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Resum 

Aquest projecte té com a objecte d'estudi un dispositiu capaç de mesurar la concentració de 

partícules NOx i enregistrar les dades tenint en compte la seva geolocalització. L'estudi 

descriu el procés de disseny, implementació i validació experimental de l'electrònica 

necessària per l’adquisició de dades. Aquestes queden registrades a una targeta SD i es 

visualitzen a través d'una pantalla LCD incorporada i alhora mitjançant una aplicació mòbil a 

un smartphone. 

L'objectiu principal del projecte és la implementació d’un hardware i un software que permeti 

mesurar la concentració de NOx en cicles de conducció real a la ciutat de Barcelona, alhora 

que s’arxiven les mesures segons la seva geolocalització i es visualitzen en temps real 

mitjançant un smartphone. Per poder aconseguir aquest objectiu s'utilitza la plataforma Blynk 

i la seva App per Play Store d'Android o App Store d'Apple. També es dissenya un model 3d 

d’un contenidor que emmagatzemi tots els components necessaris i finalment s’imprimeix 

mitjançant la tecnologia d’impressió 3D. 

Per això s'analitza i es selecciona el hardware utilitzat i es dissenya i descriu el software 

programat en C++ mitjançant Arduino. S'apliquen coneixements de càlcul, informàtica, 

electrònica i mecànica. 

La conclusió del projecte és un dispositiu totalment operatiu, on s’han validat les mesures 

realitzades mitjançant cicles de conduccions reals i una guia completa del muntatge i 

funcionalitat de l'electrònica amb opcions de millora. 
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1. Glossari 

 

NOx – Òxids de nitrogen, un dels principals contaminants de l’atmosfera. 

NO2 – Diòxid de nitrogen. Gas contaminant pertanyent al grup dels NOx. 

LCD – Liquid Crystal Display, Pantalla de Cristall Líquid. 

C++ – Llenguatge de programació híbrid orientat a objectes. 

GPS – Global Positioning System, Sistema de Posicionament Global. Sistema de 

geolocalització més utilitzat globalment. 

RAM – Random Access Memory, Memòria d’Access Aleatori. S’utilitza com memòria de 

treball de computadores i altres dispositius per al sistema operatiu, programes i la major part 

del software. 

USB – Universal Serial Bus, Bus Sèrie Universal. Bus estàndard industrial utilitzat per cables, 

connectors i protocols per comunicar, connectar i alimentar components electrònics, perifèrics 

o computadors. 

Software – Vessant intangible de l’electrònica que com a funció principal dissenya el codi amb 

les instruccions que executen els controladors. 

Hardware – Vessant de l’electrònica que engloba les parts físiques d’un sistema informàtic. 

Llibreria – Conjunt d’implementacions funcionals, codificades en un llenguatge de 

programació, que ofereix una interfície ben definida per la funcionalitat que s’invoca. 

PBB – Polybrominated Biphenyls, Polibromobifenils. Grup de compostos químics del brom. 

És un retardant nociu per la salut humana i el medi ambient. 

PBDE – Els polibromodifenil èters són una classe de compostos bromats d’extens ús com 

retardants de flama en plàstics i escumes. 

PLA – Polylactic Acid, Àcid Polilàctic. Polímer termoplàstic i biodegradable que s’utilitza com 

material del model en la tècnica de conformat de l’estructura de la carcassa. 

RoHS – Restriction of Hazardoys Substances, Restricció de Substàncies Perilloses. 

Normativa referent a substàncies perilloses trobades en dispositius elèctrics i electrònics. 
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PCB – Printing Circuit Boards. És una placa de circuit imprès per fer les connexions elèctriques 

de diferents components. 

SD – Secure Digital Card. Targeta de memòria no volàtil. 

WEEE – Waste Electrical and Electronic Equipment, Directiva de Residus d’Aparells Elèctrics 

i Electrònics. Llei en vigor des del 13 d’agost del 2005 en tot l’àmbit de la Unió Europea. 

ppb – Parts per billion. Unitat de mesura amb la qual es mesura la concentració. Es refereix 

a la quantitat d'unitats d'una determinada substància (agent, etc) que hi ha per cada mil milions 

d'unitats del conjunt. 
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2. Prefaci 

2.1. Origen del projecte 

L’origen del projecte està basat en la idea del professor Jesús Álvarez de dissenyar un 

dispositiu capaç de registrar les concentracions de NO2 i la posició exacta mitjançant GPS en 

cicles de conducció reals en una targeta de memòria SD. 

Per tal de crear un producte real amb visió de comercialitzar-se, s’han afegit un seguit de 

funcionalitats addicionals. La primera d’elles ha sigut incloure una pantalla LCD per tal de 

visualitzar les dades en temps real. També s’ha afegit un mòdul WiFi per tal de poder 

visualitzar aquestes dades remotament mitjançant un smartphone. Per últim s’ha dissenyat i 

produït una carcassa on s’encabeixen tots els dispositius electrònics. 

2.2. Motivació 

El diòxid de nitrogen presenta un perillós catàleg de greus impactes sobre la població humana. 

Es relaciona aquest compost amb diverses malalties respiratòries, com bronquitis aguda, una 

disminució de la capacitat pulmonar, i pot derivar en casos d'emfisema pulmonar (malaltia 

obstructiva crònica en aquests òrgans). Així com també les partícules en suspensió de 2,5 

micres, generades pel diòxid de nitrogen, provoquen problemes cardíacs, malalties renals, 

ictus i casos de càncer. 

La motivació principal del projecte ha estat poder aplicar els coneixements adquirits en 

diverses assignatures cursades al llarg del Grau i Màster en Enginyeria Industrial, impartit a 

l’ETSEIB, atès al caràcter multidisciplinari del projecte, per tal de dissenyar i fabricar un 

dispositiu de baix cost amb el qual poder crear una xarxa o mapa en temps real de les 

emissions de diòxid de nitrogen. Un cop tractades aquestes dades es podria definir un marc 

d’actuació per reduir la concentració de NO2. 

Especialment, la part més enriquidora a nivell acadèmic és la interconnexió del diferents 

sistemes a nivell de comunicació, on a partir d’una aplicació mòbil (App) per a telèfons 

intel·ligents (Smartphones) es poden visualitzar en temps real i remotament les dades del 

dispositiu. 
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2.3. Requeriments previs 

Per poder completar el projecte amb èxit, a més d’aplicar els coneixements adquirits al llarg 

del Màster, també cal tenir coneixements sobre C++, llenguatge en el qual s’ha programat. 

