases amb 
propòsits molt específics, des del muntatge i connexió dels sensors, fins 
la configuració d’alertes d’una mètrica.  
Tot aquest procés està organitzat i detallat cronològicament en el Capítol 
4. 
 

- L’última etapa i la més gratificant, és l’obtenció de resultats finals. En 
aquest punt examinem i avaluem tota la investigació i comprovem si es 
compleixen tots els objectius que ens havíem marcat. 
Les conclusions finals es troben en el Capítol 5.  
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CAPÍTOL 1. INTERNET OF THINGS  
 
En aquest capítol descrivim els conceptes més importants que formen part de 
l’objectiu principal d’aquest projecte, amb la fi d’oferir un coneixement més ampli 
i profund per una correcta comprensió del plantejament del disseny de la solució 
i els avantatges que proporciona. 
 
 

1.1. Origen de la Internet de les Coses 

 
El terme “Internet de les Coses” o IoT (Internet of Things) el va emprar per primer 
cop en el 1999 el britànic Kevin Ashton per descriure un sistema on els objectes 
del món físic es podrien connectar a Internet a través de sensors. El britànic va 
encunyar aquest terme per il·lustrar el poder de connectar a Internet les etiquetes 
RFID que s’utilitzaven en les cadenes de subministrament corporatives per tal de 
comptar i fer un seguiment de les mercaderies sense necessitat de la intervenció 
humana. 
 
Tot i que el nom de IoT és relativament nou, el concepte de combinar 
computadors i xarxes per monitoritzar i controlar diferents dispositius existeix des 
de fa moltes dècades. 
 
Per exemple, a finals dels 70 ja hi havia un mercat de sistemes disponibles per 
monitoritzar de forma remota els comptadors de la xarxa elèctrica a través de 
línies telefòniques. 
 
Avui en dia el terme IoT s’ha popularitzat per descriure un escenari on l’agrupació 
i interconnexió de dispositius i objectes a través d’una xarxa poden ser visibles i 
interaccionar-se entre ells. El dispositius i objectes poden ser de qualsevol tipus, 
des de sensors i dispositius mecànics fins objectes quotidians en la vida humana 
com una nevera, unes sabates o una planta d’interior [5]. 
 
Aquest escenari on els objectes són capaços d’interaccionar entre ells sense la 
intervenció humana dona lloc a un nou concepte anomenat M2M (Machine to 
Machine) que és utilitzat àmpliament en el món IoT. 
 
Podem definir com M2M la comunicació directa entre dos dispositius. En tot cas 
considerem que les comunicacions M2M són un subconjunt del IoT. En la Fig.1 
podem observar les característiques que defineixen cada un dels conceptes. 
 
La gran majoria d’usos del IoT es troba en gairebé tots els sectors industrials. 
Les subministradores de gas i petroli per exemple, depenen de sensors d’energia 
interconnectats digitalment. Les empreses de transport i navegació, utilitzen 
tecnologies de IoT pel seguiment de vehicles i paquets. Les empreses 
manufactureres empren sistemes IoT per gestionar l’estoc de materials, 
l’optimització d’inventaris i la connexió de sistemes robòtics. Les administracions 
locals cada vegada van apropant-se a l’àmbit IoT amb la monitorització 
d’enllumenat, comptadors d’aigua, sistemes de control de trànsit i altres 
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aplicacions intel·ligents que també formen part de les Ciutats Intel·ligents (Smart 
Cities) [6].   
 
 

 

 

Fig.  1.1 Característiques M2M i IoT 

 
 

1.2. Arquitectura IoT 

 
Els sistemes IoT té una arquitectura per capes que està composada bàsicament 
per quatre mòduls. Els Dispositius o Hardware, la capa de Comunicació, la capa 
d’Agregació i la de Processament i analítica. A continuació definim en detall cada 
una d’aquestes capes, i per simplificar la comprensió, afegim la Fig. 1.2 que 
sintetitza aquests conceptes. 
 
 

- Capa de Dispositius.  
 

És la capa inferior on s’hi agrupen tots els tipus de dispositius que tenen algun 
tipus de comunicació, directa o indirecta, que els connecta a Internet.  
Cada dispositiu necessita d’una identitat per localitzar-lo a la xarxa virtual. 
En aquest apartat, els sensors o dispositius recopilen certa informació de 
l’entorn o d’objectes sota mesura amb la fi d’extreure una informació valuosa 
que pugui esser d’utilitat en les següents capes. 
També podem trobar-nos amb actuadors, que serien dispositius que en 
comptes d’extreure informació el que fan és intervenir per realitzar canvis de 
condicions físiques. 
També és important saber que en una arquitectura IoT pot ocórrer qualsevol 
processament de dades en qualsevol de les capes de l’estructura. 
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- Capa de Comunicació 
 
Aquesta capa és l’encarregada de suportar la connectivitat de tots els 
dispositius d’un sistema IoT. 
Les dades dels sensors solen extreure’s de forma analògica i per tant cal 
convertir-la en un flux de dades digitals pel seu posterior processament. 
Un Gateway rep totes aquestes dades convertides i les enruta a la tercera 
etapa a través de comunicacions sense fils o LANs cablejades.  
 
En aquest mòdul també hi entra en joc una gran multitud de protocols per la 
comunicació entre els dispositius i el Cloud. Alguns d’aquests són Bluetooth, 
WiFi, ZigBee, MQTT, CoAP, DDS, LoRaWAN, entre molts altres. 
 

 
- Capa d’Agregació (Edge Computing) 

 
En aquest mòdul fa la tasca d’agregar i fer de broker de comunicacions. És 
una de les capes més importants ja que combina totes les comunicacions 
dels diferents dispositius i enruta les comunicacions a un dispositiu en 
específic. 
L’objectiu d’aquesta etapa també és fer un anàlisis de les dades i els resultats 
abans d’enviar-ho al Cloud per evitar enviar-los a través de llargs recorreguts 
fins el centre de dades per ser processats allí. Amb aquest concepte 
permetria analitzar les dades en temps real de forma “local” i optimitzar el 
procés de resposta en alguns casos a més de suposar un gran estalvi de 
dades transmeses.  

 
 
- Capa de processament i analítica 

 
Per últim, en aquesta capa s’hi recullen tots els esdeveniments de la 
agregació de la tercera etapa i es processen i s’emmagatzemen en el Cloud 
o centre de dades destí. Sobre aquest nivell intervenen totes les aplicacions 
finals per gestionar i visualitzar la informació en temps real amb la interacció 
de l’ésser humà. 
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Fig.  1.2 Arquitectura IoT per capes 

 
 

1.3. Protocols de xarxa 

 
Existeix una gran varietat de protocols que s’utilitzen per la comunicació 
d’aplicacions IoT. 
La utilització d’un determinat protocol depèn d’innombrables factors com els cas 
d´ús, la distancia de connexió, la duració de la bateria, i moltes altres 
casuístiques.  
 
En aquest apartat agrupem per famílies en la Taula 1.1 els protocols més 
coneguts i utilitzats segons el tipus de capa OSI amb la que tenen analogia [9]. 
 

Taula 1.1 Família de protocols segons analogia amb el model OSI  

 

Infraestructure IPv4/IPv6, 6LoWAN, UDP, uIP, DTLS, NanoIP, 
TSMP, CCN, ... 

Identification EPC, uCode, IpV6, URIs, ... 

