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Desenvolupament d’un sistema de seguretat i control d’un immoble 

Resum 

Aquest Treball Fi de Grau (TFG) es basa en el desenvolupament tant teòric com pràctic, mitjançant una 
simulació, d’un sistema domòtic per a un habitatge. L’objectiu és tindre un habitatge domòtic a preu 

molt econòmic. Es centra en diferents apartats: el control d’il·luminació per a certes estances de la 
casa, sistema d’alarma d’intrusos, sistema d’avís en cas de fugues siguin de gas o aigua, també 

implementa un sensor de flames, un control de persianes i finalment un control del sistema de 
calefacció. Tot aquest sistema domòtic està controlat mitjançant el protocol MQTT, per així transmetre 

la informació a un dispositiu mòbil, on es controlen les diferents funcionalitats de la casa. La finalitat 
és aconseguir el benestar de l’usuari i a la vegada crear una solució al més baix cost . 

Els resultats han estat els adequats a les meves expectatives, demostro que aquest sistema a part de 
tindre bona funcionalitat, és un sistema domòtic únic, que podem personalitzar per aconseguir la 
màxima comoditat al millor preu, comparat amb altres alternatives. 
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Resumen 

Este Trabajo Fin de Grado (TFG) está basado en el desarrollo teórico y práctico, mediante una 
simulación de un sistema domótico para una vivienda. El objetivo es tener una vivienda domótica a 

precio muy económico. Se centra en diferentes apartados: control de iluminación para ciertas 
estancias de la casa, sistema de alarma en caso de intrusos, sistemas de aviso para fugas de gas o agua, 

también implementa un sensor de llamas, un control de persianas y finalmente un control para la 
calefacción. Todo este sistema domótico está controlado mediante el protocolo MQTT, para transmitir 

la información a un dispositivo móvil, donde controlaremos las diferentes funcionalidades de la casa. 
La finalidad es conseguir el bienestar del usuario y a la vez crear una solución al más bajo coste. 

Los resultados han sido acordes a mis expectativas, demuestro que este sistema además de tener una 
buena funcionalidad, es un sistema domótico único y  se puede personalizar para conseguir la máxima 
comodidad al mejor precio, comparado con otras alternativas. 
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Abstract 

This Final Degree Project (TFG) is based on the theoretical and practical development, through a 
simulation, of a domotic system for a home. It aims to get a home automation home at a very 

affordable price. This paper focuses on the following sections: lighting control for certain rooms in the 
house, intruder alarm system, notification systems of gas or water leaks, flame sensor, blinds control 

and, finally, heating control. The whole home automation system is controlled by the MQTT protocol, 
sending the information to a mobile device from where we can control the different functionalities of 

the house. Thus, this project seeks to obtain the well-being of the user finding a solution at the lowest 
possible cost. 

Results match my expectations: my work shows that this system, in addition to having good 
functionality, is a unique home automation system which can be personalized to achieve maximum 
comfort at the best price, as compared to other alternatives. 
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Glossari 

• Broker: Servidor central que rep els missatges dels Clients (els publicadors) i els redirigeix als

Clients de destí (els subscriptors), en MQTT

• Client: Dispositiu WIFI que pot interactuar amb el Broker, en MQTT. Poden ser publicadors o

subscriptors.

• Dashboard: Tauler o representació gràfica de les dades.

• DRAM: Memòria dinàmica d’accés aleatori , memòria volàtil.

• GPIO: Pins de connexió que poden ser d’entrada/sortida.

• ID: Identificació, serveix per donar un nom d’usuari.

• IOT: (Internet of Things) Internet de les coses, interconnexió d’objectes d’ús quotidià amb

Internet.

• IP:  Protocol d’Internet, encarregat d’enviar i rebre blocs de dades.

• IRAM: Memòria d’accés aleatori intel·ligent, pot desenvolupar la funció d’arrencada.

• LDR: Component electrònic on la seva resistència disminueix a l’augmentar la llum que rep

• M2M: Màquina a màquina, intercanvi d’informació o comunicació entre màquines.

• MQTT: (Message Queue Telemetry Transport) és un protocol de missatgeria asíncrona, amb

una comunicació M2M, sobretot utilitzat en sistemes IoT.

• P2P: Comunicació entre iguals

• Payload: Carga útil, conjunt de dades reals transmeses en un missatge, el contingut.

• Protoboars: Placa de proves que té uns forats, connectats elèctricament entre ells de manera

interna.

• QoS: Qualitat de servei.

• Strings: Cadena de caràcters, paraules...

• TCP: Protocol de control de transmissió, encarregat de crear les connexions en els dispositius

per a la transmissió de dades.

• TLS/SSL: Protocol de seguretat que garanteix les comunicacions per internet.

•

Trigger Low Level: Activació a baix nivell.•

Topic: Tema, organitza jeràrquicament els missatges en MQTT
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1. Introducció

Des dels inicis dels temps l’ésser humà busca gaudir d’una bona comoditat, l’home ha desenvolupat 
eines i mecanismes amb l’objectiu de viure d’una forma més còmoda. En l’actualitat, l’automatització 

dels processos quotidians, com pot ser la domòtica ha presentat un creixement exponencial, ja que 
aporta comoditat als habitatges, generant més confort, també un major control, seguretat i estalvi 

energètic. Per així tindre una millor qualitat de vida.  Els avanços tecnològics tant en l’àmbit de 
l’electrònica, l’automatització, la comunicació i la informàtica han ajudat a aconseguir aquests 

objectius. 

1.1. Objectius del treball 

L’objectiu del treball consisteix a aconseguir un sistema domòtic de preu econòmic. Un sistema de 

control d’il·luminació, control de persianes, control de calefacció, alarma d’intrusió, avís de fugues de 
gas i d’aigua i un sensor de flames en cas d’incendi.  

1.2. Abast del treball 

Des del punt de vista comercial, en el mercat existeixen molts productes i components de diferents 

preus i qualitats, que permeten cobrir totes les necessitats, són de fàcil adquisició, des de solucions a 
preu reduït, fins a productes molt cars i complexes. Les solucions estan a l’abast de tots els ciutadans i 

de totes les diferents disponibilitats econòmiques.  
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2. DOMÒTICA, IOT I PROTOCOLS

2.1. Domòtica  

2.1.1. Origen i evolució de la Domòtica 

Els seus inicis es situen a la dècada dels setanta, on van aparèixer els primers dispositius 
d’automatització, aquests dispositius només eren capaços de realitzar una sola funció. No va ser fins a 

la dècada dels noranta que va començar a aparèixer el terme domòtica,  de la paraula en llatí “domus” 
que significa casa i la paraula informàtica (tractament automàtic de la informació mitjançant 

computadores). Actualment cada dia s’implementa més aquest tipus de tecnologia a les cases i a 
mesura que passin els anys es tornarà part indispensable de l’habitatge.  

2.1.2. Definició de la Domòtica 

Segons la Real Acadèmia Española (RAE), la domòtica és el conjunt de sistemes que automatitzen les 
diferents instal·lacions d’un habitatge. 

Segons l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), la domòtica és la disciplina que s’ocupa de la concepció i de 
l’aplicació d’automatismes en les instal·lacions dels habitatges. 

La domòtica consisteix  en el control i la supervisió de tots els elements que s’integren en un habitatge. 
Aquestes tecnologies s’adapten i serveixen per al control i automatització de l’habitatge amb la finalitat 

de proporcionar un ús eficaç de l’energia,  aportar una seguretat i una comoditat, a més d’aconseguir 
una comunicació adequada entre els diferents sistemes domòtics de la casa i els seus usuaris.  

2.1.3. Avantatges i aplicacions de la Domòtica 

La domòtica ofereix a les persones una sèrie d’aplicacions que gestionen i milloren la qualitat de vida: 

• Gestió energètica: Al funcionar d’una forma intel·ligent, podem controlar la il·luminació, els

electrodomèstics, la calefacció... per adaptar-los a la forma més adequada pel mínim consum
i així aconseguir un bon estalvi energètic, reduint el malbaratament energètic.

14 
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• Comoditat: Busca aconseguir una millora de la qualitat de vida, gràcies a automatitzar les
funcions de l’habitatge com pot ser el control de persianes, il·luminació automàtica, control

de temperatura... Permet a l’usuari tenir menys preocupacions i gaudir del seu temps a casa.

• Seguretat: Gràcies als diferents sensors, de gas, d’aigua, d’incendis, control de l’accés... Permet

a l’usuari saber sempre el que està succeint dins l’habitatge i al mateix temps evitar riscos.

• Informació: Els sensors donen molta informació sobre molts aspectes del nostre habitatge com 
podria tractar-se de la temperatura, llum exterior, possibles fuites...

• Control i supervisió: Primer de tot és molt necessari remarcar la importància de la bona
comunicació, ser capaços de tindre un control i supervisió del sistema en tot moment. Poder

activar o desactivar diferents dispositius i a la vegada rebre informació en qualsevol lloc que
ens trobem, sigui dins o fora de l’habitatge.

• Accessibilitat: Poder adaptar el sistema domòtic a dispositius d’ús diari (mòbil, tablet...) i així

poder accedir al control i rebre totes les notificacions estiguem on estiguem.

2.1.4. Inconvenients de la Domòtica 

• En l’actualitat el preu és un dels grans inconvenients per a aquests sistemes domòtics,

precisament aquest problema ha estat un dels principals motius pel qual he decidit fer aquest
treball. Només començar el projecte vaig mirar les diferents alternatives per aconseguir la més

adequada i un dels primers protocols en què vaig pensar va ser el KNX, però aquest protocol
tenia com a principal inconvenient el seu elevat preu per a cada un dels seus elements
domòtics.
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2.2. IoT -  Internet Of Things 

IoT (Internet of Things o Internet de les Coses) en general  aquest terme es refereix a la interconnexió 

digital d’objectes/dispositius d’ús quotidià amb internet.   

Els diferents entorns on s’aplica IoT són: dispositius pel cos humà, els habitatges, els punts de venda 

(botigues, entitats bancàries, restaurants...), oficines, fàbriques... 

2.2.1. Història del IoT 

El concepte de combinar computadores i xarxes de monitoratge per controlar els diferents dispositius 

ja començaven a utilitzar-se a finals de la dècada dels setanta, aquests sistemes monitoritzaven els 
sensors connectats a la xarxa elèctrica de forma remota a través de les línies telefòniques. A la dècada 

dels noranta van venir els avanços en la tecnologia sense fils amb la M2M (màquina a màquina) per a 
la monitorització i operar en diferents equips, el problema és que les primeres solucions M2M eren 
específiques pel món de la indústria i no en xarxa IP (Protocol d’Internet).  El primer dispositiu per 

internet es tractava d’una torradora connectada via IP que es podia encendre i apagar a través 
d’internet (1990). 

El terme Internet of Things (IoT) va ser utilitzat per primera vegada el 1999 pel britànic Kevin Ashton 
per a descriure un sistema on els objectes reals del món físic es poguessin connectar a Internet, això 

s’aconseguia gràcies a diferents sensors. Asthon va utilitzar aquest terme per donar-li nom al fet de 
connectar a Internet les etiquetes d’identificació per radiofreqüència (RFID), que s’utilitzaven en les 

cadenes de subministrament corporatives per a així controlar i tindre un seguiment de les mercaderies, 
sense la necessitat de la intervenció humana.  

2.2.2. Avantatges de la tecnologia IoT 

• Autonomia: Aquest tipus de tecnologia no necessita la intervenció de les persones, pot
realitzar una sèrie de funcions de forma automatitzada.

• Anàlisis: És capaç de registrar les dades en un període de temps i així actuar en conseqüència.

• Eficiència: Buscar la comoditat, la seguretat i l’estalvi de temps i energètic.

16 
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2.2.3. Aplicacions de la  tecnologia IoT 

En l’actualitat la  tecnologia IoT pot tenir aplicacions en qualsevol àrea. 

A continuació destacarem on més s’utilitza aquest tipus de tecnologia: 

• Cos humà: Dispositius per monitoritzar aplicacions relacionades amb la salut i el benestar de

les persones (control de malalties, aptituds físiques...).

• Habitatge: Dispositius per controlar tots els diferents sistemes que aporten una millora de

l’habitatge i a la qualitat de vida de l’usuari (gestió energètica, comoditat, seguretat, control i
supervisió, accessibilitat de l’habitatge...).

• Punts de venda (botigues, entitats bancàries, restaurants...): Dispositius que busquen

l’optimització de l’inventari, ofertes presencials...

• Oficines: Dispositius pel control de gestió d’energia, seguretat, control d’accés/horari...

• Fàbriques: Eficiència operativa, automatització, optimització de l’ús d’equips i inventaris...

17 
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2.3. MQTT 

2.3.1. Definició de MQTT 

MQTT (Message Queue Telemetry Transport) és un protocol de missatgeria asíncrona, amb una 
comunicació M2M (Màquina a Màquina), sobretot utilitzat en sistemes IoT (Internet of Things).   

És un protocol obert, bastant lleuger i flexible, s’executa sobre  TCP/IP com a base de la comunicació, 
en aquest cas MQTT la connexió (TCP/IP) es manté oberta i es reutilitza en cada comunicació. 

Igualment s’admet per a qualsevol protocol de xarxa que proporcioni connexions bidireccionals 
ordenades i sense pèrdues. El seu funcionament es basa en la publicació i la subscripció.  

Els creadors d’aquest protocol van ser Dr. Andy Stanford-Clark de IBM i Arlen Nipper de ARCOM, a 
finals de la dècada dels noranta, amb l’objectiu de connectar sensors d’oleoductes a satèl·lits, per a 

aquest motiu necessitaven un protocol que consumís poca bateria i funcionés amb un ampla de banda 
petita. Des de 2014 aquest protocol forma part de l’organització OASIS (Organization for the 
Advancement  of Structured Information Standards) convertint-lo en un protocol estàndard obert.  