També cal aprendre i conèixer com funciona un microcontrolador, especialment Arduino[1] , i 

l’aplicació Blynk i com comunicar-se mitjançant WiFi amb el seu servidor. Per últim, esmentar 

que no són suficients els coneixements adquirits al llarg del Grau en Tecnologies sobre 

disseny 3D, ja que, també requereix d’una pràctica prèvia per la impressió 3D.  
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3. Introducció 

3.1. Objectius del projecte 

El principal objectiu del projecte es dissenyar i programar l’electrònica encarregada d’adquirir 

i emmagatzemar les dades d’emissions de NO2 i la seva geolocalització exacta per tal de 

realitzar el seu futur tractament. Un cop el dispositiu sigui completament funcional, s’ha de 

validar experimental mitjançant cicles de conducció real a la ciutat de Barcelona. 

Els objectius secundaris són: 

 Implementar una pantalla LCD per poder visualitzar les dades i l’estat del dispositiu en 

temps real. 

 Afegir un sensor de temperatura i humitat per estudiar la dependència de les lectures 

del sensor en funció d’aquestes variables. 

 Afegir un mòdul WiFi amb la seva programació corresponent per poder dotar al 

dispositiu de connectivitat mitjançant una xarxa WiFi. 

 Configurar l’aplicació Blynk amb el seu servidor corresponent per tal d’accedir a les 

dades del dispositiu per poder visualitzar-les mitjançant la seva pròpia App. 

 Dissenyar i produir mitjançant tecnologia d’impressió 3D una carcassa per acoblar els 

diferents components. 

 Procurar, tenint en compte que es tracta d’un prototip, minimitzar els costos. 

 Dotar al dispositiu d’una bateria per que sigui totalment autònom. 

3.2. Abast del projecte 

Aquest projecte engloba la implementació i programació de l’electrònica necessària per 

l’adquisició de les dades d’emissió de NO2, geolocalització, hora, temperatura i humitat. 

També s’afegeix la connectivitat mitjançant la tecnologia WiFi per poder accedir a les dades 

remotament i es dissenya i es produeix una carcassa per encabir els elements necessaris. 

Per últim es calibra el sensor i es validen les dades obtingudes de concentració de NO2 

mitjançant cicles de conducció real a la Ciutat de Barcelona, comparant-les amb les dades 

estretes de diferents estacions mediambientals repartides per tota la ciutat. 

En el projecte no s’analitzen les dades extretes del dispositiu per tal de fer un mapa en temps 

real de les concentracions de diòxid de nitrogen. 
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4. Desenvolupament del Projecte 

4.1. Introducció 

Per poder complir amb els objectius prèviament descrits caldrà un dispositiu mòbil intel·ligent 

(Smartphone), on s'instal·larà l'aplicació Blynk [1]. L'aplicació, amb la qual es visualitzaran les 

dades en temps real, es comunicarà mitjançant un mòdul WiFi (ESP8266 ESP01) amb un 

microcontrolador (Arduino Mega 2560 R3). Connectats també al microcontrolador tindrem un 

sensor de temperatura i humitat (DHT11), un mòdul GPS (NEO-7M), un mòdul lector de 

targetes SD i un circuit de baix soroll (Analog Front End) on està integrat el sensor NOx (NO2-

A43F) de la marca Alphasense. Per últim s’afegeix una pantalla LCD amb un polsador 

encarregat d’anar variant les dades que es volen visualitzar en aquesta. 

En el moment en que que tots els components estan connectats es crea un script amb el 

llenguatge de programació C++, on a més d'establir la comunicació entre el Smartphone i 

microcontrolador, es programa un software per tal d’adquirir i enregistrar les dades de tots els 

sensors i components. Per últim, es dissenya una caixa a mida per encabir tots els 

components amb el software SolidWorks. Un cop dissenyat mitjançant la tecnologia 

d’impressió 3D es configura l’extrusió i modelat del sòlid per obtenir una carcassa de PLA, 

material que conforma el sòlid. 

 

Fig. 4.1 Imatge Dispositiu NO2. Font: Pròpia 
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4.2. Hardware 

El dispositiu es composa per vuit components principals que seran analitzats, seleccionats i 

descrits a continuació. 

4.2.1. Arduino Mega 2560 R3 

El microcontrolador s’encarrega de consultar, tractar i comunicar les diferents senyals dels 

diferents sensors involucrats en el projecte. 

En aquest apartat s’exposen les diferents opcions de Hardware que s’han contemplat pel 

control del dispositiu. 

Actualment al mercat hi ha una gran varietat de microcontroladors, dels quals, s'han analitzat 

els quatre més coneguts. Entre ells cal comentar que hi ha dos subgrups; Wipy 2.0 i Arduino 

UNO són microcontroladors mentre que BeagleBone Black i Raspberry Pi 3 són 

microcomputadors.  

 

 

 

Fig. 4.2 Imatge Arduino Uno, Wipy 2.0, BeagleBone Black i Raspberry Pi. Font: Google.es 
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A continuació s'inclou una taula amb les principals característiques de cadascuna de les 
plaques electròniques esmentades.  
 

 Wipy 2.0 Arduino UNO BeagleBone Black RaspberryPi 3 

Processador ESP32 ATMega328 AM33x ARM Cortex-A53 

Velocitat 32 KHz 16 MHz 1 GHz 1,2 GHz 

RAM 512 Kb 2 Kb 512 Mb 1Gb 

USB - - 1 4 

Àudio/Vídeo - - HDMI HDMI 

GPIO Digitals 24 14 66 27 

Entrades PWM 4 6 8 4 

Internet WiFi Ethernet Ethernet WiFi/Ethernet 

Sist. Operatiu - - Android, Linux, Windows Linux, Windows 

Preu 19,95 € 22,45 € 33,75 € 49,25 € 

Taula 4.1 Comparativa microcontroladors. Font: Pròpia 

 
 
Les quatre plaques són capaces de complir amb qualsevol de les funcionalitats que es 

volen implementar al dispositiu. Dues de les plaques incorporen un mòdul WiFi que facilita 

la comunicació i la connectivitat. Tanmateix, mitjançant la connexió del mòdul ESP8266 
ESP01 al microcontrolador afegiríem aquesta característica. 
 