Comms/Trasnport 2G/3G, Bluetooth, LoRa, LTE, NB-IoT, SigFox, Wi-
Fi, ZigBee, Z-Wave, WirelessHart,... 

Discovery mDNS, Physical Web, HyperCat, UPnP, ... 

Data Protocols MQTT, CoAP, STOMP, XMPP, Mihini/M3DA, 
AMQP, DDS, LLAP, LWM2M, SSI, Reactive 
Streams, REST, SOAP, Websocket, Node, ... 

Device Management TR-069, OMA-DM, ... 

Semantic IOTDB, SensorML, RAML, SENML, LsDL, Semantic 
Sensor Net Ontology,.. 

Multi layer Frameworks Alljoyn, IoTivity, Thread, IPSO, OMA, Weave, 
Telehash, Homekit, ... 
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A continuació descrivim el protocol MQTT-Broker, ja que ens serà d’ajuda 
conèixer com funciona per la seva aplicació en els propers capítols del projecte. 

1.3.1. Protocol MQTT 

 
El protocol de codi obert MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) és un 
protocol de missatgeria publish-supcription basat en un model Broker. 
El protocol té una petita capçalera i es va desenvolupar per treballar en 
connexions deficients i amb talls intermitents [10]. 
 
El funcionament d’aquest protocol és un servei de missatgeria push amb patró 
publicador/subscriptor. En aquest tipus d’infraestructures els clients es 
connecten a un servidor central denominat broker. 
 
Per filtrar els missatges enviar a cada client, els missatges disposen de tòpics 
organitzats jeràrquicament. Un client pot publicar un missatge en un determinat 
tòpic. Altres clients poden subscriure’s en aquest tòpic i el broker li farà arribar 
els missatges subscrits. 
 
Els clients inicien una connexió TCP/IP amb el broker, el qual manté un registre 
dels clients connectats. Aquesta connexió es manté oberta fins que el client la 
finalitza. Per defecte, aquest protocol utilitza el port 1883 i el 8883. 
  
Els avantatges del protocol com sistema de comunicació M2M són la 
escalabilitat, l’asincronisme, el desacoblament entre client i òptim per dispositius 
de baixa potencia [11]. 
 
En la Fig. 1.3 tenim un exemple visual de com el protocol interactua amb diferents 
dispositius per compartir la temperatura d’un sensor.  
 
 

 

 

Fig.  1.3 Diagrama funcional protocol MQTT 
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1.4. Internet de les Coses en el sector de la Sanitat 

 
El sector de la Sanitat està immers en un canvi tecnològic sense precedents. 
 
Per un cantó es veu obligat a afrontar un fort creixement de la tercera edat que 
s’ha convertit en el principal catalitzador per millorar l’eficiència de les 
organitzacions sanitàries. Per un altre, s’ha d’adaptar als hàbits d’un nou pacient 
digital. 
 
Vivim en un món on és possible administrar milers de consultes mèdiques a 
través d’un terminal mòbil en uns pocs minuts, on hi ha robots que intervenen en 
cirurgies millorant els resultats, on es possible reemplaçar un ós per una pròtesis 
realitzada amb una impressora 3D, on es tracten fòbies gracies la realitat virtual 
i on les dades de milions de pacients són analitzades per eradicar les malalties 
més mortíferes[17]. 
Com podem apreciar, la Sanitat està en una era d’integració tecnològica. 
 
La tecnologia IoT s’està tenint en compte en les inversions d’aquest sector i en 
els seus projectes a llarg termini. 
 
Existeix una clara tendència en incorporar solucions que simplifiquin el dia a dia 
del pacient, com implementar serveis mèdics a distancia i amb mobilitat, com la 
telemedicina, que connecta pacients amb personal sanitari per realitzar visites 
programades a distància o bé atendre urgències. Gràcies a un rellotge intel·ligent 
desenvolupat per una startup americana, detecta atacs de cor i avisa tant als 
familiars com als serveis d’emergències més propers. 
 
Un nou concepte de tractament de la salut està agafant protagonisme, el 
denominat “4Ps”: Participació, Prevenció, Predicció i Personalització. 
 
En el sector Sanitari actual, s’identifiquen quatre àrees d’actuació que 
corresponen a quatre reptes tecnològics: 
 

- Prevenció enfront el tractament 
 
La tecnologia està ajudant a la medicina a generar resultats més eficients 
en la detecció i prevenció de malalties. Tecnologies com el Big Data 
permeten anticipar-se a certs diagnòstics basats en el anàlisis de dades i 
informació de milers d’historials mèdics. 
 
 

- Millorar l’atenció del pacient 
 
Ja existeixen projectes tecnològics que ajuden a controlar malalties 
cròniques, com certs wearables que mesuren la temperatura corporal en 
un segon, assistents virtuals que recorden al pacient quan i com han de 
prendre la medicació o solucions enfocades a la diabetis a través 
d’aplicacions mòbils. 
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- Nous models d’assistència 
 
La tecnologia té un camp d’actuació molt ampli en aquest àmbit. Es pot 
millorar notablement la teleassistència gracies tecnologies com la 
geolocalització o el reconeixement facial. Combinades amb la 
intel·ligència artificial s’estan desenvolupant màquines que aprenen els 
hàbits del pacient i detecten si necessiten ajudar sense que hagi de fer 
res, informant als seus cuidadors d’immediat. 
 
 

- Sostenibilitat del model sanitari 
 
La sostenibilitat del sistema públic de salut i la rentabilitat de la sanitat 
privada és una prioritat. Més del 30% dels costos d’un hospital és la seva 
farmàcia, representa el segon cost més elevat, per radere del cost de 
personal. Disposar d’una gestió digitalitzada del stock redueix 
considerablement els costos. La intel·ligència artificial serà imprescindible 
per optimitzar el servei i l’atenció al pacient. 
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CAPÍTOL 2. PLANTEJAMENT D’UN CAS D’ÚS 
 
La finalitat d’aquest capítol és situar l’aparició d’una necessitat, contextualitzar la 
decisió de la idea i marcar els objectius que hauria de complir per resoldre-la. 

2.1. Situació actual 2020 

 
Avui en dia, molts sectors i industries estan en plena transformació digital, una 
nova era on és necessària la integració de noves eines tecnològiques, la 
capacitat de connectar-se a Internet i trobar mètodes i procediments que ens 
tornen més àgils i pràctics. Impulsar el canvi tecnològic suposa una millora en 
productivitat, eficiència i sostenibilitat. 
 
En vers l’última situació viscuda durant els últims mesos arrel de la pandèmia del 
COVID-19, mai anteriorment una societat havia vist un impacte en salut i en 
economia global com la ocorreguda aquest any 2020. 
 
La conclusió és inevitable i les administracions públiques com les empreses, han 
de tractar d’invertir a favor de la prevenció i protecció per tal d’eludir les 
conseqüències econòmiques, socials i de salut per la propagació d’aquest tipus 
de pandèmies. 
 
La realitat és que aquest punt d’inflexió suposat pel Coronavirus ha confirmat la 
forta dependència de la societat amb la tecnologia per tal d’afrontar aquest tipus 
d’amenaces amb les mínimes repercussions. 
 
És aquí on la tecnologia, els sistemes de telecomunicació, l’electrònica, i en 
especial la Internet de les Coses, té molt a donar per trobar solucions que millorin 
la prevenció, agilitzin l’activació de plans de contingència, es creïn nous models 
d’assistència o inclús que es millori la qualitat de servei als pacients en estats 
d’emergència. 
 