2.3.2. Funcionament MQTT 

El funcionament es basa en un servei de missatgeria amb el model publicació/subscripció, podem 
destacar dos tipus d’identitat en la xarxa, el Broker i els Clients.  

• El Broker és un servidor central que rep els missatges dels Clients (els publicadors) i els
redirigeix als Clients de destí (els subscriptors).

• El Client és qualsevol dispositiu que pugui interactuar amb el Broker, qualsevol dispositiu amb

connexió WIFI, poden ser publicadors o subscriptors.

Un altre terme molt necessari és el Topic, en català ho entendríem com Tema, s’utilitza per organitzar 

jeràrquicament els missatges, té una funció semblant a un filtre, el Client publica un missatge en un 
Topic i els altres Clients subscrits a aquell Topic reben aquell missatge. Un exemple seria que un Topic 

fos “temperatura” el Client publica una mesura d’un sensor DS18B20, llavors tots els Clients subscrits 
al Topic “temperatura” veuen el resultat de la mesura del sensor.  

18 
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El funcionament segueix els següents passos: 

1) Els Clients inicien una connexió TCP/IP amb el Broker, que té un registre de tots els Clients

connectats, aquesta connexió es manté oberta fins que el Client la finalitza. En general MQTT
utilitza el Port 1883, en cas de funcionar sobre TLS utilitza el Port 8883, al tractar-se de

servidors web o al núvol, poden tindre qualsevol altre Port.
Per iniciar la connexió és necessari que el Client envií el missatge de CONNECT, aquest missatge 

tindrà informació important com és el nom del Client ID, Broker Web/adreça IP, port, usuari,
contrasenya... El Broker respon a l’enviar un missatge de CONNACK, que conté el resultat de
la connexió (si ha estat acceptada o rebutjada).

2) Una vegada connectat, el Client utilitza missatges PUBLISH, per publicar al Broker. Aquests
missatges tenen un Payload (el contingut del missatge), en un Topic determinat.

3) El Broker remet el missatge a tots els Clients que estan subscrits a aquest Topic.
4) Per què un Client es subscriví a un Topic, s’utilitza el missatge SUBSCRIBE, on el Broker

respondrà amb SUBACK, per desubscriure utilitzarem el missatge UNSUSCRIBE on el Broker
respon amb UNSUBACK.

5) Per assegurar que la connexió està activa els Clients envien periòdicament el missatge
PINGREQ i el Broker respon amb un missatge PINGRESP.

6) Quan el Client es desconnecta envia el missatge DISCONNECT.

Figura 1. Esquema funcionament MQTT 
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2.3.3. Arquitectura MQTT 

L’arquitectura que segueix el protocol MQTT és de topologia d’estrella (figura 2), aquesta tipologia 

destaca per tenir nodes connectats a un node central, mitjançant enllaços punt a punt. Això facilita la 
fàcil implementació i ens permet tenir grans xarxes, un altre gran avantatge és que, quan un node falla, 

no genera conseqüències en els altres. 

En el cas del MQTT, els nodes serien els Clients i el node central el Broker, encarregat de gestionar la 

xarxa i transmetre missatges, missatges que són publicats per Clients i  s’envien a altres Clients 
subscrits. 

  Figura 2. Arquitectura MQTT 
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2.3.4. Qualitat de Servei (QoS) 

El nivell de Qualitat de Servei (QoS) és un acord entre el Client que envia un missatge i el Broker, 

receptor del missatge, necessari per garantir l’entrega del missatge, tot això és molt important, ja que 
ens permet escollir el nivell de servei. 

Aquest servei funciona tant quan s’entreguen missatges del Client de la publicació al Broker com quan 
s’entreguen missatges del Broker al Client o Clients subscriptors, s’analitzen els dos costats de l’entrega 

per separat, això facilita molt la comunicació en xarxes poc fiables. 

El Client publica un missatge al Broker definint un nivell de seguretat, el Broker el transmet als Clients 

subscrits, en el nivell de la seva subscripció. 

En MQTT tenim tres diferents nivells de QoS: 

• QoS 0  (Com a màxim una vegada): Aquest és el nivell més baix, aquest nivell de servei fa
l’entrega més ràpida,  però no hi ha garantia de l’entrega, només presenta la mateixa garantia
que la del protocol TCP de la xarxa, s’utilitza normalment en connexions estables entre el Client

i el Broker, on no importa molt si ocasionalment es perden alguns missatges, també és molt
adequat quan s’envien en intervals de temps molt reduït.

• QoS 1 (Com a mínim una vegada): Aquest nivell té la garantia que el missatge publicat s’ha
entregat almenys un cop al Broker. El Client guarda el missatge fins que rep un paquet PUBACK

del Broker, que informa que ha rebut el missatge. És possible que s’enviï el missatge diversos
cops, si el Client, no revés el paquet PUBACK en un període de temps raonable es torna a enviar 

el missatge (PUBLISH) amb un indicador de duplicat (DUP), per fer més ràpida la comunicació,
el Broker envia el missatge als Clients subscriptors i després envia al Client el paquet PUBACK.
Aquest nivell s’utilitza si el Client necessita rebre tots els missatges encara que es puguin

duplicar en certes circumstàncies i funciona de forma molt més ràpida que QoS 2.  Aquest
nivell de servei és l’utilitzat en aquest projecte.

• QoS 2 (Exactament una vegada): Aquest és el nivell més alt de servei i garanteix que cada
missatge s’hagi rebut una vegada exacte al destinatari. És el nivell de qualitat de servei més

segur però a la vegada el més lent.  Un cop el Broker rep la publicació del Client, envia  un
paquet PUBREC, en cas que el Client que ha publicat no el rep, el mateix Client enviarà un altre 

cop la publicació amb un indicador de duplicat (DUP). Si el Client que ha publicat rep un
PUBREC el guarda i respon enviant un paquet PUBREL al Broker. Finalment per descartar tots
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els estats guardats el Broker enviarà un paquet PUBCOMP, on també descartarà els estats del 
Client que ha enviat la publicació, quan es completa el flux, les dues parts estan segures. Si es 

perdés el missatge el Client que publica, és l’encarregat de tornar a enviar el missatge. 
Aquest nivell de servei s’utilitza en el cas que un missatge duplicat pogués danyar el sistema.  

Tota aquesta explicació es pot resumir en la següent figura: 

Figura 3. Qualitat de Servei MQTT 
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2.3.5. Estructura dels paquets del protocol MQTT 

El protocol MQTT és un protocol basat en binari, on el control es fa mitjançant bytes binaris i on cada 

comanda té una funció en concret associada. 

Amb UTF-8 strings (seqüència de caràcters) codifiquem els diferents noms de Topic, ID Client, usuari, 

contrasenyes... 

Un altre terme molt important és el Payload (càrrega útil) és el contingut real del missatge que s’ha 

transmet en el protocol MQTT, aquestes dades són binàries.  

El format del paquet MQTT és el següent: 

• Fixed header (Capçalera fixa): Obligatori, format per un codi de control i la longitud
o Codi de Control: és l’encarregat d’identificar el tipus de missatge enviat, ocupa un

byte.
o Longitud: és l’encarregat de dir la longitud del missatge codificat  de 1 a 4 bytes, dels

quals s’utilitzen els 7 primers bits i l’últim és un bit de continuïtat.

• Variable header (Capçalera variable): Opcional, conté informació addicional, necessària per a
certs missatges. La mida està entre 0 bytes fins a mida variable.

• Payload (Càrrega útil): Opcional, es tracta del contingut real del missatge. De mida variable,
depèn de la quantitat d’informació, fins a un màxim de 256 MB per paquet.

 Figura 4. Estructura paquet MQTT 
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La mesura màxima del paquet és de 256MB i la mesura mínima del paquet és de 2 bytes, un pel camp 
de Control i l’altre pel de la Longitud. 

El Codi de Control (Control Header) està format per 2 paquets cada un de 4 bits, el Type (tipus comanda 
o missatge) i el Flags (indicador de control).

 Figura 5. Estructura paquet control MQTT 
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2.3.6. Tipus de missatge protocol MQTT 

A continuació es mostra una taula amb els tipus de missatges i les seves característiques: 

Tipus  Missatge Funció Direcció Variable 
Header 

Payload Valor Codi 
de 

control 

CONNECT Petició  connexió Client  Broker Obligatori Obligatori 1 0x10 

CONNACK Confirmació  connexió Client  Broker No No 2 0x20 

PUBLISH Publicació  missatge Client Broker Obligatori Opcional 3 0x30 

PUBACK Confirmació  publicació Client Broker Obligatori No 4 0x40 

PUBREC Recepció publicació  Client Broker Obligatori No 5 0x50 

PUBREL Confirmació PUBREC Client Broker Obligatori No 6 0x60 

PUBCOMP Publicació completada Client Broker Obligatori No 7 0x70 

SUBSCRIBE Petició de subscripció  Client  Broker Obligatori Obligatori 8 0x80 

SUBACK Confirmació SUBSCRIBE Client  Broker Obligatori Obligatori 9 0x90 

UNSUBSCRIBE Petició  desubscripció  Client  Broker Obligatori Obligatori 10 0xA0 

UNSUBACK Confirmació UNSUBSCRIBE Client  Broker Obligatori Obligatori 11 0xB0 

PINGREQ Connexió activa Client  Broker No No 12 0xC0 

PINGRESP Confirmació PINGREP Client  Broker No No 13 0xD0 

DISCONNECT Desconnexió Client  Broker No No 14 0xE0 

Taula 1. Tipus missatge MQTT 

Cal esmentar que els valors 0 i 15 estan reservats. 
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2.3.7. Avantatges davant protocols de xarxa més coneguts 

MQTT HTTP AVANTATGE 

Asíncron Síncron L’Asíncron és molt millor per a un gran 
nombre de dispositius, l’alta latència i la 

baixa escalabilitat 

Bidireccional Unidireccional El Client pot tant publicar missatges com 

subscriure el missatge 

Tots són clients Protocol un a un  (client 

sol·licita, servidor respon) 

Al ser tots Clients és fàcil transmetre el 

missatge a tots els dispositius. 

Flexible i lleuger Pesat amb moltes regles  Adequat per les IoT al ser flexible i lleuger 

Taula 2. Avantatges MQTT en comparació HTTP 
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3. DESCRIPCIÓ DE L’HABITAGE

3.1. Ubicació 

El projecte s’ha centrat en un habitatge situat Carrer d’Hipòlit Làzaro 34, 08025 Barcelona, les seves 

coordenades són (41.4073577, 2.16364652) N 41º 24' 26,488'' i E 2º 9'  49,127''. 

 Figura 6. Mapa ubicació de l’habitatge (google maps) 

3.2. Estructura de l’immoble 

L’habitatge és un apartament situat a la planta àtic d’un edifici bastant cèntric a Barcelona, situat en el 

barri d’El camp d’en Grassot i Gràcia Nova, l’alçada és una setena planta, la seva orientació és sud-oest, 
i gràcies a la situació i ubicació dels edificis adjacents, té bona il·luminació durant tot el dia, donada la 
seva orientació el sol incideix amb força al migdia-tarda. Aproximadament la seva construcció data dels 

inicis de la dècada dels setanta. 
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3.3. Elements de l’habitatge  per domotitzar 

A continuació detallem una taula amb els diferents elements que volem domotitzar de l’habitatge: 

Estança   Elements  Motiu 

Rebedor Il·luminació Al ser una estança de pas, només s’il·luminarà al 

detectar presència. 

Alarma/Avís d’intrusió Saber en tot moment si algú ha entrat a 

l’habitatge. 

Cuina Avís fuites de gas i d’aigua L’objectiu és tenir control de qualsevol tipus de 

fuita lo abans possible. 

Avís en cas de flames Detectar possibles flames a la cuina. 

Sala d’estar Control de temperatura Regula la temperatura de l’habitatge 

Il·luminació passadís Il·luminació del passadís al detectar presència. 

Bany Control il·luminació Il·luminació del bany al detectar presència i un 

mode fixa. 

Avís fuita d’aigua En cas de fuita d’aigua al bany 

Habitació Control persianes Controlar les persianes de forma automàtica. 

Despertador Melodia a una hora determinada 

Terrassa Avís d’intrusió Saber en tot moment si algú ha entrat per la 

terrassa. 

Il·luminació Il·luminació terrassa, només funciona quan no 
detecta il·luminació exterior i a la vegada detecta 
presència. 

Control persianes Controlar les persianes de forma automàtica. 

Taula 3. Elements de l’habitatge per domotitzar 
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4. DESCRIPCIÓ GENERAL DE LA DOMÒTICA DEL NOSTRE

HABITATGE

En aquest apartat analitzem els diferents  dispositius que utilitzem per domotitzar el nostre habitatge. 
Expliquem la idea bàsica de cada un dels elements utilitzats i les funcions que desenvolupen.   

4.1. Elements que utilitzarem per l’habitatge 

4.1.1. Microcontrolador ESP8266 

El microcontrolador utilitzat en el projecte és el ESP8266 NodeMCU Lua Lolin V3 amb CH340, és un 
microcontrolador  que incorpora connexió WIFI WLAN 802.11 b/g/n i antena integrada de 25 dBm, per 

la seva relació qualitat/cost, és un dels més adequats per a dispositius IoT, la seva programació pot ser 
tant per script Lua o codi Arduino. Té capacitat d’emmagatzematge i bon procediment d’integració de 

sensors i dispositius específics, suporta una càrrega mínima durant el temps d’execució. 