Per una altra banda, comparar un petit microcontrolador, com Wipy 2.0 o Arduino UNO 
amb microcomputadors com Raspberry Pi 3 o BeagleBone Black, no es lògic, ja que han 
estat dissenyats amb propòsits diferents. Raspberry Pi 3 realment és un ordinador de la 
mida d'una targeta de crèdit i per tant, té una capacitat de càlcul i velocitat molt més gran. 
Al mateix temps, pot ser utilitzat per un major nombre d'aplicacions donada la seva 
versatilitat. No obstant això, per al projecte en qüestió tant Arduino UNO com Wipy 2.0 
complien amb els requisits necessaris i donat el seu menor preu es van descartar els altres 
dos. 
 
Donat que la comunitat Arduino està molt implementada en el mercat, i es poden trobar 
llibreries i exemples fàcilment, Arduino UNO va ser la opció escollida. Tanmateix, en el 
transcurs del projecte, es van anar implementant noves funcionalitats i en conseqüència el 
nombre d’Entrades/Sortides digitals i analògiques disponibles i la capacitat de càlcul va 
anar disminuint fins al punt de saturar el microcontrolador. Arribats a aquest extrem va ser 
necessari utilitzar el model superior dels controladors Arduino, conegut com Arduino Mega 
2560. 
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Fig. 4.3 Imatge Arduino Mega 2560. Font: arduino.com 

 
 
A continuació s’adjunta una taula on es mostren les diferents característiques del 
microcontrolador escollit. 

 
 

 Arduino Mega 2560 

Processador ATmega2560 

Velocitat 16Mhz 

RAM 8 Kb + 4Kb EEPROM 

USB - 

Àudio/Vídeo - 

GPIO Digitals 54 

Entrades Analògiques 16 

Internet - 

Sist. Operatiu - 

Preu 13,99 €1 

Taula 4.2 Característiques Arduino Mega 2560. Font: Pròpia 

                                                

1 El preu de Arduino Mega 2560 original és de 40,50€, però s’ha optat per comprar la còpia d’aquest 

mateix controlador fabricat per Elegoo. 
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4.2.2. Sensor NO2-A43F 

El propòsit principal del projecte és llegir i enregistrar les concentracions de NO2. És per això, 

que un dels components més importants és el sensor de gas. 

Per tal de trobar un sensor adient a les necessitats del projecte es van destacar dues 

característiques principals: 

 Rang de mesurament: la capacitat del sensor havia d’incloure les emissions 

reals en les grans ciutats (20-200 ppb). 

 Sensibilitat: el sensor havia de ser capaç de detectar les fluctuacions de la 

concentració de diòxid de nitrogen al llarg del dia. 

Basant-se en aquest criteris de cerca s’ha trobat el sensor de qualitat d’aire de 4 elèctrodes 

NO2-A43F del fabricant Alphasense2. Aquests sensors proporcionen mesures fiables i 

s’utilitzen a les xarxes de qualitat de l’aire on es requereixen nivells de detecció de poques 

parts per bilió (ppb). Un gran guany del sensor, la compensació de quatre elèctrodes, un 

filtratge avançat i elèctrodes optimitzats proporcionen la sensibilitat, la selectivitat i l’estabilitat 

necessàries. 

El principi químic que utilitza el sensor consisteix en la difusió del gas objectiu NO2 a través 

d’una membrana on es redueix químicament a un dels quatre elèctrodes, anomenat elèctrode 

de treball, generant una senyal de corrent. Aquesta corrent elèctrica s’equilibra amb una 

corrent oposada del contraelèctrode. L’elèctrode de referencia estableix el potencial de 

funcionament de l’elèctrode de treball. El sensor també inclou un elèctrode auxiliar , que 

s’utilitza per compensar las fluctuacions de les mesures. Per obtenir el màxim rendiment del 

sensor, es necessiten components electrònics de baix soroll. Alphasense també proporciona 

una placa amb circuits amperomètrics per garantir un entorn de baix soroll, optimitzant la 

resolució a nivells baixos de ppb. La placa, anomenada AFE3, també fa un tractament de la 

senyal del sensor per transformar-la en una senyal de 0-5V que pugui llegir el 

microcontrolador. 

  

                                                

2 Alphasense: Empresa de fabricació i desenvolupament de sensors de gas totalment independent 

fundada fa més d’una dècada. 

3 AFE: de les sigles en anglès “Analog Front End”. És una placa, fabricada per Alphasense, que millora 

la qualitat de la senyal que emeten els sensors de 4 elèctrodes. 



Pàg. 18  Memòria 

 

 

Fig. 4.4 Imatge sensor NO2-A43F. Font: Pròpia 

4.2.3. GPS NEO-7M 

Per tal d’establir una localització concreta a cada lectura del sensor de NO2, s’incorpora un 

petit mòdul GPS anomenat NEO-7M. Aquest mòdul és capaç de determinar la localització 

exacta amb un marge de 10 metres, amb la condició que l’antena es trobi en un emplaçament 

a l’aire lliure sense grans obstacles entre ella i els satèl·lits als quals es connecta. 

Els dispositius NEO-7M són una família de receptors fabricats per U-Blox, que poden ser 

connectats amb facilitat a un autòmat o processador com Arduino. Els GPS NEO-7M disposen 

d'interfície de comunicació UART, SPI, DDC (I2C) i USB i suporten els protocols NMEA, UBX 

binary i RTCM. La família de receptors GPS NEO-7M estan dissenyats per ser de mida 

reduïda, baix cost, i petit consum. 

Les dades obtingudes per aquest mòdul estan en diferents formats. El format que s’utilitza en 

aquest projecte es GPRMC4 i GPGGA5, una de les seqüencies disponibles al protocol NMEA6.  

A continuació es mostren les formes que tenen aquestes seqüencies i el seu significat. 