Tret de casos molt específics, fins aquest moment quasi la totalitat de les 
empreses, administracions, negocis o espais públics, no disposaven de cap 
sistema que els hi permetés consultar ràpidament l’estat de salut d’una persona 
que pogués tindre principis d’alguns dels signes o símptomes d’una malaltia, 
infecció o virus. Molt menys dir, que les dades captades pels instruments utilitzats 
poguessin emmagatzemar-se per un tractament o anàlisis posterior. 
 
En moment crítics com aquest que suposen un canvi de paradigma, sorgeixen 
necessitats noves a cobrir transversalment en tots els sectors com disposar 
d’eines que puguin ser d’utilitat per detectar signes vitals alterats en una persona 
i poder recopilar aquesta informació de forma que quedi enregistrada i 
processada per extreure estudis del comportament.  
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2.2. Resposta sobre una necessitat. 

 
La finalitat d’aquest projecte és desenvolupar un prototip que creï una xarxa  IoT 
on s’utilitzi diferents sensors i components interconnectats capaç de fer una 
lectura ràpida i precisa dels signes vitals d’una persona i posteriorment 
representar la informació recollida en un panell de control en temps real.  
Per conceptualitzar-ho d’altra forma, en la Fig. 2.1 representem tres capes que 
formarien el sistema IoT que tenim pensat. Una inferior que engloba els sensors, 
una central formada pel col·lector que aplica certa intel·ligència, i una superior 
on hi trobem el centre de dades i/o el núvol, on s’emmagatzemen les dades i 
s’arrenquen aplicacions específiques [7]. 
 
A continuació es destaquen els avantatges més importants que oferiria una 
solució com la proposada amb aquest prototip. 
 

- Eficaç i senzill. Mètode ràpid per identificar persones amb signes de salut 
feble amb tan sols prémer un sensor. 
 

- Minimitza riscos. Alça el nivell de seguretat de les persones del voltant 
garantint unes mesures de precaució. 

 
- Confidencialitat. Les dades queden anonimitzades i no envaeix la 

privacitat de les persones. 
 

- Transversal i flexible. Aplicable en ús individual o en qualsevol indret, 
siguin oficines, edificis, transports, hospitals, fàbriques o grans 
superfícies. 

 
- Configuració d’alertes personalitzades o globals. 

 
- Connectivitat IoT que permet control en temps real i monitorització del 

tràfic. 
 

- Emmagatzematge de la informació en local i/o Cloud. 
 

 

 

Fig. 2.1 Diagrama conceptual d’un sistema IoT  
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2.2.1 Els signes vitals que es mesuren 

 
Aquest prototip s’enfoca a mesurar la temperatura corporal, la freqüència 
cardíaca i la saturació d’oxigen a la sang, que són tres de les cinc constants 
vitals que qualsevol professional de la salut examina de forma sistemàtica. Les 
altres dues constants que restarien són la pressió arterial i la freqüència 
respiratòria.  
 
Aquestes mesures són de molta ajuda per avaluar l’estat de salut física 
general de qualsevol persona, ja que són indicadors de l’estat fisiològic dels 
òrgans fonamentals [12]. 
 
La temperatura corporal és una mesura de la capacitat de l’organisme en 
generar i eliminar calor. El cos és molt eficient per mantenir la temperatura dins 
d’uns límits segurs, inclús quan la temperatura exterior canvia molt. 
Una temperatura superior a la mitjana normal és un indicador de febre i podria 
ser causada per infeccions, traumatismes o altres afeccions mèdiques. 
En canvi una temperatura corporal baixa és coneguda com hipotèrmia i podria 
ser conseqüència de determinats trastorns o infeccions.  
 
La freqüència cardíaca es produeix per una contracció del ventricle esquerra del 
cor amb la finalitat de bombejar la sang amb tots els nutrients i oxigen per tot el 
sistema circulatori. Aquesta freqüència mesura la quantitat de cops que el cor 
batega per minut.  
 
El nivell d’oxigen en la sang es considera un dels signes vitals més importants 
en la pràctica de la medicina moderna degut a que proporciona una informació 
primerenca sobre algun problema en el sistema respiratori o circulatori. 
La saturació arterial d’oxigen, SaO2, és el percentatge d’hemoglobina arterial 
funcional que es oxigenada. Aquesta només pot ser obtinguda a partir de 
mostres de sang arterial examinada amb un analitzador de gasos. 
El que mesuren els pulsioxímetres és una magnitud denominada saturació 
funcional o saturació perifèrica d’oxigen, SpO2. La diferencia es que aquesta 
segona es pot obtenir mitjançant un mètode de pletismografia óptic no invasiu i 
és una estimació força propera i acceptada a la SaO2. 

 

 
El rang d’aquests signes vitals varien segons l’edat, el pes i el sexe, però en 
aquest projecte tindrem en compte els paràmetres normals en persones 
adultes: 
 

- Temperatura corporal: 36-37 ºC 
- Pols: 60-100 batecs per minut en condicions de repòs 
- Oximetria del pols: 95-100 % 
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2.2.2 Objectius i resultats esperats 

 
Amb el disseny d’aquest prototip s’espera aconseguir i complir amb èxit els 
següents punts. 
 

- Detecció i lectura realista dels paràmetres mesurats en el subapartat 
anterior 2.1.1. 

- Creació d’una xarxa IoT on intervenen diferents dispositius 
interconnectats de forma estable i amb capacitat de reconnexió en cas de 
caiguda. 
 

- Processament i transmissió de les dades per obtenir els valors desitjats. 
 

- Projecció de la informació en temps real en un dashboard local 
personalitzat. 

 
- Capacitat d’establir alertes en cas de superar certs llindars de seguretat. 

 
- Compartir la informació en temps real en una plataforma IoT amb accés 

públic des de qualsevol dispositiu amb connexió a Internet. 
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CAPÍTOL 3. COMPONENTS DEL SISTEMA 
 

En aquest capítol resumim tot el material i software necessari per desenvolupar 
el projecte i garantir l’èxit de la solució. 
 

3.1 Hardware 

 
A continuació, enumeren totes les plaques i components que s’han escollit per 
dur a terme el disseny del prototip exposat. 
Es pot comprovar que en l’elecció d’aquest material els factors importants que 
s’han tingut en compte són: 

- La utilitat 
- Senzillesa en la implementació 
- Preu d’adquisició 
- Compatibilitat amb la resta de components 

 
A més, tots aquests components són d’una mida molt reduïda que els fa molt 
manejables i per tant, són fàcils d’alimentar amb qualsevol cable micro-usb o bé 
amb una font de 9 V. 
 
En l’apartat d’annexos s’inclouen els datasheets de tots els components [19]. 
 
Els components són els següents: 

1) Raspberry Pi 3 B+ 
2) NodeMCU V3 
3) MAX30102 
4) DHT11 

 
 

3.1.1 Raspberry Pi 3 Model B+ 

 
La Raspberry Pi és una placa computadora de baix cost i baix consum amb una 
mida irrisòria en comparació a qualsevol ordinador convencional, ja que té les 
mesures d’una targeta de crèdit. 
La Raspberry Pi no tan sols està composada pel hardware bàsic com el 
processador i la unitat de memòria RAM, sinó que també inclou diversos tipus de 
connexions que la fan molt versàtil com connectors d’USB, HDMI, so i Ethernet. 
També té un mòdul WiFi que li permet transmetre sense fils. 
 