L’alimentació del ESP8266 V3 és mitjançant port USB, un voltatge de 5V, la corrent màxima que poden 

rebre els pins digitals és de 12mA. El pin ADC, el convertidor d’analògic a digital és una mica diferent, 
en alguns models del ESP8266 la seva alimentació ha de ser de màxim 1 V però en el nostre cas hem 

observat que la placa ja inclou un divisor de tensió que amplia el rang de voltatge d’aquest pin de 0 a 
3,3V. 

Característiques tècniques: 

• Processador ESP8266 de 32 bits, de 80 MHz a 160 MHz

• 35K de IRAM i 80K de DRAM

• Memòria Flash de 32 Megabits (4 MegaBytes)

• Tensió de treball 3,3V

• Intensitat de consum aproximadament 50mA, però pot arribar a tindre pics de 300mA

• Protocol WIFI 802.11/b/g/n, Wifi Direct (P2P) Solf-AP

• Protocol TCP/IP

• Interface WIFI a 2,4 Ghz

• Inclou polsador flash i reset

• Connector micro USB

• Pins GPIO (Input – Output)

• Chip CH340G al USB-UART
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Pins GPIO Input Output Funcions 

D0 GPIO16 No No Arranca en HIGH/Connectat al RST  per 
iniciar / Resistència Pull-Up 

D1 GPIO5 Sí Sí També es pot utilitzar com SCL per I2C 

D2 GPIO4 Sí Sí També es pot utilitzar com SDA per I2C 

D3 GPIO0 No Sí Connectat al polsador flash 

D4 GPIO2 No Sí Connectat al LED de la placa 

D5 GPIO14 Sí Sí També es pot utilitzar com  SCLK per SPI 

D6 GPIO12 Sí Sí També es pot utilitzar com MISO per SPI 

D7 GPIO13 Sí Sí També es pot utilitzar com MOSI per SPI 

D8 GPIO15 No Sí No utilitzar, falla al arrancar en HIGH. Es 

pot utilitzar com CS per SPI 

RX GPIO3 Sí No Millor utilitzar en comunicació UART 

TX GPIO1 No Sí Millor utilitzar en comunicació UART 

A0 ADC0 Sí No Només entrades analògiques 

 Taula 4. Pins ESP8266 

A part de l’ús dels pins per entrada i sortida, també és capaç de tindre altres protocols de comunicació: 
Serial (UART), I2C i SPI. Però no han estat necessàries pel protocol de comunicació d’aquest projecte. 
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Figura 7. ESP8266/pins 
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4.1.2. Sensor de presència PIR HC-SR312 

El sensor PIR és un sensor capaç de detectar el moviment de persones, també conegut com a sensor 

infraroig passiu, mesura la llum infraroja emesa pels objectes situats en el camp de visió del sensor. 
Aquest sensor ens servirà tant en la detecció d’intrusió a l’habitatge, com també per poder encendre 

la llum al detectar presència. El sensor PIR escollit per dur a terme aquestes funcions és el HC-SR312.  

 Figura 8. HC-SR312. 

El sensor HC-SR312 funciona de la següent manera: com la majoria de sensors infrarojos, el sensor està 

dividit en dos camps, un mesura quines són les condicions habituals (amb la mateixa quantitat de 
radiació hi ha un equilibri de radiació infraroja) i l’altre les condicions momentànies. Al passar una 

persona davant del sensor, la quantitat de radiació és diferent a la que té marcada i això genera un 
desequilibri en el primer camp, activant el senyal. 
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4.1.3. Sensor de gas MQ-2 

El funcionament d’aquest tipus de sensor és el següent: 

Es tracta de sensors electroquímics i varien la seva resistència quan s’exposen a determinats gasos, 
internament té un escalfador, encarregat d’augmentar la temperatura interna i gràcies a això el sensor 

pot reaccionar als diferents gasos i canviar el valor de la resistència. 

El sensor de gas pensat per a la realització d’aquest projecte és MQ-2. 

El MQ-2  és utilitzat pel control de la qualitat de l’aire on detecta metà, propà, gas liquat del petroli 
(GLP), alcohol, hidrogen i fum. Amb sensibilitat ajustable, la tensió de funcionament és de 3 a 5 DC, 

amb sortida analògica amb la mesura o sortida digital, on té un valor llindar.  El temps de resposta ≤ 10 
s , els temps de recuperació  ≤ 30 s i la temperatura de treball entre -20ºC a 55ºC. 

Això pot ser molt útil per a la cuina, ens ajuda a la detecció del gas natural en cas de deixar-te’l obert o 
possibles fuites (el gas natural està principalment format per metà “CH4” amb un percentatge del 97%). 

  Figura 9. MQ-2 
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4.1.4. Sensor de temperatura i humitat DHT22 

Per mesurar de forma simultània la  temperatura i la humitat utilitzem el sensor DHT22, aquest sensor 

disposa d’un processador intern que realitza el procés de mesurar proporcionant un senyal digital, les 
característiques són les següents: mesurar temperatura de -40ºC fins a 125ºC amb una precisió del 

±0,5ºC, mesura la humitat entre 0 i 100% amb una precisió del 2-5% i la freqüència de mostreig és de 
2 mostres/segon (2Hz). 

 Figura 10. DHT22 

4.1.5. Sensor de flames KY 026 

El sensor de flames utilitzat és el KY 026 aquest sensor disposa d’un sensor PIR i un comparador 
analògic LM393 que al detectar una font infraroja dóna senyal,  molt adequat per a quan detecti una 

flama. Podem tindre senyal analògic o digital com preferim. L’alimentació ha de ser de 3,3V a 5,3V i la 
temperatura de treball de -25ºC fins a 85ºC. 

 Figura 11. KY 026 
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4.1.6. Sensor nivell d’aigua 

El sensor nivell d’aigua o per gotes de pluja  produeix un senyal al detectar aigua, petites filtracions o 

fuites, també es pot utilitzar per detectar el nivell de l’aigua. Voltatge de 3 a 5 V, sensor amb senyal 
analògica. 

 Figura 12. Sensor nivell d’aigua 

4.1.7. Active Buzzer KY-012 /Passive Buzzer KY-006 

Mòdul Active Buzzer KY-012 encarregat de funcionar com una alarma, quan rep una senyal alta genera 

so, és un brunzidor piezoelèctric que genera soroll a una freqüència de 2,5 kHz al rebre una senyal alta. 
La tensió de funcionament és de 3 a 5 V, corrent màxima 3mA, freqüència de ressonància 2,5±0,3 kHz 

amb una sortida de 85Db a 10 cm i una temperatura de treball de -20 ºC a 70ºC. En el cas del Mòdul 
Passive Buzzer KY-006 el funcionament és molt semblant però amb la capacitat de generar tons o 

melodies a diferents freqüències, la seva tensió d’entrada és de 1,5 a 15V DC i la freqüència de to de 
1,5 fins a 2,5 kHz. 

 Figura 13.Active/Passive Buzzer 
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4.1.8. Resistència LDR 

Un LDR o fotoresistor  és un resistor, el seu valor de resistència elèctrica varia depenent de la quantitat 

de llum que incideix sobre d’ell. Pot mesurar de 100Ω a 1KΩ quan està il·luminat i 50 KΩ a l’estar fosc, 
el temps de resposta és al voltant de 0,1 segons. Aquest sensor és molt útil per encendre llums quan 

es fa de nit.   

 Figura 14.LDR 

4.1.9. Relé KY-019 

El Relé utilitzat és el mòdul 5V KY-019, la seva funció és controlar dispositius endollats al sistema elèctric 

de l’habitatge.  Aquest relé pot commutar una càrrega màxima de  250V/10A en AC o 30V/10A en DC 
amb la senyal del microcontrolador, al rebre senyal 1 del microcontrolador s’activa. 

Gràcies a això podem controlar qualsevol dispositiu de la casa i tornar-lo automàtic o controlar-lo 
mitjançant un dispositiu mòbil com podria ser un telèfon mòbil, tablet...  

 Figura 15.Relé KY-019
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També utilitzem un Mòdul de  Relés, amb 4 canals a DC 5V, (s’encarrega de controlar les persianes de 
la terrassa per a així pujar o baixar les persianes a la vegada), la seva funció és controlar dispositius 

endollats al sistema elèctric de l’habitatge. Cal aclarir que aquests relés funcionen amb Trigger Low 
Level, al rebre senyal 0 s’activa el relé i deixa passar el voltatge. Aquests relés al igual que l’anterior 

individual, pot commutar una càrrega màxima de  250V/10A en AC o 30V/10A en DC amb la senyal del 
microcontrolador.  

Figura 16.Modul Relé 4 Canals
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4.2. Distribució, diagrames de flux i esquemes 

4.2.1. Rebedor 

4.2.1.1. Control d’il·luminació 

Pel control d’il·luminació utilitzem un sensor PIR i un relé, connectat a una bombeta i la seva 

alimentació. Tant el sensor PIR com el relé estan controlats pel nostre microcontrolador ESP8266. Així 
gràcies a la detecció del sensor PIR dóna informació al ESP8266 i serà l’encarregat de processar les 

dades rebudes i activar o desactivar el relé, això fa que la bombeta s’encengui o s’apagui. 

A continuació represento el diagrama de flux: 

 Figura 17. Diagrama de flux de la llum del rebedor 
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4.2.1.2. Control d' intrusió amb alarma sonora 

Pel control de seguretat d’intrusió, tenim un interruptor de seguretat. Un cop activat, en el cas que 

estiguem fora de casa o a l’hora de dormir, si el sensor de presència (PIR) detecta  moviment, genera 
una alarma sonora gràcies a un Buzzer Actiu, també rebrem la notificació al dispositiu mòbil. L’alarma 

sonora pot ser molt adequada en les hores de dormir.  

A continuació represento el diagrama de flux: 

 Figura 18. Diagrama de flux de la alarma rebedor 
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4.2.2. Cuina 

4.2.2.1. Control de riscos: fuita de gas, fuita d’aigua i flames 

Pel control de la cuina he decidit centrar-me en els principals riscos d’aquesta estança. 

El sensor de gas MQ-2 permet detectar qualsevol fuita de gas, el sensor de nivell d’aigua permet el 
control de fuites d’aigua i finalment sensor de flames ens  assegura que no s’ha generat cap flama a la 

cuina. Tots aquests sensors connectats al ESP8266 ens permeten estar informats en tot moment 
d’aquests principals riscos a través dels dispositius mòbils.  

A continuació represento els diagrames de flux: 

 Figura 19. Diagrama de flux fuita gas a la cuina 
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 Figura 20. Diagrama de flux fuita d’aigua a la cuina 

 Figura 21. Diagrama de flama a la cuina 

Com s’observa  en el programa i esquema de la cuina hi ha un altre dispositiu, un relé, la seva funció és 
senzilla, controlar la caldera, aquest dispositiu està regulat pel sistema de control de temperatura de 

la sala d’estar, així que en cas de rebre 1 encén la caldera i en cas de rebre 0 l’apaga.  
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4.2.3. Sala d’estar 

4.2.3.1. Control de temperatura i d’humitat 

Pel control de temperatura i humitat utilitzarem el sensor DHT22, capaç de mesurar la temperatura i 
humitat en format digital, quan el sensor envií les dades al ESP8266 aquest anirà informant 

periòdicament de la temperatura i la humitat, i a la vegada anirà controlant el relé de la caldera, com 
he dit anteriorment, aquest relé està situat a la cuina (on està la caldera), la calefacció radiant situada 

sota el terra s’encarregarà d’augmentar la temperatura de l’habitatge, fins a aconseguir la temperatura 
de benestar. He considerat que en mode automàtic, la temperatura de dia ha de ser de 21ºC i a la nit 

baixarà fins als 17ºC. En mode manual podem posar la temperatura que desitgem. 

A continuació represento el diagrama de flux: 

 Figura 22. Diagrama de flux temperatura 
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4.2.3.2. Control d’il·luminació del passadís 

Pel control de la il·luminació utilitzem un sensor PIR i un relé, connectat a una bombeta i a la seva 
alimentació. Tant el sensor PIR com el relé estan controlats pel ESP8266. Així gràcies a la detecció del 

sensor PIR dóna informació al ESP8266 i serà l’encarregat de processar les dades rebudes i activar o 
desactivar el relé, això fa que la bombeta s’encengui o s’apagui. 

A continuació represento el diagrama de flux: 

 Figura 23. Diagrama de flux de la il·luminació  del passadís 
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4.2.4. Bany 

4.2.4.1. Control d’il·luminació 

Pel control de la il·luminació utilitzem un sensor PIR i un relé, connectat a una bombeta i la seva 
alimentació. Tant el sensor PIR com el relé estan controlats pel nostre microcontrolador (ESP8266). 

Així gràcies a la detecció del sensor PIR dóna informació al ESP8266 i serà l’encarregat de processar les 
dades rebudes i activar o desactivar el relé, això fa que la bombeta s’encengui o s’apagui. També tenim 

un interruptor al dispositiu mòbil per deixar fixa la llum en cas que sigui necessari. 

A continuació represento el diagrama de flux: 

 Figura 24. Diagrama de flux de la il·luminació del bany 
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4.2.4.2. Control de fuites d’aigua 

Pel control de fuites d’aigua hi ha col·locat un sensor nivell d’aigua, el nostre ESP8266 rep la informació 

del sensor i ens comunica al dispositiu mòbil que hi ha una fuita d’aigua al bany. Aquest sistema pot 
ser molt adequat per la rapidesa, i sobretot en habitatges on el propietari no viu tots els dies, per 

motius de feina... 