 

 

 

                                                

4 GPRMC: de les sigles en anglès “Global Positioning Recommended Minimum Coordinates” 

5 GPGGA: de les sigles en anglès “Global Posiotioning System Fix Data” 

6 NMEA: de les sigles en anglès “National Marine Electronics Association” 
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$𝐺𝑃𝑅𝑀𝐶, ℎℎ𝑚𝑚𝑠𝑠. 𝑠𝑠, 𝐴, 𝐼𝐼𝐼𝐼. 𝐼𝐼, 𝑎, 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦. 𝑦𝑦, 𝑎, 𝑥. 𝑥, 𝑥. 𝑥, 𝑑𝑑𝑚𝑚𝑦𝑦, 𝑥. 𝑥, 𝑎 ∗ ℎℎ 

 

Sentència Descripció 

hhmmss.ss Hora UTC 

A Estat Receptor (A = OK, V = Warning) 

IIII:II,a Latitud (a = N o S) 

yyyy.yy,a Longitud  a = E o W) 

x.x Velocitat (knots) 

x.x Curs en graus 

ddmmyy Data UT 

x.x,a Variació magnètica en graus (a = E o W) 

*hh Checksum 

Taula 4.3 Sentència GPRMC. Font: Pròpia 

 

$𝐺𝑃𝐺𝐺𝐴, ℎℎ𝑚𝑚𝑠𝑠, 𝐴, 𝐼𝐼𝐼𝐼. 𝐼𝐼, 𝑎, 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦. 𝑦𝑦, 𝑎, 𝑧, 𝑠𝑠, 𝑝. 𝑝, 𝑎𝑎𝑎. 𝑎, 𝑀, ℎℎ. ℎ, 𝑀,∗ ℎℎ 

 

Sentència Descripció 

hhmmss Hora UTC 

A Estat Receptor (A = OK, V = Warning) 

IIII:II,a Latitud (a = N o S) 

yyyy.yy,a Longitud  a = E o W) 

z GPS fixat (1) 

ss Nombre de satèl·lits 

p.p Dilució Horitzontal de la posició  

aaa.a,M Altitud en metres 

hh.h,M Alçada geoidal 

*hh Checksum 

Taula 4.4 Sentència GPGGA. Font: Pròpia 
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A continuació s’adjunta una imatge del GPS utilitzat en el projecte. 

 

Fig. 4.5 Imatge mòdul GPS NEO-7M. Font: Ublox.com 

4.2.4. Lector SD 

El projecte requereix l’enregistrament de les dades de tots el sensors pel seu posterior 

tractament. És per això que s’incorpora una targeta SD per gravar totes les dades en format 

“.txt” dins de la seva memòria. Les targetes SD s’han convertit en un estàndard, desplaçant 

altres medis per la seva gran capacitat i la seva petita dimensió. Per tal de connectar la targeta 

SD al microcontrolador s’utilitza un lector SD. 

Un lector SD es un dispositiu que permet utilitzar com emmagatzematge una targeta SD. El 

gran avantatge d’aquest dispositiu és el seu baix cost i la facilitat per comunicar-se amb tot 

tipus de controladors. 

Seguidament s’adjunta una imatge del lector SD implementat en el microcontrolador. 

 

Fig. 4.6 Imatge lector SD. Font: luisllamas.es 
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4.2.5. Mòdul WiFi ESP8266 ESP01 

Un cop plantejat el projecte es va estudiar la possibilitat de dotar connectivitat al dispositiu per 

tal d’accedir a les dades remotament en temps real. Analitzant les solucions existents al 

mercat, es va determinar que la tecnologia que millor s’adaptava al projecte, en part pel seu 

baix cost i gran accessibilitat, era la comunicació via WiFi. 

Per tal d’incorporar aquesta connectivitat al microcontrolador es va afegir el mòdul WiFi 

ESP8266 ESP01. Aquest microprocessador de baix cost amb WiFi està fabricat per la 

companyia Espressif i és un dels grans competidors de la plataforma Arduino. Aquest mòdul 

és un processador de 32 bits a 80Mhz amb 512kb de memòria, i no deixa de ser un senzill 

microcontrolador. Disposa de 2 pins GPIO, SPI, I2C i UART. 

ESP01 té comunicació integrada 802.11 b/g/n, inclosos WiFi Direct (P2P) i soft-Ap. Inclou una 

pila de TCP/IP complerta, que allibera de la major part del treball de comunicació al 

processador. 

A continuació es mostra una imatge del mòdul WiFi 

 

Fig. 4.7 Imatge mòdul WiFi ESP8266 ESP01. Font: spanish.alibaba.com 

4.2.6. Sensor Temperatura i Humitat DHT11  

Per poder dur a terme el calibratge del sensor de concentració de NO2 s’han de tenir en 

compte les diferents variables de l’entorn que poden afectar considerablement a les mesures. 

El principal factor és la temperatura i en menor proporció la humitat. Per tal de corregir 

aquestes desviacions s’afegeix al projecte un sensor de Temperatura i humitat anomenat 

DHT11. La seva precisió, sensibilitat i rang són suficients per l’aplicació determinada. El major 

avantatge d’aquest sensor és el seu baix cost. 

A continuació es mostren les característiques principals del sensor. 
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Característica Valor 

Alimentació [V] 5 

Consum [mA] 2,5  

Senyal Digital 

Rang Temp. [ºC] 0 – 50 

Precisió Temp. [ºC] a 25  ± 2 

Resolució Temp. [ºC] 1 

Rang Humitat [% RH] 20 – 90 

Precisió Hum. [% RH] ± 5 

Resolució Hum. [% RH] 1 

Taula 4.5 Característiques sensor de temperatura i humitat DHT11. Font: Pròpia 

Seguidament s’adjunta una imatge del sensor DHT11. 

 

Fig. 4.8 Imatge sensor de temperatura i humitat DHT11. Font: hwlibre.com 

4.2.7. Pantalla LCD 

Per poder observar les dades en temps real en el dispositiu, es va implementar una pantalla 

LCD. Aquesta va connectada al microcontrolador i mostra totes les dades disponibles. El 

dispositiu incorpora un botó per tal de poder realitzar canvis de pantalla i observar les diferents 

dades mesurades a l’instant. 

Les pantalles LCD són una de les formes més senzilles i econòmiques de dotar un display a 

un autòmat. El Hitachi HD44780 és un dels controladors de LCDs més àmpliament estesos 

per la seva senzillesa i baix preu. 

Aquesta pantalla alfanumèrica té la capacitat de mostrar 16x2 caràcters i es pot regular la 

seva intensitat lumínica. 

Seguidament s’exposa una imatge del LCD utilitzat al projecte. 
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Fig. 4.9 Pantalla LCD. Font: tvnalber.com 

4.2.8. Bateria 

Per alimentar tot el sistema electrònic es necessita una font d'energia elèctrica. Aquesta funció 

l'exercirà una bateria recarregable, ja que a més de dotar el dispositiu d'autonomia, un cop 

consumida tota l'energia emmagatzemada per aquesta, connectant-la a la xarxa es pot 

reutilitzar il·limitadament. 