Malauradament no disposa d’una gran memòria però si facilita una ranura per 
inserir una targeta microSD per instal·lar-hi el sistema operatiu desitjat i utilitzar-
la com disc dur. 
 
Degut a aquestes propietats innates, aquest component ofereix una gran 
quantitat de possibilitats, i en especial en el món d’IoT, permet una gran flexibilitat 
per crear tot tipus de projectes. 
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Les implementacions de codi es realitzaran en Phyton sobre el Sistema Opeartiu 
Raspbian. 
 
En els següents capítols explicarem quin paper tindrà aquesta placa (tal i com 
es pot veure en la Fig. 4.1) i quin software hi instal·larem (apartat 4.1). 
 
 

Taula 3.1 Especificacions tècniques* Raspberry Pi 3 Model B+ 

Processador CPU+GPU Broadcom BCM2837B0, Cortex-A53 
64-bit SoC @ 1.4GHz 

Memòria RAM 1GB LPDDR2 SDRAM 

Connectivitat  2.4GHz i 5GHz IEE 
802.11.b/g/n/ac wireless LAN, 
Bluetooth 4.2, BLE. 

 Gigabit Ethernet per USB 2.0 
(300 Mbps màx throughput) 

 4 ports USB 2.0  

Alimentació  5 V/2.5 A DC via micro USB 

Cost 51.95 € 

 
*Especificacions completes en l’apartat de Datasheets de l’Annex [19] 
 

 

 

Fig.  3.1 Raspberry Pi 3 Model B+ 

 
 

3.1.2 NodeMCU Lua Lolin V3 (ESP8266 12E) – Microcontrolador 

 
El NodeMCU (Microcontroller unit) és una placa de desenvolupament de codi 
obert (Open Source) que està basada en la ESP8266 (ESP-12F). 
Aquesta targeta de desenvolupament porta incorporada un mòdul WiFi que 
suporta l’estàndard IEEE802.11b/g/n i els protocols TCP/IP. 
Amb aquestes prestacions, el microcontrolador NodeMCU és una gran elecció 
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per col·lectar totes les dades dels diferents sensors, fer un processament 
d’aquestes i transmetre-les per xarxa sense fils al següent punt. 
 
Serà necessari utilitzar la IDE (Integrated Development Environment) d’Arduino 
per programar les nostres funcionalitats de processament.  
 
 

Taula 2.2 Especificacions tècniques* NodeMCU Lua Lolin V3 

 

Categories Ítems Valors 

WiFi Protocol WiFi 802.11b/g/n 

Rang de freqüència 2.4 GHz – 2.5 GHz 

Hardware Peripheral Bus UART/HSPI/I2C/I2S/Ir 

Voltatge operatiu 3.0 – 3.6 V 

Corrent operativa màxima 80 mA 

Mides 16mm*24mm*3mm 

Cost  8.29 € 

 
*Especificacions completes en l’apartat de Datasheets de l’Annex [19] 

 
 
 

 

 

Fig. 3.0.2 NodeMCU Lua Lolin V3 

 
 

3.1.3 MAX30102 – Sensor de freqüència cardíaca i saturació 
d’oxigen en sang  

 
El sensor MAX30102 es un dispositiu òptic que integra un monitor de freqüència 
cardíaca i un pulsioxímetre que permet controlar el pols i l’oximetria del pols. 
Aquest dispositiu s’empra posant-lo en contacte amb la pell, per exemple amb 
les crestes papil·lars d’un dit de la mà com l’índex o el polze, o bé també amb el 
canell.  
La comunicació amb el MAX30102  es realitza a través del bus I2C que simplifica 
la connexió amb el nostre col·lector NodeMCU. 
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Taula 3.3 Especificacions tècniques* MAX30102 

 

Voltatge operatiu 5V DC 

Regulador de voltatge De 3.3 V i 1.8 V 

Protocol de comunicació I2C  

Composat per Led vermell de 660 nm 
Led infrarroj de 880 nm 
Filtre de llum entre 50-60 Hz 
ADC delta sigma fins 16 bits 

Connexions VIN: 5 V DC 
GND: 0 V 
SCL: I2C Clock 
SDA: I2C Data 
INT: Interrupció, actiu 

Cost 11.99 € 

 
*Especificacions completes en l’apartat de Datasheets de l’Annex [19] 
 
 

 

 

Fig. 3.0.3 MAX30102 

 
 

3.1.4 DHT11 – Sensor de temperatura i humitat ambiental 
 

El component DHT11 és un petit mòdul de baix cost capaç de mesurar la 
temperatura i la humitat relativa de l’ambient. 
Està compost per un sensor capacitatiu d’humitat i un termistor per mesurar l’aire 
circumdant. 
Les dades capturades s’envien a través de senyal digital en l’únic pin de dades 
cada dos segons.  
 

Taula 3.4  Especificacions tècniques* DHT11 

 

Voltatge operatiu 3 – 5 V DC 

Corrent màxima operativa 2.5 mA 

Rang d’humitat 20 % a 90 %, precisió de ± 2-5 % 

Rang de temperatura 0 ºC a +50 ºC, precisió de ± 2 ºC 

Velocitat de mostreig 0.5 Hz (lectura cada 2 segons) 
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Dimensions 15x39x9 mm 

Cost 5.99 € 

 
*Especificacions completes en l’apartat de Datasheets de l’Annex 
 
 

 

Fig. 3.0.4 DHT11 

3.2 Software 

 
De la mateixa forma que és molt important l’elecció dels dispositius per 
aconseguir  l’objectiu proposat, també ho és utilitzar el software adequat que 
s’ajusti a les nostres necessitats i al nostre escenari. 
  
En aquest projecte s’ha valorat la utilització de software lliure amb codi obert, 
que aporti funcionalitats que siguin acord amb els resultats que es pretén 
aconseguir i que a l’hora d’implementar-lo sigui intuïtiu i senzill. 
 
 

3.2.1 Raspberry Pi OS (Raspbian)  – Sistema Operatiu   

 
Aquest Sistema Operatiu de codi lliure, anteriorment anomenat Raspbian, està 
optimitzat per l’ús del hardware d’una Raspberry Pi, pel que el fa un SO molt 
recomanable per instal·lar-hi en la Raspberry Pi. 
 
Es tracta d’una distribució del SO GNU/Linux basat en Debian 
L’entorn gràfic d’aquest Sistema Operatiu és molt complet i reuneix moltes 
característiques per assimilar-se a les funcionalitats d’un ordinador personal [24]. 
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3.2.2 VNC Viewer – Client Servidor remot  

 
Aquest software lliure facilita la connexió i control remot d’un ordinador servidor 
a través d’un ordinador client. Les sigles fan referencia a Virtual Network 
Computing [23]. 
 
L’avantatge que ofereix aquest software en aquest projecte, és que habilita 
treballar amb la Raspberry Pi sense importar la ubicació d’aquesta, sigui en xarxa 
local o en qualsevol altre lloc mitjançant connexió a Internet. 
 
 

3.2.3 InfluxDB – Base de dades 

 
InfluxDB és una base de dades de series temporals en codi obert pensada per 
suportar grans carregues d’escriptura i consulta [20]. 
 
Però primer de tot, anem a definir aquest concepte que hem anomenat 
anteriorment de base de dades. 
 
Les bases de dades de series temporals, conegudes en anglès com time series 
database (TSDB), són un tipus de base de dades optimitzades per indexar tots 
els valors emmagatzemats amb una marca de temps de data i hora.  
Aquest tipus de base de dades tenen diverses característiques molt rellevants a 
tindre en compte: 

- Permeten una precisió molt alta del temps, arribant al nivell de milisegons 
i nanosegons. 