A continuació represento el diagrama de flux: 

  Figura 25. Diagrama de flux avís de fuita d’aigua al  bany 
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4.2.5. Habitació 

4.2.5.1. Despertador 

El sistema domòtic disposa d’un despertador, fet mitjançant un Buzzer Passiu, que ens permet posar 
melodies, controlat pel ESP8266, nosaltres a través d’un dispositiu mòbil activarem o desactivarem el 

despertador i el posarem a una hora/minuts concrets. En aquell precís moment sonarà la melodia per 
despertar-nos. 

A continuació represento el diagrama de flux: 

 Figura 26. Diagrama de flux despertador habitació 
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4.2.5.2. Control de persianes 

Les persianes són controlades mitjançant dos relés, un primer relé encarregat de la pujada i un segon 

per la baixada, l’encarregat d’activar o desactivar els relés és el ESP8266. Hi ha el mode automàtic on 
la persiana pujarà/baixarà a una hora concreta seleccionada pel nostre dispositiu mòbil. També un 

sistema manual quan així ho decidim, aquest interruptor a l’estar activat puja la persiana i quan el 
desactivem la baixa. En el dispositiu mòbil tenim un indicador que marca quan les persianes estan 

pujades o baixades. 

El model de persianes triat és per motor tubular, que té com a punt fort un final de carrera, així quan 
arriba a la posició desitjada s’atura.   

A continuació represento el diagrama de flux: 

 Figura 27. Diagrama de flux persiana habitació 
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4.2.6. Terrassa 

4.2.6.1. Control d’ il·luminació  

Pel control de il·luminació  utilitzem un sensor PIR, una resistència LDR (sensor de llum) i un relé, 
connectat a una bombeta i la seva alimentació. Tant el sensor PIR, la resistència LDR, com el relé estan 

controlats pel ESP8266. Així gràcies a la detecció de la mesura de llum i del sensor PIR donen informació 
al ESP8266, que serà l’encarregat de processar les dades rebudes i activar o desactivar el relé, això fa 

que la bombeta s’encengui o s’apagui. Cal especificar que la resistència LDR ha d’estar fora de l’abast 
de la llum de la nostra bombeta per evitar possibles errors. 

A continuació represento el diagrama de flux: 

Figura 28. Diagrama de flux il·luminació terrassa 
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4.2.6.2. Control d’intrusió terrassa 

Pel control de seguretat en cas d’intrusió a la terrassa també tindrem un avís per notificació i per 

indicador quan el sensor PIR detecti presència. Aquest avís només s’activarà en cas que l’interruptor 
de seguretat terrassa, del dispositiu mòbil, estigui activat. 

A continuació represento el diagrama de flux: 

  Figura 29. Diagrama de flux intrusió terrassa 
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4.2.6.3. Control de persianes 

Les persianes són controlades mitjançant dos relés, un primer relé encarregat de la pujada i un segon 

per a la baixada, l’encarregat d’activar o desactivar els relés és el ESP8266. Hi ha el mode automàtic on 
la persiana pujarà/baixarà a una hora concreta seleccionada pels nostres dispositius mòbils. També un 

sistema manual quan així ho decidim, aquest interruptor a l’estar activat puja la persiana i quan el 
desactivem la baixa. En el dispositiu mòbil tenim un indicador que marca quan les persianes estan 

pujades o baixades. 

El model de persianes triat és per motor tubular, que té com a punt fort un final de carrera, així quan 
arriba a la posició desitjada s’atura.  

A continuació represento el diagrama de flux: 

 Figura 30. Diagrama de flux persiana terrassa 
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6. SISTEMA DE COMUNICACIÓ MQTT

6.1. Servidor: MyQtthub 

MyQtthub és la plataforma/Broker web triada per aquest projecte, ja que té un conjunt de 

característiques molt adequades. Inclou un suport pel protocol obert MQTT molt estable, basat en 
tecnologia Akka i Scada. Amb l’objectiu d’interconnectar els diferents dispositius i intercanviar els 

missatges. El panel web permet gestionar dispositius, claus, missatges publicats, fer publicacions i 
gestionar les diferents subscripcions.  

A continuació observem una captura dels dispositius connectats a aquest servidor 

Figura 31. MyQtthub dispositius connectats 

També per controlar la quantitat de missatges, dispositius, espai... tenim les estadístiques de dades del 
nostre servidor. 
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 Figura 32. MyQtthub estadístiques 

El servidor utilitzat és “node02.myqtthub.com“. 

Característiques  de la seguretat, suporta TLS/SSL per a les comunicacions MQTT. També podem ser 
capaços de controlar des de quina IP es poden connectar els diferents dispositius (sempre inclou 

l’usuari administrador del domini)  i així evitar possibles entrades d’accessos no autoritzats. Això és 
molt adequat quan el sistema MQTT ha de controlar informació sensible, on possibles modificacions 
afectessin de manera important. 

Característiques màximes del pla gratuït MyQtthub: 

Usuaris Connexions Espai Subscripcions Mida 

missatge 

Missatges 

minuts 

Missatges 

hora 

Missatges 

dia 

100 50 10 MB 250 4 kB 300 800 10.000 

 Taula 5. Característiques pla MyQtthub 
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També podem accedir a informació tant important com les diferents subscripcions del nostre servidor 
i els últims missatges enviats. A continuació podem veure una petita mostra: 

Figura 33. MyQtthub subscripcions 

Figura 34. MyQtthub últims missatges 
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6.2. Altres servidors 

CloudMQTT 

CloudMQTT són servidors Mosquitto administrats al núvol. Mosquitto implementa el protocol de 
transport MQTT (el MQTT és un protocol màquina a màquina), ideal per a dispositius connectats, el 

seu disseny és perfecte per a sistemes integrats a telèfons mòbils i altres aplicacions, al necessitar poca 
memòria i ample de banda petita.  

 Aquest servidor em va semblar adequat al inici, amb un funcionament simple, però comparant-lo amb 
el MyQttHub, tenia moltes mancances, tant en el número de dispositius que podíem connectar amb la 

comunicació MQTT, com en l’estudi de les dades i la seva seguretat. 

 Figura 35. Funcionament CloudMQTT 
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6.3. Aplicació mòbil 

6.3.1. Control 

L’aplicació escollida pel control del sistema domòtic és Iot MQTT Panel, una de les millors que he 
provat, ja que permet crear un conjunt de panels amb funcions molt adequades, com per exemple: 

Button, Switch, Slider, Text Input, LED Indicador, Gràfic Lineal entre moltes d’altres. 

També té un bon sistema de seguretat (has d’indicar el nom d’un dispositiu autoritzat en MyQttHub). 

Podem observar una part del nostre sistema, creat amb aquesta aplicació: 

 Figura 36. Sistema control domòtica 
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6.3.2. Notificació 

Per a les notificacions he decidit l’aplicació MQTT Dashboard, aquesta aplicació funciona de forma 

semblant a l’aplicació de control, però ens permet rebre notificacions a temes subscrits, he decidit 
només utilitzar-la per a les notificacions, ja que no permet tantes funcions de control com Iot MQTT 

Panel. 

 Són molt importants les  notificacions al mòbil (inclou notificació i avís sonor), per a rebre la informació 

de la forma més ràpida possible. 

 Figura 37. Notificacions domòtica 
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7. Muntatge i verificació del funcionament

7.1. Muntatge 

Per al muntatge dels prototips de les diferents estances, s’ha utilitzat una plataforma de plàstic, on 

s’han subjectat els diferents elements mitjançant cargols i femelles. La mesura dels cargols ha estat de 
2M, ja que aquesta és la mida per fixar els ESP8266 i Relés, en el cas dels sensors he preferit no fixar-

los pel seu reduït pes i la mobilitat de les proves realitzades. 

Per a la ràpida modificació dels esquemes, s’ha optat per posar una Protoboard de 400 punts en cada 
un dels prototips per a cada estança. 

A continuació podem observar els diferents prototips per a cada una de les estances. 

REBEDOR: 

  Figura 38. Prototip rebedor 
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CUINA: 

 Figura 39. Prototip cuina 

SALA D’ESTAR: 

 Figura 40. Prototip sala d’estar 

67 



Memòria 

BANY: 

 Figura 41. Prototip bany 

HABITACIÓ: 

  Figura 42. Prototip habitació 
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TERRASSA: 

 Figura 43. Prototip terrassa 

7.2. Verificació del funcionament 

S’han realitzat proves amb l’objectiu de verificar el funcionament dels diferents prototips, de cada una 

de les estances. 

El funcionament és el correcte, tant en el moment de visualitzar les dades rebudes pels nostres 

diferents sensors, com en el moment de controlar els diferents dispositius. La comunicació MQTT ens 
ha permès tindre un bon control, tant en el moment de visualitzar les dades des del nostre dispositiu 
mòbil, com per enviar-les des del nostre mòbil al ESP8266, així ser capaços de controlar els diferents 

actuadors de cada una de les estances.  

En alguns sensors, ha estat necessari realitzar diferents proves amb l’objectiu de saber el valor òptim 

pel seu funcionament. Com per exemple en els casos del sensor d’aigua i el LDR. Una curiositat és que 
el sensor de gas ha d’estar al voltant de 24h connectat a l’alimentació per oferir-nos resultats sense 

possibles errades. 

Les imatges següents mostren el dashboard, capaç de controlar el sistema domòtic, amb les dades 

rebudes després de realitzar les proves.  
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 Figura 44. Verificació del funcionament 
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Per observar el funcionament dels dispositius adjunto el següent enllaç, en els vídeos podrem observar 

el bon funcionament tant de manera individual  com en conjunt: 

https://drive.google.com/drive/folders/1aaoHPI2gRsPx81V6UqyDp98l8dxlDZY6?usp=sharing 
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8. IMPACTE AMBIENTAL DE LA DOMÒTICA DE L’HABITATGE

La domòtica té una gran importància en l’eficiència energètica, ja que busca l’estalvi d’energia 
mitjançant la tecnologia.  

En aquest projecte de domòtica s’han buscat diferents formes d’estalvi d’energia: 

• Primer de tot s’han incorporat sensors de presència per a la il·luminació a diverses estances

de pas com són el rebedor, el passadís, el bany... llocs on la majoria de cops entrem per estar
un temps reduït i així ens assegurem que la llum no queda encesa, ja que només s’encén al
detectar presència.

• En la il·luminació de la terrassa només podrem encendre la llum amb la doble condició que
estigui fosc (posant el sensor LDR) i quan detecti presència mitjançant el sensor PIR, així ens

assegurem que mai encendrà la llum quan no sigui necessari.

• Respecte a les persianes podem posar una hora d’obertura, que tingui com a referència l’hora

solar i així estalviar des del primer moment llum.

• Una altra característica que busca la sostenibilitat, a nivell de consum i contaminació es tracta
dels diferents sensors de gas, aigua i flames situats a la cuina i en el cas de sensor d’aigua

també en el bany, això ens permet detectar amb rapidesa qualsevol fuita al nostre habitatge i
així solucionar-ho el més ràpid possible.

• El consum dels dispositius Arduino és molt reduït, la majoria de sensors només necessiten
entre 3,3 a 5 V això ens permet que tot i tindre aquests dispositius sempre instal·lats i

alimentant-se ho fan amb un consum molt reduït.

• També remarcar que hem buscat un servidor gratuït MQTT al núvol, i així hem aconseguit que
no sigui necessari una CPU sempre encès, ja que això generaria un consum superior que a la

vegada no és necessari gràcies a les diferents plataformes webs actuals.

• En el futur podríem adaptar tots els habitatges a complir aquestes condicions, ja que com s’ha 

observat en aquest treball són fàcils de dur a terme i com en l’actualitat tothom té dispositius
mòbils seria fàcil d’implementar, i que la pròpia administració, proporcioni servidors per

mantenir aquests sistemes en òptimes condicions a un cost real molt reduït, ja que el pas
d’informació és tan reduït que tampoc seria necessari una gran quantitat de servidors.

En el cas de possibles avaries només seria necessari substituir el sensor per un de nou posant-
lo al mateix PIN programat del nostre microcontrolador ESP8266. Crec que al treballar a molt 

baixa potència podríem aconseguir que les avaries fossin mínimes. 
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Conclusions 

L’objectiu d’aquest projecte teòric/pràctic ha estat desenvolupar la domòtica per a un habitatge a preu 
molt econòmic. La domòtica implementada a l’habitatge: control d’il·luminació per a certes estances, 

sistema d’alarma d’intrusos, sistema d’avís en cas de fugues siguin d’aigua o de gas, sensor de flames, 
control de persianes manual/horari i finalment control del sistema de calefacció, tot controlat des d’un 

dispositiu mòbil. 

El projecte s’ha basat en dispositius ESP8266 que controlen els diferents sensors i actuadors, aplicant 

un protocol de comunicació MQTT (entre els diferents protocols existents m’ha semblat el més 
adequat per a la domòtica).  

Els resultats i proves pràctiques han demostrat que els prototips desenvolupats per a cada una de les 
estances de l’habitatge funcionen correctament, són personalitzables i a un cost molt reduït. 

En conclusió, s’ha aconseguit un bon funcionament tant dels dispositius automàtics com dels 

dispositius controlats pel telèfon mòbil. En propostes de futur es podrà analitza l’automatització de 
més sistemes, per a una major comoditat. 

El treball m’ha obert un nou camí de cara al futur no tan sols en el meu possible futur habitatge sinó 
també en altres camps.   
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Pressupost i/o Anàlisis Econòmic 

A continuació es detallen els preus del dispositius empleats pel desenvolupament dels prototips del 
sistema domòtic dissenyat. 