Per això s'ha triat un Power Bank de la marca Ideus i model PB6600. Aquesta bateria externa 

ha estat dissenyada per a la recàrrega de mòbils, però compleix amb els requisits necessaris 

per al projecte. Té dues sortides USB per alimentar Arduino Mega i la resta de components. 

És important separar l’alimentació del microcontrolador de la resta de sistemes per aïllar 

ambdues parts i  evitar així sobretensions i curtcircuits. 

A continuació es mostra una imatge i les característiques de la bateria. 

 

 

Fig. 4.10 Imatge Bateria. Font: microsystempc.com 

 

 



Pàg. 24  Memòria 

 

Característica Valor 

Alimentació [V] 5 

Capacitat [mAh] 6600 

Sortides USB 2 

Corrent [A] 1 + 2,1 

Pes [g] 174 

Composició Li-ion 

Taula 4.6 Característiques de la bateria. Font: Pròpia 
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4.3. Connexió 

En aquest apartat s’explica como han d’anar connectats els diferents sistemes electrònics 

del projecte. La connexió es divideix en dues parts, per una banda, els components que 

aniran a la PCB7 i per l’altra els dispositius que aniran col·locats al revestiment del dispositiu. 

A continuació s’exposa una imatge creada mitjançant el programa Fritzing[6], on es pot 

apreciar el circuit necessari pel funcionament de tots els components. 

 

 

Fig. 4.11 Esquema cablejat components mitjançant programa Fritzing. Font: Pròpia 

  

                                                

7 PCB: de les sigles en anglès “Printing Circuit Boards”. És una placa de circuit imprès per fer les 

connexions elèctriques de diferents components. 
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4.3.1. Placa PCB 

A la placa PCB es solden els diferents components i pins que no s’interconnecten directament 

al microcontrolador. També s’alimenten amb 5 o 3,3V els components electrònics. 

Primer de tot mitjançant un cable USB connectat a una bateria portàtil s’injecten 5V als 

sistema. Un cop soldats els cables es realitzen dues fileres de pins corresponents als 5V i als 

0V. Com s’ha esmentat anteriorment, hi ha components que s’han d’alimentar a 3,3V. 

Consegüentment s’afegeix un regulador de voltatge que s’alimenta a 5V i retorna 3,3V. A la 

placa també es solden les resistències i polsadors necessaris pel sistema, i el sensor DHT11. 

4.3.2. Sensor DHT11 

Pel correcte funcionament del sensor la connexió es realitzarà seguint aquests passos: 

 Pin GND (negre): es connecta a 0V general. 

 Pin 5V (vermell): es connecta a 5V de l’alimentació. 

 Pin Output (groc): es connecta a l’entrada 48 d’Arduino. 

4.3.3. Sensor NO2-A43F 

El sensor NO2-A43F s’insereix en la placa de baix soroll AFE per tal de tractar i transformar 

les senyal analògiques de corrent i transformar-les en senyal analògiques de tensió pel seu 

posterior processament pel microcontrolador Arduino. El pinout de la placa AFE i la seva 

connexió es detalla a continuació: 

 Pin GND: es connecta a 0V general. 

 Pin VIN: es connecta a 5V de l’alimentació. 

 Pin OP1: es correspon a l’elèctrode de treball connectat a l’entrada analògica A0. 

 Pin OP2: es correspon a l’elèctrode auxiliar connectat a l’entrada analògica A1. 

 Pin PT1000+: es correspon a la sonda PT1000 connectat a l’entrada analògica A2. 

 Pin PT1000-: es correspon a la sonda PT1000 connectat a 0V general. 
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4.3.4. GPS NEO-7M 

Les connexions que s’han de realitzar al GPS són les següents: 

 Pin GND: es connecta a 0V general. 

 Pin VCC: es connecta a 5V de l’alimentació. 

 Pin TXD: es connecta a RX1 19. 

 Pin RXD: es connecta a TX1 18. 

4.3.5. Lector targetes SD 

Les connexions del lector de targetes SD són les següents: 

 Pin CS: es connecta a l’entrada digital 13. 

 Pin SCK: es connecta al pin SCK d’Arduino corresponent al pin 52. 

 Pin MOSI: es connecta al pin MOSI d’Arduino corresponent al pin 51. 

 Pin MISO: es connecta al pin MOSI d’Arduino corresponent al pin 50. 

 Pin VCC: es connecta a 5V de l’alimentació. 

 Pin GND: es connecta a 0V general. 

4.3.6. Pantalla LCD 

La comunicació entre pantalla i microcontrolador es fa mitjançant diferents entrades digitals. 

A continuació es detallen les connexions. 

 Pin VSS: es connecta a 0V general. 

 Pin VDD: es connecta a 5V de l’alimentació. 

 Pin V0: és l’encarregat de la intensitat d’il·luminació dels caràcters i es connecta a 0V. 

 Pin RS: es connecta a l’entrada digital 12. 

 Pin RW: es connecta a 0V general. 

 Pin E: es connecta a l’entrada digital 11. 

 Pin DB4: es connecta a l’entrada digital 5. 

 Pin DB5: es connecta a l’entrada digital 4. 

 Pin DB6: es connecta a l’entrada digital 3. 

 Pin DB7: es connecta a l’entrada digital 2. 

 LED+: es connecta a 5V de l’alimentació amb la particularitat de posar una resistència 

en sèrie de 200 Ω. 

 LED-: es connecta a 0V general. 
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El polsador de la pantalla va connectat per un costat a l’entrada digital 8 i alhora amb una 

resistència de 10kΩ en sèrie a l’alimentació de 5V. A l’altre costat injectarem 0V. 

4.3.7. Mòdul WiFi ESP8266 ESP-01 

El mòdul WiFi s’ha d’alimentar a 3,3V, mitjançant el regulador de voltatge, ja que sinó 

danyaríem la seva electrònica. La seva comunicació amb el microcontrolador es realitza a 

través el port sèrie 3 del Arduino. A la figura 4.12 podem observar com es realitza la connexió 

de tots els seus pins. A continuació es presenta una breu guia[5]: 

 Pin 3,3V (vermell): connectat a 3,3V. 