- Les dades s’agregen seqüencialment i poden ser multidimensionals 
correlacionades. 

- El motor de la base de dades permet una escriptura molt estable i molt 
superior a la velocitat de lectura. 

- Les dades es poden consultar per finestres de temps, funció que facilita 
l’extracció d’informació que es vol consultar. 

 
Com podem veure, aquest tipus de base de dades estan dissenyades per 
conviure amb dispositius IoT que generen una gran quantitat d’informació  
transmesa en temps real que per tant, ens força a dependre d’una plataforma 
suficientment resistent, escalable i extensible per suportar aquestes càrregues. 
 

3.2.4 Grafana – Aplicació web 

 
Grafana és un software lliure amb llicència d’Apache 2.0, que serveix per l’anàlisi 
i supervisió de dades de series temporals.  
 
Aquest software està obert a un gran ventall de fonts de codi obert, com en el 
nostre cas, InfluxDB, que ens permetrà visualitzar, consultar i operar les dades 
en temps real [21].  
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Aquest tipus d’eina és molt útil per crear gràfics que representin les dades en 
temps real i ens donin una informació visual i intuïtiva de la forma més fàcil i 
agradable. 
 
A més de crear panells dinàmics, també permet funcionalitats com crear alertes 
que ens permetin detectar o identificar casos particulars que són importants 
conèixer en la major brevetat. 
 
 

3.2.5 Plataforma IoT - Ubidots 

 
Ubidots és una de les plataformes IoT més conegudes en el món. Aquest servei 
permet emmagatzemar dades al núvol i visualitzar-les en temps real a través 
d’una pàgina web des de qualsevol dispositiu amb connexió a Internet. 
 
Es pot configurar tot tipus d’accions i alertes que faciliten la gestió de sistemes 
IoT en una plataforma unificada. 
 
Aquest producte i servei és comercial però hi ha disponible una versió espacial 
d’ús personal o bé amb propòsits educatius que permet fer servir aquesta 
plataforma però amb algunes funcionalitats limitades [22]. 
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CAPÍTOL 4. DISSENY I IMPLEMENTACIÓ 
 
En aquest capítol s’explica en detall tot el procés de disseny de la solució 
proposada. Es segueix un ordre lògic i cronològic per implementar tota el sistema 
sense haver de saltar entre diferents apartats. 
 
Recordar que tot el codi utilitzat en aquest projecte es troba recopilat a Github en 
el següent enllaç [18]: 
 
 

https://github.com/ssfrancin/Projecte-IoT_TFG_SSF.git 
 
 
En la Fig. 4.1 mostrem un segon diagrama conceptual del sistema IoT definitiu 
que incorpora a diferencia del diagrama anterior de la Fig. 2.1, el material a 
utilitzar, les funcionalitats que tindran els sensors, el software escollit i el protocol 
de transmissió d’informació. 
 
 

 

 

Fig. 4.1 Diagrama conceptual 2.0 

 
Ara que ja tenim una visió global de com estarà composat el prototip que 
desenvoluparem, anem pas per pas en el seu muntatge. 

4.1 Configuració Raspberry Pi 

 
Començarem en deixar a punt el node principal del nostre sistema IoT. La 
Raspberry Pi (Rpi). Aquesta placa computadora té molt de pes al llarg del 

https://github.com/ssfrancin/Projecte-IoT_TFG_SSF.git
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projecte, per tant cal ser molt curós a l’hora de posar en pràctica tots els següents 
passos. 
 
 

4.1.1 Instal·lació Sistema Operatiu Raspberry Pi OS  

 
Es pot instal·lar [24] amb l’ajuda de NOOBS (New Out Of the Box Software) que 
és un programa d’instal·lació proporcionat per la web oficial que ofereix agilitza 
el procés d’instal·lació del sistema operatiu de forma directa a la targeta microSD.  
 
Un cop tenim enllestit aquest pas, podem connectar la Rpi a una pantalla, i així 
completar la iniciació del Sistema Operatiu. Un cop dins, habilitarem la connexió 
inal·làmbrica i procedirem a la instal·lació de la resta de software restant. 
 
Per poder fer les següents instal·lacions i configuracions, ens ajudarem del 
Terminal de la Raspberry.  
 
 

4.1.2 Instal·lació InfluxDB   

 
 
curl -sL https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add- 

 

echo "deb https://repos.influxdata.com/debian stretch stable" | sudo 

tee/etc/apt/sources.list.d/influxdb.list    

    

sudo apt Update  

        

sudo apt install influxdb  

         

sudo pip3 install influxdb       

 

sudo pip3 install paho-mqtt       

 

sudo systemctl enable influxdb       

 

sudo systemctl start influxdb  

 
 

4.1.3 Instal·lació Grafana 

 
wget https://github.com/fg2it/grafana-on-

raspberry/releases/download/v5.1.4/grafana_5.1.4_armhf.deb   

 

sudo dpkg –i grafana_5.1.4_armhf.deb      

  

sudo systemctl enable grafana-server      

 

sudo systemctl start grafana-server 
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4.1.4 Instal·lació MQTT Broker 

 
sudo apt install -y mosquitto mosquitto-clients    

 

sudo systemctl enable mosquitto.service 

     
 

4.2 Configuració NodeMCU i sensors 

 
A diferència de la Raspberry Pi, el microcontrolador no s’ha de fer cap instal·lació 
particular en el seu hardware, ja que bàsicament s’ha de carregar el codi 
implementat amb la IDE d’Arduino per les funcionalitats que volem que faci.  
 
  

4.2.1 Connexió a la xarxa sense fils WiFi 

 
Aquest primer punt en la configuració del microcontrolador és bàsica però molt 
important per tal d’establir la  connexió amb la xarxa local i transmetre les dades 
via WiFi a la Raspberry Pi. Per fer-ho caldrà compilar un fitxer de codi al dispositiu 
NodeMCU i afegir-hi una llibreria específica que ens habiliti la funció [13]. 
 
#include <ESP8266WiFi.h> 

 

const char* wifi_ssid = "TP-LINK_FEC8"; 

const char* wifi_password = "xxxxxxx"; 

 

void setup_wifi(){ 

  delay(10); 

  WiFi.begin(wifi_ssid, wifi_password); 

  while(WiFi.status() != WL_CONNECTED)} 

 
 

4.2.2. Esquema del circuit en Protoboard 

 
Per dur a terme les connexions físiques dels dispositius, ens ajudarem d’una 
placa protoboard i cablejat suficient per connectar els diferents pins dels sensors 
amb el micro-controlador tal i com s’indica en el següent esquema. 
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Fig. 4.2 Esquema circuit Protoboard 

 
 

En aquesta taula s’especifica punt a punt per cada component quines connexions 
tenen.  
 
Respecte la alimentació, els dos sensors ambdós sensors van connectats a les 
dues fileres superior de la placa protoboard. Aquests busos de voltatges positius 
i negatius, en blau i vermell respectivament, venen subministrats originalment pel 
NodeMCU a través dels seus pins de 3V i Gnd. 
 