Descripció Unitats Preu(€) Import final(€) 

3 x NodeMCU Lua Lolon V3 Mòdulo 

ESP8266 WIFI con CH340  

2 (6) 16,49 32,98 

5x 1Relé 5V KY-019 Modulo 2 (10) 8,49 16,98 

Modulo Relés 4 Canales DC 5V 2 7,99 15,98 

5x  HC-SR312 PIR 1 (5) 9,69 9,69 

10x Resistència LDR 1 (10) 1,95 1,95 

KY-026 Sensor de flames 1 3,56 3,56 

Sensor d’aigua 2 1,66 3,32 

MQ-2 Sensor gas 1 8,79 8,79 

DHT22 Sensor de temperatura 1 8,49 8,49 

Buzzer passiu KY-006 1 4,89 4,89 

3 x Buzzer actiu KY-012 1  (3) 6,49 6,49 

Cablejat arduino 1 6,99 6,99 

3x Breadboard 400 punts 2  (6) 7,99 15,98 

TOTAL: 136,09 

  Taula 6. Pressupost 

A continuació, faig una menció dels preus de sistemes domòtics que hi ha en el mercat. No es pot fer 

una comparació directa amb els productes citats a la taula anterior, ja que en el treball utilitzo sensors 
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i components electrònics determinats i en el mercat venen directament els dispositius, de qualsevol 
forma ens serveix per fer-nos una idea de l’elevat cost d’aquests sistemes.  

A continuació presento els preus de mercat de diferents dispositius: 

Producte Preu 

Philips Hue Sensor de Movimiento, Enciende las Luces con Detección de 
presencia – ALEXA o Google home 

39,95 € 

ARGUS Presence 180/2.20 m flush-mounted, lotus white, System Design 

- KNX 

124,90 € 

Tado° Termostato Inteligente Kit de Inicio V3+ - Control inteligente de 

calefacción  - ALEXA o Google home 

199,99 € 

Termostato PI blanco activo - KNX 220 € 

Temperature sensor, light grey - KNX 123,65 € 

Sensor de Gas WIFI ZIGBEE - ORVIBO 48,55 € 

Sensor detector de gas - Domotify 34,95 € 

Domos Sensor de Agua - Inundación WiFi 29,99 € 

Interruptor horario anual KNX REG-K/8/800 - KNX 371,53 € 

4CH Pro R2 Interruptor inalámbrico inteligente WiFi Conmutador de 

Control Remoto del Temporizador 

35,99 € 

Shelly 2.5 Wireless Dual relé interruptor inteligente domótica, Amazon - 

Alexa y Google Home  

51,16 € 

Actuador conmutador REG-K/2x230/10 con modo manual, gris claro - 

KNX 

161,60 € 

Actuador conmutador REG-K/4x230/16 con modo manual, gris claro - 

KNX 

269,40 € 

 Taula 7. Preus alternatives al mercat 
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Com s’observa el preu és bastant elevat, sobretot en el cas de productes KNX que a més necessiten un 
programa especial pel seu control.  

Per això és important buscar alternatives a preus més reduïts com s’ha aconseguit en aquest projecte. 
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Annex: PROGRAMACIÓ PLAQUES ESP8266 
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REBEDOR

#include <ESP8266WiFi.h>  //Llibreria WIFI del microcontrolador ESP8266
#include <PubSubClient.h>    //Llibreria MQTT (Publicació/Subscripció)

const char* ssid = "*************"; //Xarxa WIFI
const char* password = "********************"; //Contrasenya xarxa WIFI
const char* mqtt_server = "node02.myqtthub.com"; //Servidor MQTT
const char* mqtt_user = "**********"; //Usuari Servidor MQTT
const char* mqtt_pass = "***********"; //Contrasenya Servidor MQTT
const int mqtt_port = 1883; //Port Servidor MQTT
const char *device_id = "rebedor"; //Nom del dispositiu

WiFiClient espClient;//Crea un client per connectar una direcció IP i un port d'Internet
PubSubClient client(espClient); //El client creat s'encarrega de la publicació/subscripció

//**********PINS**********************
int pir_pin = 4; //Connexió del sensor PIR al pin D2
int alarma_pin = 5; //Connexió del buzzer actiu al pin D1
int rele_pin = 0; //Connexió del relé al pin D3

//**********VARIABLES*******************
bool pir, pir_anterior;  //Variable pir i pir_anterior
bool estat_llum = false; //Variable estat llum
unsigned long t_on_llum; //Variable temps llum
boolean i_alarma = 0; //Variable interruptor seguretat
bool estat_alarma = false; //Variable estat alarma

// **************PROGRAMA***************
void setup()
{
  Serial.begin(115200); //Configuració del port sèrie
  setup_wifi(); //Iniciar la connexió WIFI
  pinMode(pir_pin, INPUT);     //Selecció/inici pin per controlar el sensor PIR
  pinMode(rele_pin, OUTPUT);   //Selecció/inici pin per controlar la llum de sortida
  pinMode(alarma_pin, OUTPUT); //Selecció/inici pin per controlar el Buzzer de sortida
  client.setServer(mqtt_server, 1883);    //Iniciar Servidor MQTT
  client.setCallback(callback);  //Iniciar bucle lectura de payloads subscrits
  client.subscribe("rebedor/i_alarma");   //Subscripció
}

void setup_wifi() { //Bucle per a la connexió WIFI
  delay(10);   //Esperar 0,01 segons
  WiFi.begin(ssid, password); // Inicialitzar WIFI

  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
  {
    delay(500);
    Serial.print(".");
  }
  Serial.println("");
  Serial.println("WiFi connected");
  Serial.println(ssid);
  Serial.println("IP address: ");
  Serial.println(WiFi.localIP());   //Imprimir adreça IP
}

//Bucle lectura del payload dels topics subscrits
void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length)
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{
  String topicStr = topic; //Convertir a string per comparar topic
  Serial.print(topic);
  Serial.println(topicStr);
  char buff_p[length];

  if (topicStr == "rebedor/i_alarma")   //Si coincideix el topic, fer lectura
  {
    for (int i = 0; i < length; i++)
    {

buff_p[i] = (char)payload[i];
    }
    buff_p[length] = '\0'; //Selecció últim payload del topic
    String alarma_re = String(buff_p);  //Extreure payload com a string
    i_alarma = alarma_re.toInt();       //Convertir string tret a enter
  }
}

void reconnect() {       // Bucle per a la reconnexió
  while (!client.connected()) {    //Mentre el client no estigui connectat
    Serial.print("Attempting MQTT connection...");
    if (client.connect(device_id, mqtt_user, mqtt_pass)) {  //Connectar al client MQTT

Serial.println("connected");
client.subscribe("rebedor/i_alarma");   //Subscripció
delay(100);

    } else {
Serial.print("fallo, rc=");
Serial.print(client.state());
Serial.println("Intentar-ho en 5 segons");
delay(5000);  //Esperar 5 segons abans de tornar-ho a intentar

    }
  }
}

void loop()    //Bucle principal
{
  llum(); //Llegir bucle llum
  alarma (); //Llegir bucle alarma

  if (!client.connected())    //Si el client no es connecta
  {
    reconnect(); //Va al bucle reconnect
  }
  client.loop();
}

void llum()    //Bucle per l'il·luminació del rebedor en detectar presència
{
  pir = digitalRead(pir_pin); //Guardar el valor a la variable "pir"

  if (pir)  //En el cas que pir sigui 1
  {
    digitalWrite(rele_pin, HIGH);  //Encenem el relé que controla la llum
    pir_anterior = true;       // Guardar a la variable pir_anterior 1
  }
  else
  {

-2-



    if (pir_anterior == true)  //Si el valor pir_anterior és 1
    {

if (millis() > t_on_llum + 15000) //Espera 15 segons
{

t_on_llum += 15000;  //Suma continuament 15000
digitalWrite(rele_pin, LOW); //Apaga el relé que controla la llum

}
    }
    else
    {

digitalWrite(rele_pin, LOW); //Sinó apaga el relé que controla la llum
pir_anterior = false;  //Guardar a la variable pir_anterior 0

    }
  }
}

void alarma()    // Bucle encarregat de notificació i l'alarma en cas d'intrusió
{
  if ((i_alarma == HIGH) && (pir == HIGH) && (estat_alarma == false))
  { //Si valor interruptor seguretat està en on i detecta presència i estat a false
    client.publish("intrusio", "INTRUSIÓ A LA CASA"); //Publica Intrusió a la casa
    client.publish("intrusio_a", "1");  //Publica 1 a l'indicador intrusió
    digitalWrite (alarma_pin, HIGH);  //Activa el Buzzer actiu, l'alarma sonarà
    delay (5000); //Durant 5 segons
    estat_alarma = true;   //Passa estat a true, per no repetir els missatges
  }
  else
  {
    digitalWrite (alarma_pin, LOW);  //Sinó desactiva el Buzzer actiu, l'alarma no sonarà
  }
}
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CUINA

#include <ESP8266WiFi.h>     //Llibreria WIFI del microcontrolador ESP8266
#include <PubSubClient.h>    //Llibreria MQTT (Publicació/Subscripció)

const char* ssid = "*************";   //Xarxa WIFI
const char* password = "********************";  //Contrasenya xarxa WIFI
const char* mqtt_server = "node02.myqtthub.com";  //Servidor MQTT
const char* mqtt_user = "**********"; //Usuari Servidor MQTT
const char* mqtt_pass = "***********"; //Contrasenya Servidor MQTT
const int mqtt_port = 1883; //Port Servidor MQTT
const char *device_id = "cuina";  //Nom del dispositiu

WiFiClient espClient;//Crea un client per connectar una direcció IP i un port d'Internet
PubSubClient client(espClient);//El client creat s'encarrega de la publicació/subscripció

//****************PINS******************************
int rele_pin = 0; //Connexió relé al pin D3
int gas_pin = 4; //Connexió sensor gas al pin D2
int aigua_pin = A0;// Connexió sensor aigua al pin A0
int flama_pin = 5; // Connexió sensor de flames al pin D1

//***********VARIABLES*****************************
int pir_lectura = 0;
int gas = 0; //Variable gas
bool estat_gas = false; //Variable estat gas
bool flama = 0;//Variable flama
bool estat_flama = false;  //Variable estat flama
int aigua = 0; //Variable aigua
bool estat_aigua = false; //Variable estat aigua
int c_on;  //Variable interruptor caldera
unsigned long temps_lectura;  //Variable temps lectura sensor analògic

//***************PROGRAMA***************
void setup()
{
  Serial.begin(115200);    //Configuració del port sèrie
  setup_wifi(); //Iniciar la connexió WIFI
  pinMode(gas_pin, INPUT); //Selecció/inici pin per controlar el sensor de gas
  pinMode(flama_pin, INPUT);    //Selecció/inici pin per controlar el sensor de flama
  pinMode(rele_pin, OUTPUT);    //Selecció/inici pin per controlar la llum de sortida
  client.setServer(mqtt_server, 1883);  //Iniciar Servidor MQTT
  client.setCallback(callback); // Iniciar el bucle lectura payloads subscrits
  client.subscribe("caldera/activa");   //Subscripció
}

void setup_wifi() {     //Bucle per a la connexió WIFI
  delay(10);
  WiFi.begin(ssid, password); // Inicialitzar WIFI

  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
  {
    delay(500);
    Serial.print(".");
  }
  Serial.println("");
  Serial.println("WiFi connected");
  Serial.println(ssid);
  Serial.println("IP address: ");

-1-



  Serial.println(WiFi.localIP());
}

//Bucle lectura del payload dels topics subscrits
void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length)
{
  String topicStr = topic; //Convertir a string per comparar topic
  Serial.print(topic);
  Serial.println(topicStr);
  char buff_p[length];

  if (topicStr == "caldera/activa") //Si coincideix el topic, fer lectura
  {
    for (int i = 0; i < length; i++)
    {

buff_p[i] = (char)payload[i];
    }
    buff_p[length] = '\0'; //Selecció últim payload del topic
    String on_c = String(buff_p); //Extreure payload com a string
    c_on = on_c.toInt(); //Convertir string tret a enter
  }
}

void reconnect() { // Bucle per a la reconnexió

  while (!client.connected()) { //Mentre el client no estigui connectat
    Serial.print("Attempting MQTT connection...");
    if (client.connect(device_id, mqtt_user, mqtt_pass)) {    //Connectar al client MQTT

Serial.println("connected");
client.subscribe("caldera/activa");      //Subscripció
delay(100);

    } else {
Serial.print("fallo, rc=");
Serial.print(client.state());
Serial.println("Intentar-ho en 5 segons");
delay(5000); // Esperar 5 segons abans de tornar-ho a intentar

    }
  }
}

void loop()
{
  cuina();   //Llegir bucle cuina

  if (!client.connected())     //Si el client no es connecta
  {
    reconnect();    //Va al bucle de reconnect
  }
  client.loop();
}

void cuina()
{
  if (millis() > temps_lectura + 1000)  //Espera 1 segon
  {
    temps_lectura += 1000;     //Suma 1000
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    gas = digitalRead(gas_pin); //Guardar a gas el valor llegit a D2
    flama = digitalRead(flama_pin);   //Guardar a flama el valor llegit a D1
    aigua = analogRead(aigua_pin);    //Guardar a aigua el valor llegit a A0

    //***** CALDERA ************
    if (c_on) //Si el valor al que estem substrits (caldera/activa) és 1
    {

digitalWrite(rele_pin, HIGH);   //Activa relé que controla caldera,encén caldera
    }
    else
    {

digitalWrite(rele_pin, LOW);    //Desactiva relé que controla caldera,apaga caldera
    }