 Pin TX (blau):  connectat al pin RX3 15 de Arduino 

 Pin RX (verd): connectat a la sortida del divisor de tensió. L’entrada del divisor de 

tensió ha d’anar connectat al pin TX3 14 de Arduino. 

 Pin GND (negre): connectat GND del mòdul WiFi, Arduino, terra del divisor de tensió i 

font d’alimentació entre sí. 

 Pin CH_PD (marró): connectat a 3,3 V amb una resistència de 10 KΩ en sèrie. 

 Pin RESET (taronja): connectat a 3,3 V amb una resistència de 10 KΩ i un polsador 

en sèrie. S’utilitza per inicialitzar el mòdul. 

 Pin GPIO0 (blanc): connectat a GND amb un polsador en sèrie. S’utilitza per activar 

mode programació UART. 
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Fig. 4.12 Esquema connexió mòdul WiFi ESP-01. Font: programarfacil.com 

A la figura 4.12 podem observar el divisor de tensió que el composen les resistències R3 i R4. 

La seva funció és rebaixar la tensió que surt del Pin TX de Arduino de 5V a 3,3V per no fer 

malbé el mòdul WiFi. 
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4.4. Software 

Un cop escollits tots els components i desprès d’haver-los connectat correctament, en aquest 

capítol es procedirà a explicar detalladament la programació realitzada i el software utilitzat. 

4.4.1. Arduino IDE 

Primerament, s’ha d’instal·lar el software Arduino IDE per poder-nos comunicar amb el 

microcontrolador. El software Arduino (IDE) de codi obert facilita l’escriptura de codi i la seva 

càrrega a la placa. L’entorn està escrit en Java i basat en Processing i altres software de codi 

obert. Aquest software es pot utilitzar en qualsevol placa Arduino. 

 

Fig. 4.13 Logotip Arduino IDE  Font: arduino.cc 

4.4.2. Blynk 

Blynk és una plataforma que permet controlar plaques com Arduino, Raspberry Pi, entre 

d'altres, a través d'internet amb una App de iOS o Android mitjançant un telèfon mòbil 

intel·ligent. 

Blynk és una dashboard digital on es pot construir una interfície gràfica per un projecte amb 

botons simples de 'arrossegar i deixar anar', barres de desplaçament i altres widgets i gràfics. 

També ofereix la possibilitat de recopilar i visualitzar dades de sensors presents en el projecte. 

Blynk és una plataforma intuïtiva i senzilla d'utilitzar, dissenyada pel Internet de les Coses. 
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Fig. 4.14 Imatge aplicació Blynk  Font: blynk.cc 

La plataforma està formada per tres components: l’App, el servidor i les llibreries. 

 L’App s'ha de descarregar des de Play Store si s'utilitza un mòbil Android o des de 

App Store si s'utilitza el sistema operatiu iOS d'Apple. En tots dos casos es tracta d'una 

aplicació mòbil on es poden crear diversos projectes que incorporen diferents widgets 

i gràfics a elecció de l'usuari. 

 

 El servidor és el responsable de totes les comunicacions entre el terminal mòbil i el 

hardware del projecte. Es pot utilitzar un servidor públic anomenat Blynk Cloud o si es 

requereix de més privacitat un de privat localment. 

 

 

 Les llibreries estan a disposició de l'usuari amb les quals es permet la comunicació 

entre dispositius d'una manera clara i intuïtiva. 
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Fig. 4.15 Diagrama plataforma Blynk  Font: blynk.cc 

A partir d'aquest diagrama podem observar el funcionament de la Plataforma Blynk. La 

informació flueix en tots dos sentits, és a dir, pot sortir del terminal mòbil i arribar al hardware 

del projecte passant pel servidor i viceversa. Un dels punts forts de la plataforma és que no 

és necessari un PC per aquest intercanvi d'informació. 

Per poder començar a utilitzar l'aplicació Blynk cal seguir un conjunt de passos descrits a la 

seva pàgina web [1]. Entre ells figura com crear un compte per accedir al servidor i guardar 

projectes, com crear un projecte i com iniciar-lo al controlador utilitzat. 

En el cas concret d'aquest projecte s'han utilitzat vuit displays per visualitzar les dades 

provinents del dispositiu. A la figura 4.16 es pot observar la interfície gràfica de l'aplicació Blynk 

amb els diferents displays que s'utilitzaran en el projecte. 
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Fig. 4.16 Interfície aplicació Blynk  Font: Pròpia 

Per configurar les dades que es volen observar mitjançant el terminal mòbil, s’han de definir 

els pins reals o virtuals que es volen establir, tal i com s’observa a la figura 4.16. 

 

Fig. 4.17 Imatge aplicació Blynk (Labeled Value Settings)  Font: Pròpia 
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4.4.3. Programa 

En aquest apartat es presenta i s’explica el software pel correcte funcionament del dispositiu. 

Al llarg del grau i màster en enginyeria industrial a l'ETSEIB s'han impartit diverses 

assignatures d'informàtica i en totes elles s'ha utilitzat el llenguatge Python. No obstant això, 

els microcontroladors Arduino i la plataforma Blynk, actualment, no ofereixen la possibilitat de 

programar en Python i, per això s'ha escollit un llenguatge alternatiu. 

Tot el software del projecte s'ha programat en el llenguatge C++. S'ha escollit aquest 

llenguatge perquè és compatible amb la plataforma Blynk i Arduino, i és molt similar al 

llenguatge Python. 

Llibreries 

Abans de començar a dissenyar el codi que s’utilitzarà pel control del dispositiu, s’ha d’escollir 

i instal·lar les llibreries de les plaques controladores que millor s’adeqüin a les necessitats. 

Les principals llibreries que s’instal·len són: 

 ESP8266_Lib.h: s’encarrega del control del mòdul Wifi. 

 BlynkSimpleShieldEsp8266.h: estableix la comunicació entre 

microcontrolador i dispositiu mòbil. 

 SD.h: s’utilitza per la lectura i escriptura en la targeta SD. 

 SoftwareSerial.h: encarregat de la comunicació sèrie entre microcontrolador i 

perifèrics. 

 TinyGPS++.h: es connecta al GPS i tracta les dades obtingudes. 

 DHT.h: obté les dades de temperatura i humitat del sensor DHT11[4]. 

 LiquidCrystal.h: s’encarrega de la comunicació entre LCD i microcontrolador. 