 

Taula 4.1 Relació de connexions entre els pins 

 

 Pin Origen Pin Destí 

DHT11 Vcc 16Y (+ protoboard) 

Gnd 19Z (- protoboard) 

Data D3 (NodeMCU) 

MAX30102 Vin 34Y (+ protoboard) 

Gnd 31Z (- protoboard) 

SCL D1 (NodeMCU) 

SDA D2 (NodeMCU) 

Int No es connecta 

NodeMCU 3V 51Y (+ protoboard) 

Gnd 52Z ( - protoboard)  

 
 
Noteu a continuació, comparant el circuit real de la Fig amb l’esquema de la 
Fig. 4.2 que existeix unes petites diferencies. 
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Fig. 4.3 NodeMCU i sensors 

 
Aquestes són degudes a que la mida del NodeMCU adquirit no és la mateixa que 
el model del programa de software que s’ha utilitzat per definir l’esquema. 
A la pràctica aquest microcontrolador és més ample i per inserir-lo a la 
protoboard ocupa tots els pins d’extrem a extrem, el que ha ocasionat haver de 
fer passar el cablejat dels pins per sota el microcontrolador sense cap 
repercussió en el seu funcionament. 
 

 

4.2.3. Configuració del sensor DHT11 

 
El sensor DHT11, no presenta gaires dificultats a l’hora d’extreure la informació 
recollida pel capacitor i termistor que el formen. 
Gràcies la llibreria del DHTT, es poden cridar dues funcions que recullen les 
dades de temperatura i humitat de forma directa sense haver de processar cap 
altra dada en el NodeMCU. A continuació és mostra en les següents línies de 
codi com s’implementen aquestes funcions. 
 
Per tant, un cop podem extreure aquests valors, els podem enviar a través del 
protocol MQTT a la Raspberry Pi. 
 
h = dht.readHumidity(); 

t = dht.readTemperature();     

 
 

4.2.4. Configuració del sensor MAX30102 

 
Pel que fa el MAX10102, el seu funcionament és més complex i per tant haurem 
d’implementar algunes funcions per processar els valors extrets i convertir-los en 
dades finals d’interès. 
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El MAX incorpora dos leds, un de llum vermella de 660nm i un de llum infraroja 
de 880nm. Aquests leds il·luminen la pell humana i la llum és parcialment 
absorbida pels teixits subjacents i la sang. 
 
Un fotodetector posicionat paral·lelament als leds recull la llum reflectida 
d’ambdues longituds d’ona i retorna en flux de dades dues intensitats relatives 
que ens serviran per extreure la informació dels signes vitals [1][4]. 
 
 

 

 

Fig. 4.4 Representació gràfica de la llum reflectida 

 
Amb les dues intensitats relatives de la llum reflectida, calculem el valor Z de la 
fórmula (4.1) que és el rati de la senyal vermella i infraroja de la sang arterial. 
Tant Z com les dues intensitats, són factors indispensables per l’aplicació 
d’algunes de les fórmules presentades a continuació. 
 
 

𝑍 =
𝐼𝑣𝑒𝑟𝑚𝑒𝑙𝑙𝑎

𝐼𝑖𝑛𝑓𝑟𝑎𝑟𝑜𝑗𝑎
     (4.1) 

 
 
 
En els següents punts d’aquest subapartat s’especifica breument les fórmules, 
funcions i codi emprat pel càlcul dels signes vitals. 
Per veure la totalitat del codi utilitzat i les llibreries incloses, es recomana visitar 
l’enllaç del repositori del projecte[18]. 
 
 
Temperatura corporal 
 
El propi sensor inclou en la seva llibreria una funció que extreu la temperatura 
corporal en graus centígrads.   
 
      body_temp = particleSensor.readTemperature(); 

 
 
Freqüència cardíaca 
 
Per obtenir el pols calculem la freqüència fonamental de bategades per minut 
que ve definida per la inversa del període de temps entre dos batecs. Cal 
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multiplicar aquesta xifra per 60 ja que expressem el valor en en bpm (batecs per 
minut) i no per bps (batecs per segon). 
 
Recordar que aquest valor obtingut és una expressió instantània pel que pot 
diferir molt els resultats en pocs segons. 
Per aquesta raó implementem un vector que retingui les últimes mostres per 
calcular amb precisió la freqüència cardíaca mitjana [18]. 
 
 

𝐹𝑟𝑒𝑞üè𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑑í𝑎𝑐𝑎 =
𝑓0·60[𝑏𝑝𝑚]

1[𝐻𝑧]
    (4.2) 

 
 
unsigned long currentTime = millis(); 

 

unsigned long delta = millis() - lastBeat; 

lastBeat = millis(); 

        

beatsPerMinute = 60 / (delta / 1000.0); //Bategades per minut 

        

if (beatsPerMinute < 255 && beatsPerMinute > 20) 

{ 

 rates[rateSpot++] = (byte)beatsPerMinute;  

        rateSpot %= RATE_SIZE;   

        beatAvg = 0; 

        for (byte x = 0 ; x < RATE_SIZE ; x++) 

        beatAvg += rates[x]; 

        beatAvg /= RATE_SIZE; // Mitjana de bategades 

      } 

 
Saturació d’oxigen en sang 
 
Amb l’ajuda del datasheet i especificacions tècniques d’aquest sensor, s’observa 
que es recomana l’ús d’una equació empírica que s’ha simplificat gràcies la 
calibració de les dades recol·lectades de les diferents longituds d’ona dels leds 
vermell i infraroig.  
Amb aquest mètode obtenim el valor desitjat de SpO2 substituint el valor obtingut 
de la equació (4.2) en l’equació (4.3). 
 
 

𝑆𝑝𝑂2(%) = (−45.06 ∗ 𝑍 + 30.354) ∗ 𝑍 + 94.845   (4.3) 
 
 
      

irValue = particleSensor.getIR(); 

unsigned long redValue = particleSensor.getRed(); 

float Z = (float)redValue/(float)irValue;   

 

if (checkForBeat(irValue) == true) 

{   

 oxygen = 0; 

 if(beatAvg != 0) 

  oxygen = (int)(K1 * Z + K2) * Z + K3; 
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4.2.5. Comprovació funcionament sensors 

 
Disposant dels sensors degudament connectats al NodeMCU i amb l’arxiu de 
codi carregat en el seu hardware, mantenim la connexió d’alimentació i dades a 
través del cable microUSB al microcontrolador per contrastar amb el panell Serial 
Monitor de la IDE d’Arduino els valors processats i mostrats (amb codis “prints” 
per la seva impressió) en el termial.   
 
En la primera captura de la Fig. 4.5 no es manipula en cap cas els sensors i 
obtenim els valors esperats del sensor DHT11, que mostra la temperatura i la 
humitat ambient de forma ininterrompuda, i per altra banda, observem que no 
s’especifica cap valor per les mesures del MAX30102 però sí ens informa que no 
es detecta cap pressió amb pell humana al sensor MAX30102 amb la frase “No 
finger?”. 
 

 

 

Fig. 4.5 Captura de dades dels sensors en el Serial Monitor sense prémer 
MAX30102 

 
En un segon cas pràctic, amb l’objectiu de prosseguir amb la validació del 
funcionament dels sensors, es procedeix a prémer el sensor amb el dit polze i 
immediatament observem per la pantalla del terminal una sèrie de canvis en els 
resultats comentats anteriorment. Observeu Fig. 4.6. 
 
Com que s’extreuen dos valors referent les pulsacions, BPM i Avg BPM, la 
primera d’elles indica la freqüència instantània mentre que la segona és la 
mitjana dels valors instantanis. Aquesta segona és molt baixa en els primers 
segons de tocar el sensor, però a mesura que passa el temps es torna més 
aproximada al valor real gràcies la mitjana dels valors calculats. 
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Els altres dos valors, la temperatura corporal i l’oximetria, es processa 
perfectament des del primer segon.  