    //***************GAS*********************
    if ((!gas) && (estat_gas == false))
    { //Si "gas" sigui 0 (detecta) i l'estat gas false

client.publish("gas", "FUGA DE GAS");   //Publica  Fuga de gas
client.publish("gas_i", "1");   //Publica  1 a l'indicador gas
estat_gas = true; //Passa estat gas a true, per no repetir missatges

    }

    //***************FLAMA*********************
    if ((flama) && (estat_flama == false))  //Si "flama" sigui 1 i estat flama false
    {

client.publish("foc", "HI HA FOC A LA CASA"); //Publica hi ha foc a la casa
client.publish("foc_i", "1"); //Publica 1 a l'indicador foc
estat_flama = true; //Passa estat flama a true, per no repetir missatges

    }

    //***************AIGUA*********************
    if ((aigua > 200) && (estat_aigua == false))  //Si "aigua" superior a 200 i estat aigua 

false
    {

client.publish("aigua", "FUGA D'AIGUA A LA CUINA");  //Publica fuga d'aigua a la cuina
client.publish("aigua_i", "1");  //Publica 1 a l'indicador d'aigua
estat_aigua = true;  //Passa estat aigua a true, per no repetir missatges

    }
  }
}

-3-



SALA_ESTAR

#include <DHT.h>   //Llibreria pel sensor DHT
#include <ESP8266WiFi.h>   //Llibreria WIFI microcontrolador ESP8266
#include <PubSubClient.h>  //Llibreria MQTT (Publicacció/Subscripció)
#include <NTPClient.h>  //Llibreria per accedir a l'hora actual mitjançant la xarxa 
#include <WiFiUdp.h>  //Llibreria per descarregar contingut de la xarxa

#define DHT_PIN 5      //Definir el pin del sensor DHT22
#define DHT_TYPE DHT22  //Definir el tipus de sensor DHT es tracta DHT22
DHT dht (DHT_PIN, DHT_TYPE);

const char* ssid = "*************";  //Xarxa WIFI
const char* password = "********************";     // Contrasenya xarxa WIFI
const char* mqtt_server = "node02.myqtthub.com";  //Servidor MQTT
const char* mqtt_user = "**********"; //Usuari Servidor MQTT
const char* mqtt_pass = "***********"; //Contrasenya Servidor MQTT
const int mqtt_port = 1883; //Port Servidor MQTT
const char *device_id = "sala_estar";

WiFiClient espClient;//Crea un client per connectar una direcció IP i un port d'Internet
PubSubClient client(espClient);//El client creat s'encarrega de la publicació/subscripció

//**********PINS**********************
int pir_pin = 4; //Connexió del sensor PIR al pin D2
int rele_pin = 0; //Connexió Relé al pin D3
int pin_dht = 5; // Connexió del sensor DHT22 al pin D1

//**********VARIABLES*******************
bool caldera_on = 0;  //Variable interruptor caldera
bool caldera_mode = 0; //Variable interruptor caldera mode
int caldera_temperatura = 0;  //Variable temperatura manual
bool pir, pir_anterior;   //Variable pir i pir anterior
bool estat_llum = false;  //Variable estat llum
unsigned long t_on_llum;  //Variable temps llum
long previtemps = 0;  //Variable temps lectura

WiFiUDP ntpUDP;
NTPClient timeClient(ntpUDP, "pool.ntp.org", 7200);
//Descarregar data i hora de la xarxa

//****************PROGRAMA***************
void setup()
{
  Serial.begin(115200);//Configuració del port serie
  dht.begin();   //Iniciar el sensor DHT
  setup_wifi();      //Iniciar la connexió WIFI
  pinMode(pir_pin, INPUT); //Selecció/inici pin del sensor PIR d'entrada
  pinMode(pin_dht, INPUT); //Selecció/inici pin del sensor de temperatura i humitat
  pinMode(rele_pin, OUTPUT);  //Selecció/inici pin per controlar el relé de sortida
  client.setServer(mqtt_server, 1883);   //Iniciar Servidor MQTT
  client.setCallback(callback);  //Iniciar bucle lectura payloads subscrits
  client.subscribe("caldera/on");    //Subscripcions
  client.subscribe("caldera/mode");
  client.subscribe("caldera/temperatura");
  timeClient.begin();              //Iniciar el temps NPT
}
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void setup_wifi()
{
  delay(10);   //Esperar 0,01 segons
  WiFi.begin(ssid, password); // Inicialitzar WIFI
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
  {
    delay(500);    //Esperar 0,5 segundos
    Serial.print(".");
  }
  Serial.println("");
  Serial.println("WiFi connected");
  Serial.println(ssid);
  Serial.println("IP address: ");
  Serial.println(WiFi.localIP());     //Imprimir adreça IP
}

//Bucle lectura del payload dels topics subscrits
void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length)
{
  String topicStr = topic;     //Convertir a string per comparar topic
  Serial.print(topic);
  Serial.println(topicStr);
  char buff_p[length];

  if (topicStr == "caldera/on")    //Si coincideix el topic, fer lectura
  {
    for (int i = 0; i < length; i++)
    {

buff_p[i] = (char)payload[i];
    }
    buff_p[length] = '\0'; //Selecció últim payload del topic
    String caldera_on_c = String(buff_p);     //Extreure payload com a string
    caldera_on = caldera_on_c.toInt(); //Convertir string tret a enter
  }

  if (topicStr == "caldera/mode")   //Si coincideix el topic, fer lectura
  {
    for (int i = 0; i < length; i++)
    {

buff_p[i] = (char)payload[i];
    }
    buff_p[length] = '\0'; //Selecció últim payload del topic
    String caldera_mode_c = String(buff_p);    //Extreure payload com a string
    caldera_mode = caldera_mode_c.toInt();     //Convertir string tret a enter
  }

  if (topicStr == "caldera/temperatura")    //Si coincideix el topic, fer lectura
  {
    for (int i = 0; i < length; i++)
    {

buff_p[i] = (char)payload[i];
    }
    buff_p[length] = '\0'; //Selecció últim payload del topic
    String temperatura_ca = String(buff_p);     //Extreure payload com a string
    caldera_temperatura = temperatura_ca.toInt(); //Convertir string tret a enter
  }
}
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void reconnect() // Bucle per a la reconnexió
{
  while (!client.connected()) //Mentre el client no estigui connectat
  {
    Serial.print("Attempting MQTT connection...");
    if (client.connect(device_id, mqtt_user, mqtt_pass))//Connectar al client MQTT
    {

Serial.println("connected");
client.subscribe("caldera/on"); //Subscripcions
client.subscribe("caldera/mode");
client.subscribe("caldera/temperatura");
delay(100);

    } else {
Serial.print("fallo, rc=");
Serial.print(client.state());
Serial.println("Intentar-ho en 5 segons");
delay(5000); // Esperar 5 segons abans de tornar-ho a intentar

    }
  }
}

void loop()    //Bucle principal
{
  llum(); //Llegir bucle llum
  temperatura(); //Llegir bucle temperatura

  if (!client.connected()) //Si el client no es connecta
  {
    reconnect(); //Va al bucle de reconnect
  }
  client.loop();
}

void llum()    //Bucle per a l'iluminació del rebedor al detectar presència
{
  pir = digitalRead(pir_pin);  //Guardar el valor a la variable "pir"

  if (pir)  //En el cas que pir sigui 1
  {
    digitalWrite(rele_pin, HIGH);  //Encenem el relé que controla la llum
    pir_anterior = true;       //Guardar a la variable pir_anterior 1
  }
  else
  {
    if (pir_anterior == true)  //Si el valor pir_anterior és 1
    {

if (millis() > t_on_llum + 15000)  //Esperar 15 segons
{

t_on_llum += 15000;    //Suma 15000
digitalWrite(rele_pin, LOW);   // Apaga el relé que controla la llum

}
    }
    else
    {

digitalWrite(rele_pin, LOW);   //Apaga el relé que controla la llum
pir_anterior = false; //Guardar a la variable pir_anterior 0

    }
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  }
}

void temperatura()    //Bucle encarregat de regular la temperatura de la casa
{
  unsigned long milisegons = millis(); //Mesura milisegons des de inici del dispositiu
  float h = dht.readHumidity(); //Guarda a  h la humitat que mesura el sensor DHT22
  float t = dht.readTemperature(); //Guarda a t la temperatura que mesura el sensor DHT22
  timeClient.update();           //Descarrega les dades de la data i hora actual
  int hora = timeClient.getHours();   //Guarda la variable hora descargada anteriorment
  if (milisegons - previtemps > 60000)//Cada 60 segons realitzarà les seguents funcions
  {
    previtemps = milisegons;

    if (caldera_on == HIGH) //Si el interruptor de la caldera està en on
    {

if (caldera_mode == HIGH) //Si està en mode automàtic
{

if (hora > 6) //A partir de les 7h
{

if (t < 21.0) //Si la temperatura és més baixa que 21ºC
{
client.publish("caldera/activa", "1"); //Encén la caldera

}
else
{
client.publish("caldera/activa", "0"); //Sinó apaga la caldera

}
}
else //Si la hora està entre 0 a 7h
{

if (t < 17.0) //Si la temperatura és més baixa que 17ºC
{
client.publish("caldera/activa", "1");     //Encén la caldera

}
else
{
client.publish("caldera/activa", "0");   //Sinó apaga caldera

}
}

}
else        //Sinó està en modo automàtic, el manual
{ if (t < caldera_temperatura)

{ //Si la temperatura és més petit que la temperatura  marcada pel mòbil
client.publish("caldera/activa", "1");  //Encén la caldera

}
else
{

client.publish("caldera/activa", "0");  //Apaga la caldera
}

}
    }
    else //Si la caldera no està mode on
    {

client.publish("caldera/activa", "0");   //Apaga la caldera
    }
    char temperaturaDHT [15]; //Creem char per les dades de temperatura i humitat
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    char humitatDHT [15];

    dtostrf(h, 2, 2, humitatDHT);// Convertim el float h i t a char per poder publicar
    dtostrf(t, 2, 2, temperaturaDHT);

    client.publish("sala_estar/temperatura", temperaturaDHT);//Publica la temperatura
    client.publish("sala_estar/humitat", humitatDHT); //Publica la humitat
  }
}
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BANY

#include <ESP8266WiFi.h>  // Llibreria WIFI microcontrolador ESP8266
#include <PubSubClient.h>    // Llibreria MQTT (Publicació/Subscripció)

const char* ssid = "*************";   //Xarxa WIFI
const char* password = "********************";  // Contrasenya xarxa WIFI
const char* mqtt_server = "node02.myqtthub.com";  //Servidor MQTT
const char* mqtt_user = "**********"; //Usuari Servidor MQTT
const char* mqtt_pass = "***********"; //Contrasenya Servidor MQTT
const int mqtt_port = 1883; //Port Servidor MQTT
const char *device_id = "bany";  //Nom del dispositiu

WiFiClient espClient;//Crea un client per connectar una direcció IP i un port d'Internet
PubSubClient client(espClient);//El client creat s'encarrega de la publicació/subscripció

//************PINS**********************
const int pir_pin = 4; //Connexió del sensor PIR al pin D2
const int rele_pin = 0; //Connexió del relé al pin D3
const int aigua_pin = A0; //Connexió del sensor d'aigua al pin analògic A0

//**************VARIABLES*******************
bool pir, pir_anterior;   //Variable pir i pir_anterior
bool estat_llum = false;  //Variable estat llum
unsigned long t_on_llum;  //Variable temps llum
unsigned long temps_lectura;  //Variable temps lectura sensor analògic
bool i_bany = 0;     //Variable interruptor controlat per dispositiu mòbil
bool estat_aigua = false; //Variable estat aigua
int aigua = 0;     //Variable sensor aigua

//**************PROGRAMA***************
void setup()
{
  Serial.begin(115200);    //Configuració del port sèrie
  setup_wifi(); //Iniciar la connexió WIFI
  pinMode(pir_pin, INPUT); //Selecció/inici pin per controlar el sensor PIR
  pinMode(rele_pin, OUTPUT);    //Selecció/inici pin per controlar el relé de sortida
  client.setServer(mqtt_server, 1883);    //Iniciar Servidor MQTT
  client.setCallback(callback);   // Iniciar el bucle lectura payloads subscrits
  client.subscribe("bany_i");   //Subscripció
}

void setup_wifi() {    //Bucle per a la connexió WIFI
  delay(10);
  WiFi.begin(ssid, password); // Inicialitzar WIFI

  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
  {
    delay(500);
    Serial.print(".");
  }
  Serial.println("");
  Serial.println("WiFi connected");
  Serial.println(ssid);
  Serial.println("IP address: ");
  Serial.println(WiFi.localIP());
}

//Bucle lectura del payload dels topics subscrits
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void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length)
{
  String topicStr = topic;    //Convertir a string per comparar topic
  Serial.print(topic);
  Serial.println(topicStr);
  char buff_p[length];

  if (topicStr == "bany_i")    //Si coincideix el topic, fer lectura
  {
    for (int i = 0; i < length; i++)
    {

buff_p[i] = (char)payload[i];
    }
    buff_p[length] = '\0'; //Selecció últim payload del topic
    String bany_i = String(buff_p);  //Extreure payload com a string
    i_bany = bany_i.toInt();      //Convertir string tret a enter
  }
}

void reconnect() // Bucle per a la reconnexió
{
  while (!client.connected()) {    //Mentre el client no estigui connectat
    Serial.print("Attempting MQTT connection...");
    if (client.connect(device_id, mqtt_user, mqtt_pass)) {//Connectar client MQTT

Serial.println("connected");
client.subscribe("bany_i");   //Subscripció
delay(100);