Un cop instal·lades les llibreries necessàries es procedeix a la programació del software. El 

codi constarà de 10 blocs, on cadascun tindrà la seva funció. Seguidament s’exposa cada 

bloc amb la seva pertanyent descripció. 

Inicialització 

Primerament, s’ha d’accedir a les llibreries i crear les variables necessàries per poder 

connectar tots els components del sistema. A continuació, es mostra la capçalera del 

programa dissenyat on s’inicien i s’accedeix als components. A la dreta de cada línia de codi 

hi ha un breu descripció del que realitza. 
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Fig. 4.18 Codi inicialització  Font: Pròpia 

Configuració 

Un cop creades les variables globals i definides i carregades les llibreries que s’utilitzaran, es 

procedeix a la configuració del programa. És a dir, es programarà el que farà el 

microcontrolador en el seu primer Scan quan s’encengui. 

Primerament s’estableixen les velocitats de comunicació. Seguidament s’intenta establir 

comunicació i s’encenen el LCD, el mòdul de WiFi, el sensor DHT11 i el lector de targetes SD. 

Alhora que es configuren les entrades segons el seu ús. 

A continuació, es crea l’arxiu on es gravaran les dades anomenat “LOGGERXX.txt”, on els 
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últims dos caràcters van variant consecutivament en funció dels arxius ja creats i 

emmagatzemats a la targeta SD. Un cop creat, s’escriu la estructura amb les descripcions de 

les dades que es registraran. Finalment es crea un esdeveniment per enviar dades a Blynk. 

A continuació es mostra el codi de configuració detallat línia per línia. 

 

Fig. 4.19 Codi configuració  Font: Pròpia 
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Comunicació Blynk 

Per tal d’enviar les dades des del microcontrolador a un dispositiu mòbil mitjançant el servidor 

de Blynk s’utilitza una funció que s’executa amb una freqüència parametritzable. Aquesta 

funció emmagatzema les dades seleccionades en un pin virtual. Des del terminal mòbil i 

mitjançant l’aplicació Blynk llegeixe aquest pins virtuals i mostra per pantalla els valors. 

 

Fig. 4.20 Codi comunicació Blynk. Font: Pròpia 

Funció Principal 

A la funció principal es criden la resta de les funcions i s’executa la major part del codi. Aquesta 

funció s’executa amb una freqüència variable ja que al codi hi trobem retards i interrupcions. 

El primer que podem observar és l’accés al fitxer de text que prèviament s’ha creat al codi de 

configuració. Seguidament el microcontrolador intenta llegir les dades del GPS durant un 

segon. Si en aquest interval no ha rebut les dades, continua l’execució de la resta del 

programa. Després s’executa la funció de lectura de NO2, on s’explicarà posteriorment la seva 

aplicació. 

Un cop hem rebut les dades del GPS i del sensor de concentracions de NO2, es procedeix a 

llegir la temperatura i humitat del sensor DHT11. 

Per últim es criden les funcions “gettemperature” i “getconcentration” on es tracten les dades 

del sensor NO2-A43F. 

En la següent imatge podem observar la part de codi, detallada línia per línia, que s’encarrega 

d’aquestes funcionalitats.  
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Fig. 4.21 Codi funció principal. Font: Pròpia 

 

Escriptura Port Sèrie 

Un cop s’han llegit i tractat les dades es procedeix a l’escriptura d’aquestes en els diferents 

medis. En el codi mostrat a continuació es pot observar com s’escriuen fragments de text i 

dades en el port sèrie de comunicació. 

 

Fig. 4.22 Codi escriptura port sèrie. Font: Pròpia 
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Escriptura SD 

Per tal d’enregistrar les dades s’escriuen en un fitxer de text que s’emmagatzema dins d’una 

targeta SD. En aquest fragment de codi, que es mostra posteriorment, es pot observar com 

s’escriuen aquestes dades separades entre si amb una coma. 

 

Fig. 4.23 Codi escriptura SD. Font: Pròpia 

Polsador LCD 

La capacitat del LCD per mostrar dades és limitada (16x2 caràcters). Conseqüentment s’ha 

implementat al sistema un polsador per modificar les dades que es mostren en el LCD. Aquest 

polsador està connectat a una entrada digital, la qual llegim periòdicament per conèixer el seu 

estat. Mitjançant un flanc positiu d’aquesta entrada es va variant les dades mostrades al LCD. 

A continuació es mostra la part de codi que s’encarrega de crear aquest flanc i modificar el 

número de pantalla que s’ha de mostrar. 

 

Fig. 4.24 Codi Polsador LCD. Font: Pròpia 
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Pantalles LCD 

Després de connectar els 5V al microcontrolador i els components perifèrics, un cop la creació 

del fitxer de text a la targeta SD ha sigut satisfactòria, a la pantalla LCD es mostra el missatge 

“LOGGERXX.txt creat satisfactòriament”. Aquest missatge ens informa que l’enregistrament 

de dades es podrà fer efectiu sense problemes. Un cop el dispositiu comença a captar les 

dades, mitjançant el polsador de la pantalla, podrem accedir a altra tipus d’informació. 

En total s’han configurat un total de set pantalles on es mostren les següents dades: 

 Pantalla 1: Temperatura i Humitat 

 Pantalla 2: Elèctrode de treball i elèctrode auxiliar 

 Pantalla 3: Data i hora 

 Pantalla 4: Latitud i longitud (GPS) 

 Pantalla 5: Nom fitxer 

 Pantalla 6: Temps transcorregut de mesures 

 Pantalla 7: Concentració de NO2 

Seguidament es presenta el fragment de codi encarregat de la configuració i comunicació de 

la pantalla LCD. 
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Fig. 4.25 Codi pantalla LCD. Font: Pròpia 

Final funció principal 

Un cop les dades es mostren en els diferents medis la funció principal queda finalitzada. Amb 

l’excepció si hi ha hagut algun problema en l’escriptura de les dades a la targeta SD, ja que 

en aquest cas apareixerà un missatge informant que no s’ha pogut accedir a la targeta SD. 

 

Fig. 4.26 Codi final funció principal. Font: Pròpia 
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Funcions adquisició i tractament de dades 

Les funcions mostrades a la figura 4.27 són les encarregades de llegir i tractar les dades del 

sensor de NO2.  

La funció “readNO2” llegeix el valor de les entrades analògiques connectades als elèctrodes 

del sensor. Aquesta lectura es fa un determinat nombre de vegades i es retorna la mitjana 

aritmètica d’aquests valors. Amb aquest mètode aconseguim reduir les fluctuacions de les 

lectures. 