 

 

Fig. 4.5 Captura de dades dels sensors en el Serial Monitor prement 
MAX30102 

 
Els valors obtinguts fins el moment són força realistes amb els esperats en 
aquest escenari, però amb la intenció de fer una doble comprovació de la precisió 
dels sensors es prenen diverses mesures amb instruments convencionals de 
casa, així com un termòmetre corporal, un termòmetre d’ambient i un rellotge 
intel·ligent,  per fer les mateixes mesures en comparació a les del prototip en el 
mateix moment. 
A continuació es mostra la Taula 4.2, una comparativa dels resultats obtinguts. 
 

Taula 4.2 Comparativa dades sensors vs dades instruments  

 

 Valors prototip Valors Instruments 

Temperatura corporal 36.80 ºC 36.5 ºC 

Freqüència cardíaca 64.2 bpm 66 bpm 

SpO2 99% Sense informació 

Temperatura ambient 31.4 ºC 29.7 ºC 

Humitat relativa 63.00% Sense informació 

 
Confirmem que els valors són realístics i prou encertats tenint en compte el 
marge d’error, especialment del sensor DHT11, que és el menys precís dels dos. 
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4.3 Configuració MQTT Broker 

 
En aquest apartat ens centrem en implementar el protocol MQTT Broker tant en 
el microcontrolador NodeMCU com en la Raspberry Pi. 
 
Fins aquest punt, el prototip és capaç de capturar les dades i processar-les 
correctament però encara les ha de transmetre al nostre node, la Raspberry Pi. 
Per tal de fer arribar la informació de forma ordenada i indexar-la correctament 
en la Base de dades d’InfluxDB, cal configurar amb cura el protocol MQTT Broker 
en els dos dispositius com s’indica a continuació [14][15]. 
En la part del microcontrolador s’envien els valors  dels sensors com client del 
protocol MQTT amb les comandes “publish” per fer-les arribar al servidor allotjat 
a la Raspberry Pi. 
A sota s’afegeix un exemple de com s’envien els valors de la humitat relativa. 
 
PubSubClient client(mqtt_server, 1883, wifiClient); 

 

if (client.publish(humidity_topic, String(h).c_str())) { 

        Serial.println("Humidity sent!");} 

 
 
En la Raspberry Pi, des del punt de vista de servidor del protocol, s’ha de fer una 
lectura i analitzar sintàcticament amb un codi “parser” les dades rebudes pel 
client. 
Seguidament s’introdueixen els valors analitzats dins de la base de dades que 
hem instal·lat anteriorment en el punt 4.1.2. 
 
 
def _parse_mqtt_message(topic, payload): 

    match = re.match(MQTT_REGEX, topic) 

    if match: 

        location = match.group(1) 

        measurement = match.group(2) 

        if measurement == 'status': 

            return None 

        return SensorData(location, measurement, float(payload)) 

    else: 

        return None 

 

def _send_sensor_data_to_influxdb(sensor_data): 

    json_body = [ 

        { 

            "measurement": sensor_data.measurement, 

            "tags": { 

                "location": sensor_data.location 

            }, 

            "fields": { 

                "value": sensor_data.value 

            } 

        } 

    ] 

    influxdb_client.write_points(json_body) 

 

 

def on_message(client, userdata, msg): 
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    """The callback for when a PUBLISH message is received from the 

server.""" 

    print(msg.topic + ' ' + str(msg.payload)) 

    sensor_data = _parse_mqtt_message(msg.topic, 

msg.payload.decode('utf-8')) 

    if sensor_data is not None: 

        _send_sensor_data_to_influxdb(sensor_data) 

 
Per arrencar el protocol MQTT i les funcions que hem descrit anteriorment, hem 
d’executar el programa anomenat “mqtt_to_influxdb.py”. 
 
python3 mqtt_to_influxdb.py 

 
Quan el protocol està en marxa, visualitzarem pel terminal de la Raspberry Pi 
(gràcies algunes impressions amb “prints”) els valors rebuts i emmagatzemats 
en InfluxDB. S’inclou la figura 4.7 com a mostra del resultat d’aquest subapartat. 
Amb la resolució d’aquest punt ja tenim creada una xarxa IoT on dos sensors 
processen 5 mesures diferents i es transmeten per connexió WiFi amb el protocol 
MQTT Broker al node principal on son emmagatzemades. 

 
 

 

 

Fig. 4.6 Dades dels sensors emmagatzemades a InfluxDB (Rpi) 
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4.4 Configuració Grafana 

 
L’objectiu d’aquest apartat és implementar una capa que permeti a 
l’administrador interactuar amb les dades processades amb l’ajuda d’una 
aplicació web que representi i on es visualitzi tota la informació en un panell de 
control personalitzable que s’ajusti a les necessitats del projecte. 
 
Com ja hem comentat en l’apartat de Software del punt 3.3.4, utilitzem Grafana 
com a Front-End per la presentació d’aquests gràfics que s’actualitzen en temps 
real i que ens seran d’ajuda per implementar alertes [21]. 
 
Un cop instal·lat el software, podem accedir a l’aplicació web a través de 
qualsevol dispositiu dins de la xarxa local on estigui situada la Raspberry Pi 
cercant en el navegador la següent adreça IP: 
 
 

192.168.1.184:3000/ 
 
 
Dins de l’aplicació, la configuració dels panells i les gràfiques és molt intuïtiu i 
simple. Només s’ha de tenir cura a l’hora d’indicar la font de les dades per cada 
gràfic del panell. 
Com exemple, en la Fig. 4.8 es mostra com queda configurada la part de 
mètriques d’entrada en el gràfic d’humitat relativa.  
 
 

 

 

Fig. 4.7 Panell de configuració de les mètriques entrants 

 
O bé també podem fer les configuracions a través del codi JSON del panell. 
 
   

  "targets": [{ 

      "alias": "Humidity", 

      "groupBy": [{ 

          "params": [ 

            "$__interval"], 
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          "type": "time"},{ 

          "params": [ 

            "null"], 

          "type": "fill"}], 

      "measurement": "humidity", 

      "orderByTime": "ASC", 

      "policy": "default", 

      "refId": "A", 

      "resultFormat": "time_series", 

      "select": [[{ 

            "params": [ 

              "value"], 

            "type": "field"},{ 

            "params": [], 

            "type": "mean"}]], 

 
En la Fig. 4.9 es mostra el panell de control resultant quan s’han introduït totes 
les mètriques de la base de dades i es representen correctament.  
 
 

 

Fig. 4.8 Panell de control de Grafana amb totes les mètriques  

 
 
A l’hora de crear alertes i notificacions en les mètriques d’entrada, l’aplicació de 
Grafana ofereix un format molt amigable que fa que aquesta tasca sigui molt 
directa. 
 
En aquest projecte es crea un seguit d’alertes i notificacions per les diferents 
constants vitals, però com exemple gràfic de la simplicitat d’aquestes alertes 
exposem en la figura 4 una alarma programada per notificar a l’administrador 
quan el valor de temperatura corporal supera el llindar dels 38 ºC. 
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Fig. 4.9 Panell de configuració d’alertes de Grafana 

 
 

4.5 Configuració Ubidots 

 
En aquest últim apartat del capítol 4, i potser el més interessant de cara a tancar 
la finalitat d’una xarxa del Internet de les Coses, és l’ús d’una plataforma IoT com 
Ubidots [22]. Una plataforma en el núvol que permet emmagatzemar totes les 
dades recollides per la Raspberry Pi i interpretar la informació en temps real. 
 