    } else {
Serial.print("fallo, rc=");
Serial.print(client.state());
Serial.println("Intentar-ho en 5 segons");
delay(5000);  // Esperar 5 segons abans de tornar-ho a intentar

    }
  }
}

void loop()    //Bucle principal
{
  llum(); //Llegir bucle llum
  fuga_aigua();     //Llegir bucle fuga_aigua

  if (!client.connected())   //Si el client no es connecta
  {
    reconnect();   //Va al bucle reconnect
  }
  client.loop();
}

void llum()  //Bucle per a l'il·luminació del rebedor en detectar presència
{
  pir = digitalRead(pir_pin);  //Guardar el valor a la variable "pir"

  if (i_bany)  //En el cas que pir sigui 1
  {
    digitalWrite(rele_pin, HIGH);  //Encén el relé que controla la llum
    pir_anterior = true;       // Guardar a la variable pir_anterior 1
  }
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  if (pir)  //En el cas que pir sigui 1
  {
    digitalWrite(rele_pin, HIGH);  //Encén el relé que controla la llum
    pir_anterior = true;       // Guardar a la variable pir_anterior 1
  }
  else
  {
    if (pir_anterior == true)  //Si el valor pir_anterior és 1
    {

if (millis() > t_on_llum + 15000) //Esperar 15 segons
{

t_on_llum += 15000;    //Suma 15000
digitalWrite(rele_pin, LOW);   // Apaga el relé que controla la llum

}
    }
    else
    {

digitalWrite(rele_pin, LOW);   //Sinó apaga el relé que controla la llum
pir_anterior = false;     //Guardar a la variable pir_anterior 0

    }
  }
}

void fuga_aigua()   // Bucle encarregat de les fuites d'aigua
{
  if (millis() > temps_lectura + 1000)  //Esperar 1 segon
  {
    temps_lectura += 1000;   //Suma 1000
    aigua = analogRead(aigua_pin);  //Guardar el valor a la variable aigua

    if ((aigua > 200) && (estat_aigua == false)) //Valor mínim amb contacte aigua
    {

client.publish("aigua", "FUGA D'AIGUA AL BANY"); //Publica Fuga d'aigua al bany
client.publish("aigua_i", "1"); //Publica 1 a l'indicador d'aigua
estat_aigua = true;  //Passa estat aigua a true, per no repetir missatges

    }
  }
}
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HABITACIO

#include <ESP8266WiFi.h>   //Llibreria WIFI del microcontrolador ESP8266
#include <PubSubClient.h>  //Llibreria MQTT (Publicació/Subscripció)
#include <NTPClient.h>   //Llibreria per accedir a la hora actual mitjançant la xarxa 
#include <WiFiUdp.h>   //Llibreria per descarregar contingut de la xarxa

const char* ssid = "*************";    //Xarxa WIFI
const char* password = "********************";   // Contrasenya xarxa WIFI
const char* mqtt_server = "node02.myqtthub.com";  //Servidor MQTT
const char* mqtt_user = "**********"; //Usuari Servidor MQTT
const char* mqtt_pass = "***********"; //Contrasenya Servidor MQTT
const int mqtt_port = 1883; //Port Servidor MQTT
const char *device_id = "habitacio";   //Nom del dispositiu

WiFiClient espClient;//Crea un client per connectar una direcció IP i un port d'Internet
PubSubClient client(espClient);//El client creat s'encarrega de la publicació/subscripció

//***********PINS**********************
const int rele_pin_pujada = 0; //Connexió del relé per a la pujada al pin D3
const int rele_pin_baixada = 4; //Connexió del relé per a la pujada al pin D2
int alarma_pin = 5; //Connexió buzzer passiu al pin D1

//***********VARIABLES*******************
bool habitacio_persiana = 0; //Variable interruptor persiana
bool ha_persiana_automatic = 0;//Variable interruptor automàtic
int ha_persiana_hora_pujada = 0; //Variable hora pujada
int ha_persiana_min_pujada = 0; //Variable minut pujada
int ha_persiana_hora_baixada = 0;  //Variable hora baixada
int ha_persiana_min_baixada = 0;  //Variable minut baixada
bool habitacio_despertador = 0;  //Variable interruptor despertador
int ha_despertador_hora = 0;  //Variable hora despertador
int ha_despertador_min = 0;   //Variable minut despertador
bool persiana_estat = 0;   //Variable estat persiana
int hora = 0;   //Variable hora actual
int minuts = 0; //Variable minut actual

const int tonos[] = {261, 277, 294, 311, 330, 349, 370, 392, 415, 440, 466, 494};
const int countTonos = 10;  //Melodia buzzer passiu

WiFiUDP ntpUDP;
NTPClient timeClient(ntpUDP, "pool.ntp.org", 7200);
//Descarregar data i hora de la xarxa

//**************PROGRAMA***************
void setup()
{
  Serial.begin(115200);//Configuració del port sèrie
  setup_wifi();      //Iniciar la connexió WIFI
  pinMode(rele_pin_pujada, OUTPUT);    //Selecció/inici pin per controlar la persiana de 
pujada

  pinMode(rele_pin_baixada, OUTPUT); //Selecció/inici pin per controlar la persiana de baixada
  pinMode(alarma_pin, OUTPUT);
  client.setServer(mqtt_server, 1883);   //Iniciar Servidor MQTT
  client.setCallback(callback); // Inicialitzar el bucle lectura payloads subscrits
  client.subscribe("habitacio/persiana"); //Subscripcions
  client.subscribe("habitacio/persiana_automatic");
  client.subscribe("habitacio/persiana_hora_pujada");
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  client.subscribe("habitacio/persiana_hora_baixada");
  client.subscribe("habitacio/persiana_min_pujada");
  client.subscribe("habitacio/persiana_min_baixada");
  client.subscribe("habitacio/despertador");
  client.subscribe("habitacio/despertador_hora");
  client.subscribe("habitacio/despertador_min");
  timeClient.begin(); //Iniciar el temps NPT
}

void setup_wifi() //Bucle per a la connexió WIFI
{
  delay(10);
  WiFi.begin(ssid, password); //Inicialitzar WIFI

  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
  {
    delay(500);
    Serial.print(".");
  }
  Serial.println("");
  Serial.println("WiFi connected");
  Serial.println(ssid);
  Serial.println("IP address: ");
  Serial.println(WiFi.localIP()); //Imprimir adreça IP
}

//Bucle lectura del payload dels topics subscrits
void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length)
{
  String topicStr = topic; //Convertir a string per comparar topic
  Serial.print(topic);
  Serial.println(topicStr);
  char buff_p[length];

  if (topicStr == "habitacio/persiana")  //Si coincideix el topic, fer lectura
  {
    for (int i = 0; i < length; i++)
    {

buff_p[i] = (char)payload[i];
    }
    buff_p[length] = '\0'; //Selecció últim payload del topic
    String persiana_hab = String(buff_p); //Extreure payload com a string
    habitacio_persiana = persiana_hab.toInt();    //Convertir string tret a enter
  }

  if (topicStr == "habitacio/persiana_automatic") //Si coincideix el topic, fer lectura
  {
    for (int i = 0; i < length; i++)
    {

buff_p[i] = (char)payload[i];
    }
    buff_p[length] = '\0'; //Selecció últim payload del topic
    String p_a_hab = String(buff_p); //Extreure payload com a string
    ha_persiana_automatic = p_a_hab.toInt();     //Convertir string tret a enter
  }
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  if (topicStr == "habitacio/persiana_hora_pujada")   //Si coincideix el topic, fer lectura
  {
    for (int i = 0; i < length; i++)
    {

buff_p[i] = (char)payload[i];
    }
    buff_p[length] = '\0'; //Selecció últim payload del topic
    String p_hora_p_hab = String(buff_p); //Extreure payload com a string
    ha_persiana_hora_pujada = p_hora_p_hab.toInt(); //Convertir string tret a enter
  }

  if (topicStr == "habitacio/persiana_hora_baixada")  //Si coincideix el topic, fer lectura
  {
    for (int i = 0; i < length; i++)
    {

buff_p[i] = (char)payload[i];
    }
    buff_p[length] = '\0'; //Selecció últim payload del topic
    String p_hora_b_hab = String(buff_p); //Extreure payload com a string
    ha_persiana_hora_baixada = p_hora_b_hab.toInt();  //Convertir string tret a enter
  }

  if (topicStr == "habitacio/persiana_min_pujada")    //Si coincideix el topic, fer lectura
  {
    for (int i = 0; i < length; i++)
    {

buff_p[i] = (char)payload[i];
    }
    buff_p[length] = '\0'; //Selecció últim payload del topic
    String p_min_p_hab = String(buff_p); //Extreure payload com a string
    ha_persiana_min_pujada = p_min_p_hab.toInt();  //Convertir string tret a enter
  }

  if (topicStr == "habitacio/persiana_min_baixada")    //Si coincideix el topic, fer lectura
  {
    for (int i = 0; i < length; i++)
    {

buff_p[i] = (char)payload[i];
    }
    buff_p[length] = '\0'; //Selecció últim payload del topic
    String p_min_b_hab = String(buff_p); //Extreure payload com a string
    ha_persiana_min_baixada = p_min_b_hab.toInt();  //Convertir string tret a enter
  }

  if (topicStr == "habitacio/despertador") //Si coincideix el topic, fer lectura
  {
    for (int i = 0; i < length; i++)
    {

buff_p[i] = (char)payload[i];
    }
    buff_p[length] = '\0'; //Selecció últim payload del topic
    String despertador_hab = String(buff_p); //Extreure payload com a string
    habitacio_despertador = despertador_hab.toInt();   //Convertir string tret a enter
  }
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  if (topicStr == "habitacio/despertador_hora") //Si coincideix el topic, fer lectura
  {
    for (int i = 0; i < length; i++)
    {

buff_p[i] = (char)payload[i];
    }
    buff_p[length] = '\0'; //Selecció últim payload del topic
    String d_hora_hab = String(buff_p); //Extreure payload com a string
    ha_despertador_hora = d_hora_hab.toInt();  //Convertir string tret a enter
  }

  if (topicStr == "habitacio/despertador_min")     //Si coincideix el topic, fer lectura
  {
    for (int i = 0; i < length; i++)
    {

buff_p[i] = (char)payload[i];
    }
    buff_p[length] = '\0'; //Selecció últim payload del topic
    String d_min_hab = String(buff_p); //Extreure payload com a string
    ha_despertador_min = d_min_hab.toInt();  //Convertir string tret a enter
  }
}

void reconnect() // Bucle per a la reconnexió
{
  while (!client.connected())   //Mentre el client no estigui connectat
  {
    Serial.print("Attempting MQTT connection...");
    if (client.connect(device_id, mqtt_user, mqtt_pass))  //Connectar al client MQTT
    {

Serial.println("connected");
client.subscribe("habitacio/persiana"); //Subscripcions
client.subscribe("habitacio/persiana_automatic");
client.subscribe("habitacio/persiana_hora_pujada");
client.subscribe("habitacio/persiana_hora_baixada");
client.subscribe("habitacio/persiana_min_pujada");
client.subscribe("habitacio/persiana_min_baixada");
client.subscribe("habitacio/despertador");
client.subscribe("habitacio/despertador_hora");
client.subscribe("habitacio/despertador_min");
delay(100);

    } else {
Serial.print("fallo, rc=");
Serial.print(client.state());
Serial.println("Intentar-ho en 5 segons");
delay(5000);   // Esperar 5 segons abans de tornar-ho a intentar

    }
  }
}

void loop()     //Bucle principal
{
  persiana(); //Llegir bucle persiana
  despertador();     //Llegir bucle despertador
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  if (!client.connected()) //Si el client no es conecta
  {
    reconnect(); //Va al bucle de reconnect
  }
  client.loop();
}

void persiana()   //Bucle pel control de persianes
{
  timeClient.update();   //Descarregar temps
  hora = timeClient.getHours();   //Hora actual
  minuts = timeClient.getMinutes();  //Minut actual

  if (ha_persiana_automatic == HIGH) //si el interruptor d'automatic esta a 1
  {
    if ((hora == ha_persiana_hora_pujada) && (minuts == ha_persiana_min_pujada))
    { //Si detecta que hora i minut seleccionat per la pujada és el mateix que l'actual

digitalWrite (rele_pin_baixada, LOW);   //Posa persiana en PUJADA
digitalWrite (rele_pin_pujada, HIGH);
if (persiana_estat == 0)
{ //Publica indicadors persianes, si està en l'estat oposat

client.publish("habitacio/persiana_pujada", "1");
client.publish("habitacio/persiana_baixada", "0");
persiana_estat = 1;

}
    }
    if ((hora == ha_persiana_hora_baixada) && (minuts == ha_persiana_min_baixada))
    { //Si detecta que hora i minut seleccionat per la baixada és el mateix que l'actual

digitalWrite (rele_pin_pujada, LOW);  //Posa persiana en BAIXADA
digitalWrite (rele_pin_baixada, HIGH);
if (persiana_estat == 1)
{ //Publica indicadors persianes, si està en l'estat oposat

client.publish("habitacio/persiana_pujada", "0");
client.publish("habitacio/persiana_baixada", "1");
persiana_estat = 0;

}
    }
  }
  else
  {
    if (habitacio_persiana) //Si detecta que l'interruptor terrassa_persianes està a 1
    {

digitalWrite (rele_pin_baixada, LOW); //Posa les persianes en PUJADA
digitalWrite (rele_pin_pujada, HIGH);
if (persiana_estat == 0)
{ //Publica indicadors persianes, si està en l'estat oposat

client.publish("habitacio/persiana_pujada", "1");
client.publish("habitacio/persiana_baixada", "0");
persiana_estat = 1;

}
    }
    else
    {

digitalWrite (rele_pin_pujada, LOW);  //Sinó posa les persianes en BAIXADA
digitalWrite (rele_pin_baixada, HIGH);
if (persiana_estat == 1)
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{ //Publica indicadors persianes, si està en l'estat oposat
client.publish("habitacio/persiana_pujada", "0");
client.publish("habitacio/persiana_baixada", "1");
persiana_estat = 0;

}
    }
  }
}

void despertador()
{
  timeClient.update();
  hora = timeClient.getHours();
  minuts = timeClient.getMinutes();

  if ((habitacio_despertador == HIGH) && (hora == ha_despertador_hora) && (minuts == 
ha_despertador_min))

  { //Si interruptor despertador està a 1 i coincideix la hora i el minut actual

    for (int iTono = 0; iTono < countTonos; iTono++)  //Encén melodia del despertador
    {

tone(alarma_pin, tonos[iTono]);
delay (1000);

    }
  }
  else
  {
    noTone(alarma_pin);   //Apaga melodia del despertador
  }
}
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TERRASSA

#include <ESP8266WiFi.h>   //Llibreria WIFI microcontrolador ESP8266
#include <PubSubClient.h>  //Llibreria MQTT (Publicacció/Subscripció)
#include <NTPClient.h>  //Llibreria per accedir a la hora actual mitjançant la xarxa 
#include <WiFiUdp.h>  //Llibreria per descarregar contingut de la xarxa

const char* ssid = "*************";  //Xarxa WIFI
const char* password = "********************";  // Contrasenya xarxa WIFI
const char* mqtt_server = "node02.myqtthub.com";  //Servidor MQTT
const char* mqtt_user = "**********"; //Usuari Servidor MQTT
const char* mqtt_pass = "***********"; //Contrasenya Servidor MQTT
const int mqtt_port = 1883; //Port Servidor MQTT
const char *device_id = "terrassa";   //Nom del dispositiu

WiFiClient espClient; //Crea un client per connectar una direcció IP i un port d'Internet
PubSubClient client(espClient); //El client creat s'encarrega de la publicació/subscripció

//**********PINS**********************
const int rele_pin_pujada = 2; //Connexió del relé al pin D4
const int rele_pin_baixada = 0; //Connexió del relé al pin D3
const int ldr_pin = A0; //Connexió del LDR al pin analògic A0
const int pir_pin = 5; //Connexió sensor PIR al pin D1
const int rele_pin = 4; //Connexió del relé al pin D2

//**********VARIABLES*******************
bool terrassa_persiana = 0; //Variable interruptor persiana
bool te_persiana_automatic = 0;//Variable interruptor automàtic
int te_persiana_hora_pujada = 0; //Variable hora pujada
int te_persiana_min_pujada = 0;  //Variable minut pujada
int te_persiana_hora_baixada = 0; //Variable hora baixada
int te_persiana_min_baixada = 0;  //Variable minut baixada
bool te_seguretat = 0;  //Variable interruptor seguretat
bool pir, pir_anterior;    //Variable pir i pir_anterior
bool estat_llum = false;   //Variable estat llum
unsigned long t_on_llum;   //Variable temps llum
unsigned long temps_lectura;  //Variable temps lectura sensor analògic
bool persiana_estat = false;    //Variable estat persiana
int hora = 0;    //Variable hora actual
int minuts = 0;  //Variable minut actual
int ldr = 0;     //Variable ldr
bool estat_intrusio = false; //Variable estat intrusió

WiFiUDP ntpUDP;
NTPClient timeClient(ntpUDP, "pool.ntp.org", 7200);
//Descarregar data i hora de la xarxa

//**************PROGRAMA***************
void setup()
{
  Serial.begin(115200);//Configuració del port sèrie
  setup_wifi();      //Iniciar la connexió WIFI
  pinMode(pir_pin, INPUT);  //Selecció/inici pin per controlar el sensor PIR
  pinMode(rele_pin_pujada, OUTPUT); //Selecció/inici pin per controlar la persiana de pujada
  pinMode(rele_pin_baixada, OUTPUT); //Selecció/inici pin per controlar la persiana de baixada
  pinMode(rele_pin, OUTPUT); //Selecció/inici pin para controlar el rele de la llum
  client.setServer(mqtt_server, 1883); //Iniciar Servidor MQTT
  client.setCallback(callback);   // Inicialitzar el bucle lectura payloads subscrits
  client.subscribe("terrassa/persiana");                  //Subscripcions
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  client.subscribe("terrassa/persiana_automatic");
  client.subscribe("terrassa/persiana_hora_pujada");
  client.subscribe("terrassa/persiana_hora_baixada");
  client.subscribe("terrassa/persiana_min_pujada");
  client.subscribe("terrassa/persiana_min_baixada");
  client.subscribe("terrassa/seguretat");
  timeClient.begin(); //Iniciar el temps NPT
}

void setup_wifi()     //Bucle per a la connexió WIFI
{
  delay(10);
  WiFi.begin(ssid, password); //Inicialitzar WIFI

  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
  {
    delay(500);
    Serial.print(".");
  }
  Serial.println("");
  Serial.println("WiFi connected");
  Serial.println(ssid);
  Serial.println("IP address: ");
  Serial.println(WiFi.localIP());
}

//Bucle lectura del payload dels topics subscrits
void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length)
{
  String topicStr = topic; //Convertir a string per comparar topic
  Serial.print(topic);
  Serial.println(topicStr);
  char buff_p[length];

  if (topicStr == "terrassa/persiana")  //Si coincideix el topic, fer lectura
  {
    for (int i = 0; i < length; i++)
    {

buff_p[i] = (char)payload[i];
    }
    buff_p[length] = '\0'; //Selecció últim payload del topic
    String persiana_te = String(buff_p); //Extreure payload com a string
    terrassa_persiana = persiana_te.toInt();    //Convertir string tret a enter
  }

  if (topicStr == "terrassa/persiana_automatic") //Si coincideix el topic, fer lectura
  {
    for (int i = 0; i < length; i++)
    {

buff_p[i] = (char)payload[i];
    }
    buff_p[length] = '\0'; //Selecció últim payload del topic
    String p_a_te = String(buff_p); //Extreure payload com a string
    te_persiana_automatic = p_a_te.toInt();     //Convertir string tret a enter
  }

  if (topicStr == "terrassa/persiana_hora_pujada")   //Si coincideix el topic, fer lectura
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  {
    for (int i = 0; i < length; i++)
    {

buff_p[i] = (char)payload[i];
    }
    buff_p[length] = '\0'; //Selecció últim payload del topic
    String p_hora_p_te = String(buff_p); //Extreure payload com a string
    te_persiana_hora_pujada = p_hora_p_te.toInt(); //Convertir string tret a enter
  }

  if (topicStr == "terrassa/persiana_hora_baixada")  //Si coincideix el topic, fer lectura
  {
    for (int i = 0; i < length; i++)
    {

buff_p[i] = (char)payload[i];
    }
    buff_p[length] = '\0'; //Selecció últim payload del topic
    String p_hora_b_te = String(buff_p); //Extreure payload com a string
    te_persiana_hora_baixada = p_hora_b_te.toInt();  //Convertir string tret a enter
  }

  if (topicStr == "terrassa/persiana_min_pujada")    //Si coincideix el topic, fer lectura
  {
    for (int i = 0; i < length; i++)
    {

buff_p[i] = (char)payload[i];
    }
    buff_p[length] = '\0'; //Selecció últim payload del topic
    String p_min_p_te = String(buff_p); //Extreure payload com a string
    te_persiana_min_pujada = p_min_p_te.toInt();  //Convertir string tret a enter
  }

  if (topicStr == "terrassa/persiana_min_baixada")    //Si coincideix el topic, fer lectura
  {
    for (int i = 0; i < length; i++)
    {

buff_p[i] = (char)payload[i];
    }
    buff_p[length] = '\0'; //Selecció últim payload del topic
    String p_min_b_te = String(buff_p); //Extreure payload com a string
    te_persiana_min_baixada = p_min_b_te.toInt();  //Convertir string tret a enter
  }

  if (topicStr == "terrassa/seguretat")    //Si coincideix el topic, fer lectura
  {
    for (int i = 0; i < length; i++)
    {

buff_p[i] = (char)payload[i];
    }
    buff_p[length] = '\0'; //Selecció últim payload del topic
    String seguretat_te = String(buff_p); //Extreure payload com a string
    te_seguretat = seguretat_te.toInt(); //Convertir string tret a enter
  }
}

void reconnect() // Bucle per a la reconnexió
{
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  while (!client.connected())   //Mentre el client no estigui connectat
  {
    Serial.print("Attempting MQTT connection...");
    if (client.connect(device_id, mqtt_user, mqtt_pass))  //Connectar al client MQTT
    {

Serial.println("connected");
client.subscribe("terrassa/persiana"); //Subscripcions
client.subscribe("terrassa/persiana_automatic");
client.subscribe("terrassa/persiana_hora_pujada");
client.subscribe("terrassa/persiana_hora_baixada");
client.subscribe("terrassa/persiana_min_pujada");
client.subscribe("terrassa/persiana_min_baixada");
client.subscribe("terrassa/seguretat");
delay(100);

    } else {
Serial.print("fallo, rc=");
Serial.print(client.state());
Serial.println("Intentar-ho en 5 segons");
delay(5000);   // Esperar 5 segons abans de tornar-ho a intentar

    }
  }
}

void loop()     //Bucle principal
{
  persiana(); //Llegir bucle persiana
  llum(); //Llegir bucle llum

  if (!client.connected())     //Si el client no es connecta
  {
    reconnect(); //Va al bucle de reconnect
  }
  client.loop();
}

void persiana()   //Bucle pel control de persianes
{
  timeClient.update(); //Descarregar temps actual
  hora = timeClient.getHours(); //Hora actuat
  minuts = timeClient.getMinutes();   //Minuts actuals

  if (te_persiana_automatic == HIGH) //si el interruptor d'automàtic està a 1
  {
    if ((hora == te_persiana_hora_pujada) && (minuts == te_persiana_min_pujada))
    { //Si detecta que hora i minut seleccionat per la pujada és el mateix que l'actual

digitalWrite (rele_pin_baixada, HIGH);//Posa persianes en PUJADA, relé actiu a 0
digitalWrite (rele_pin_pujada, LOW);
if (persiana_estat == 0)
{ //Publica indicadors persianes, si està en l'estat oposat

client.publish("terrassa/persiana_pujada", "1");
client.publish("terrassa/persiana_baixada", "0");
persiana_estat = 1;

}
    }
    if ((hora == te_persiana_hora_baixada) && (minuts == te_persiana_min_baixada))
    { //Si detecta que hora i minut seleccionat per la baixada és el mateix que l'actual

digitalWrite (rele_pin_pujada, HIGH);//Posa persianes en BAIXADA, relé actiu a 0
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digitalWrite (rele_pin_baixada, LOW);
if (persiana_estat == 1)
{ //Publica indicadors persianes, si està en l'estat oposat

client.publish("terrassa/persiana_pujada", "0");
client.publish("terrassa/persiana_baixada", "1");
persiana_estat = 0;

}
    }
  }
  else
  {
    if (terrassa_persiana) //Si detecta que l'interruptor terrassa_persianes està a 1
    {

digitalWrite (rele_pin_baixada, HIGH); //Posa persianes en PUJADA,relé actiu a 0
digitalWrite (rele_pin_pujada, LOW);
if (persiana_estat == 0)
{ //Publica indicadors persianes, si està en l'estat oposat

client.publish("terrassa/persiana_pujada", "1");
client.publish("terrassa/persiana_baixada", "0");
persiana_estat = 1;

}
    }
    else
    {

digitalWrite (rele_pin_pujada, HIGH);  //Posa persianes en BAIXADA, relé actiu a 0
digitalWrite (rele_pin_baixada, LOW);
if (persiana_estat == 1)
{ //Publica indicadors persianes, si està en l'estat oposat

client.publish("terrassa/persiana_pujada", "0");
client.publish("terrassa/persiana_baixada", "1");
persiana_estat = 0;

}
    }
  }
}

void llum()
{
  if (millis() > temps_lectura + 100)  //Espera 0,1 segon
  {
    temps_lectura += 100;       //Suma 100
    ldr = analogRead(ldr_pin);  //Guardar el valor llegit a la variable ldr
  }
  pir = digitalRead(pir_pin);  //Guardar el valor llegit a la variable pir
  if ((pir) && (ldr < 250))  //si ha detectat moviment i hi ha poca il·luminació
  {
    digitalWrite(rele_pin, HIGH);  //Encén el relé que controla la llum
    pir_anterior = true;       //Guardar a la variable pir_anterior 1
  }
  else
  {
    if (pir_anterior == true)  //En el cas que pir sigui 1
    {

if (millis() > t_on_llum + 15000)  //Espera 15 segon
{

t_on_llum += 15000;          //Suma 1500
digitalWrite(rele_pin, LOW); // Apaga el relé que controla la llum
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}
    }
    else
    {

digitalWrite(rele_pin, LOW);   // Apaga el relé que controla la llum
pir_anterior = false;   //Guardar a la variable pir_anterior 0

    }
  }
  if ((pir) && (te_seguretat) && (estat_intrusio == false))
  { //si detecta moviment i està activat el interruptor i estat_intrusió a false
    client.publish("terrassa/intrusio", "INTRUSIO A LA TERRASSA");
    //Publica Intrusio a la terrassa
    client.publish("terrassa/intru", "1"); //Publica 1 al indicador
    estat_intrusio = true; //Passa estat intrusió a true, per no repetir missatges
  }
}
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