De la mateixa manera que hem creat un panell de control on es monitoritzava les 
dades dels sensors en temps real amb el front-end de Grafana, podem fer-ho 
amb la plataforma d’Ubidots amb l’avantatge que es pot compartir públicament 
el dashboard creat i qualsevol persona pot accedir-hi sense importància del 
dispositiu. 
 
En aquest escenari cal realitzar unes modificacions en el programa que executa 
el servidor del protocol MQTT ubicat en la Raspberry Pi, ja que hem d’indicar un 
nou destí de les dades rebudes pels sensors. 
A la plataforma d’Ubidots es crea un dispositiu (Sam_Rpi) que envia 5 mètriques 
diferents. Per aquest dispositiu se’ns facilita un token que ens permet enviar les 
dades a la URL d’Ubidots seguint un format específic per que s’emmagatzemin 
en el núvol de la plataforma. 
 
En el següent apartat de codi s’exemplifica com enviar els valors de temperatura 
corporal. 
 
 

 
TOKEN = "BBFF-fwIR4A6QMrHOhBdOodDu5zClIyo5ag" 

DEVICE_LABEL = "Sam_Rpi"  

VARIABLE_LABEL_5 = "bodytemp" 

 

def on_message(client, userdata, msg): 
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    sensor_data = _parse_mqtt_message(msg.topic, 

msg.payload.decode('utf-8')) 

         

    if sensor_data is not None: 

        _send_sensor_data_to_influxdb(sensor_data) 

         

    elif msg.topic.find(VARIABLE_LABEL_5) is not -1: 

        ubidots_payload = {VARIABLE_LABEL_5:msg.payload.decode('utf-

8')} 

 
 

Quan s’associa correctament les mètriques enviades a la plataforma IoT, 
automàticament es carrega en temps real els valors processats pel sensor com 
en l’exemple de la següent Fig. 4.11. 
 
Cal aplicar el mètode per cada una de les mètriques desitjades, un cop 
enllestides ja només faltaria adaptar el format del panell de control amb les 
eines pròpies de la plataforma d’Ubidots. 
 
 

 

 

Fig. 4.10 Valors d’entrada de Temperatura Corporal en Ubidots 

 

 

 

Fig. 4.11 Valors de totes les mètriques en Ubidots
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CAPÍTOL 5. CONCLUSIONS 
 
Un cop finalitzat l’estudi i el desenvolupament d’aquest projecte, dediquem un 
últim capítol al anàlisis dels resultats obtinguts en comparació als previstos en 
l’inici del projecte i una interpretació de les conclusions extretes  
 
 

5.1 Resultats 

 
Recuperem en aquest apartat els resultats que s’esperaven i els sintetitzem. 
 
 

- Aconseguim una detecció i lectura realista dels paràmetres mesurats pels 
sensors MAX30102 i DHT11. Els sensors no sobrepassen el marge d’error 
estipulat en la fitxa d’especificacions i treballen en compatibilitat total. 
 

- Creem una xarxa IoT de quatre dispositius diferents que s’interconnecten 
de forma estable i amb capacitat de reconnexió en cas de caiguda. 
La connexió és sense fils dins xarxa local i amb possibilitat de sortida a 
Internet. 

 
- El microcontrolador té competència per processar les dades dels sensors 

per convertir-les en informació de valor en el pas previ de transmetre-les 
a la Raspberry Pi. 

 
- Amb Grafana personalitzem un panell de control amb gràfics per cada una 

de les mètriques recollides pels sensors i monitoritzem en temps real la 
informació rebuda. Els gràfics poden adaptar-se a una gran varietat de 
períodes de temps, com per exemple els últims 15 minuts o bé l’últim any. 

 
- Inclusió d’alertes i notificacions que permeten anticipar-nos a possibles 

situacions de perill de salut. En els gràfics apareixen els llindars establerts 
i simplifiquen el control visual.  
 

- Interconnectem la Raspberry Pi a una plataforma IoT en el núvol on 
s’emmagatzema les dades que arriben a la Raspberry Pi i es crea un 
panell de control semblant al de Grafana amb la particularitat de que es 
pot visualitzar arreu del món. A continuació l’enllaç del dashboard 
d’Ubidots [25]: 
 

 
https://industrial.ubidots.com/app/dashboards/public/dashboard/crzy0lwY5re-

CJZR7hu8TlZgsqU 
 
 
 
 
 

https://industrial.ubidots.com/app/dashboards/public/dashboard/crzy0lwY5re-CJZR7hu8TlZgsqU
https://industrial.ubidots.com/app/dashboards/public/dashboard/crzy0lwY5re-CJZR7hu8TlZgsqU
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Per representar els resultats finals dels panells de monitorització, mostrem les 
dues següents captures  
 
En la Fig. 5.1 tenim un Dashboard amb una representació temporal dels últims 
30 dies on a la columna esquerra es concentren les mesures ambientals, que 
fan referència a la temperatura ambiental i l’humitat relativa, mentre que a 
l’esquerra hi trobem les constants vitals: la  temperatura corporal, la freqüència 
cardíaca i la saturació d’oxigen en sang. 
 

 

 

Fig. 5.1 Panell de Control final en Grafana 

 
 
En l’altre figura (Fig. 5.2), tenim representades les mateixes mètriques amb unes 
gràfiques dinàmiques que s’ajusten als valors mínim i màxim, en el període de 
l’última hora.  
Qualsevol dels dos gràfics s’actualitzen automàticament en temps real. 
 

 

 

Fig. 5.2 Panell de Control definitiu en Ubidots 
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5.2 Conclusions 

 
 
Al llarg del projecte, tot i l’aparició de dificultats i problemàtiques, s’aconsegueix 
amb èxit el disseny, el muntatge i el funcionament d’un sistema IoT composat 
per una multitud de components i programes. 
 
El desenvolupament del prototip compleix amb la totalitat dels objectius 
proposats i es validen els resultats obtinguts en l’apartat anterior. 
 
Conjuntament amb el prototip, s’elabora una aplicació adhoc local que permet la 
visualització com administrador de la monitorització en temps real de les tres 
constants vitals i les dues mètriques ambientals. 
 
El prototip demostra fiabilitat en la transmissió sense fils amb l’ús del protocol 
MQTT Broker, garantint una monitorització continuada sense pèrdua 
d’informació. 
 
Amb els resultats exposats del projecte, es demostra que un sistema d’Internet 
de les Coses de baix cost pot proporcionar grans solucions a mida amb un gran 
valor afegit de canvi tecnològic. 
 
El prototip en sí, pot donar pas a una solució més comercial i robusta que ofereixi 
a l’usuari una eina que pugui fer servir com control d’accés a qualsevol ubicació 
o bé com un dispositiu de prevenció. Encaixaria perfectament en tot tipus de 
negoci o indret de treball sempre i quan es prenguin certes mesures a l’hora 
d’utilitzar-lo. 
 
La tecnologia IoT és de gran utilitat a l’hora de generar expedients o analitzar 
certs fenòmens en un moment donat, ja que crea un històric temporal molt fàcil 
d’extreure i interpretar que pot ser d’ajuda a l’hora d’estudiar patrons o 
casuístiques concretes.
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