La funció “gettemperature” tracta la dada obtinguda per la PT1000 per retornar un valor en 

graus centígrads. 

Per últim la funció “getconcentration” aplica les fórmules de calibratge per tal d’obtenir un valor 

en ppb a partir de les lectures del sensor, prèviament tractades a la funció “readNO2”. 

A continuació es mostra el fragment de codi on es poden observar les funcions descrites. 

 

Fig. 4.27 Codi funcions adquisició i tractament de dades. Font: Pròpia 

Exportació de dades 

Per últim cal comentar com es presenten les dades en els diferents medis definits. En primer 
lloc si s’estableix una connexió amb el microcontrolador Arduino, mitjançant el seu port sèrie 
podríem observar quelcom similar a la figura 4.28. 
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Fig. 4.28 Dades port sèrie Arduino. Font: Pròpia 

Mitjançant l’aplicació Blynk es podrà accedir al seu propi servidor i si s’estableix connexió WiFi 
en el dispositiu, s’extrauran les dades i es presentaran tal i com es pot veure a la figura 4.16. 

Totes aquestes dades també es podran visualitzar a la pantalla LCD tal i com es mostra a la 
figura 4.1. 

Per últim les mesures s’enregistren en un fitxer de text a una targeta de memòria SD. 
L’estructura de les dades es guarden amb un format concret, tal i com es pot observar als 
fitxers de text de l’annex. La primera línia d’aquests fitxer mostra el format de les dades que 
la precediran. A continuació es mostra l’encapçalament del fitxer de text. 

(DATE, TIME, LAT, LONG, ALT, SPEED ,Working Electrode, Auxiliar Electrode, PT1000, 
TEMP PT, TEMP Sensor, TEMP Humidity, Nt, CONCENTRATION) 

Un exemple de dada real obtinguda pel dispositiu es visualitza seguidament. 

(180920,8111800,41.400924,2.151126,70.20,1.57,67.8300018310,97.7300033569,514.760
0097656,11.4391117095,32.80,42.00,2.2718803882, 92.0296783447)  
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4.5. Disseny i impressió 3D 

Un cop s’ha definit el hardware i les seves interconnexions, i s’ha programat tot el codi 

necessari pel seu funcionament, es planteja la possibilitat de dotar al prototip de caràcter 

comercial.  

Consegüentment es dissenya tridimensionalment una carcassa que recobreixi tots els 

components i els confereixi la rigidesa i ergonomia necessària. En aquest disseny, realitzat 

mitjançant el programa Solidworks, es té en compte la necessitat de localitzar l’antena del 

GPS i la membrana del sensor de diòxid de nitrogen a l’exterior, ja que el GPS ha de tenir línia 

de visió directa amb els satèl·lits, i el sensor NO2 ha de rebre aire directe de l’ambient. 

També es té present la visualització de la pantalla LCD i la ubicació del polsador que alterna 

les pantalles. Igualment s’atén a la facilitat per extreure la targeta SD. Per últim es considera 

l’accessibilitat per alimentar el dispositiu. 

 

Fig. 4.29 Renderització disseny 3D de la carcassa. Font: Pròpia 

A la figura 4.29 es representa la base del dispositiu. En aquesta es pot observar on es cargola 

el microcontrolador per que quedi subjecte, així com es poden veure els buits on s’ancoren 

les pestanyes de la base de la placa PCB. 
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Per últim cal comentar que s’ha dissenyat tenint presents les interconnexions de l’Arduino i 

s’han fet forats per a que es pugui alimentar el microcontrolador mitjançant USB i auxiliar. 

 

Fig. 4.30 Renderització base dispositiu. Font: Pròpia 

A sobre de la base es col·locarà la placa Arduino Mega, i per sobre d’aquesta es col·locarà el 

sòlid mostrat a la figura 4.30. Les pestanyes dels laterals tenen com a funció bloquejar 

ambdues bases per aconseguir un bloc sòlid. El disseny del component contempla la 

localització del pins del microcontrolador i consegüentment  s’ha extruït un forat per poder 

interconnectar-los des de la part superior. També s’han dissenyat unes llengüetes amb un 

forat cadascuna per cargolar-se amb la carcassa del LCD. 

 

Fig. 4.31 Renderització base PCB. Font: Pròpia 
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Per últim es dissenya el suport on aniran ancorats la resta de sensors i components. A 

continuació es detallen aquests components i les seves particularitats. 

 NO2-A43F: s’ha fet un forat rodó per extreure la membrana del sensor a l’exterior. 

 GPS: es cargola a la superfície exterior i es dissenya una petita obertura per entrar els 

cables de les seves connexions. 

 LCD: es dissenya una gran obertura per poder visualitzar la pantalla. Per la part interior 

es dissenyen uns forats per poder cargolar-la. 

 Polsador LCD: s’extrudeix un petit forat quadrat que travessa la paret del suport per 

col·locar un petit polsador encarregat de variar les dades de visualització de la 

pantalla. 

 Lector SD: es realitza una obertura per poder extreure i col·locar la targeta SD quan 

es vulguin recollir les dades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Fig. 4.32 Renderització estructura dispositiu. Font: Pròpia 
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Un cop dissenyat el model 3D s’ha procedit a la seva impressió en una impressora 3D de la 

marca Geetech i model A10M. La impressió s’ha dut a terme mitjançant el software Cura que 

s’encarrega, a partir d’un model 3D, de configurar els moviments i extrusió de la impressora 

capa per capa. El material escollit per a aquesta aplicació ha sigut el PLA, donada la seva 

facilitat per la impressió i el seu preu. 

Per tal d’aconseguir un acabat notable s’ha hagut d’imprimir diversos models per escollir el 

més adient per l’aplicació. En aquest procés d’impressió s’han anat modificant els models per 

adaptar-se millor als components electrònics i la seva funcionalitat. 

Seguidament es presenta una imatge de la impressora en qüestió. 

 

Fig. 4.33 Imatge impresora 3D Geetech A10M. Font: alghaf.com 
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4.6. Calibratge i validació de les dades 

Un cop dissenyat, interconnectat, programat i acoblat el dispositiu, es procedeix a calibrar el 

sensor. Per tal de realitzar el calibratge s’han tingut en compte les consideracions del fabricant 

del sensor. Primerament recomanen trobar els offsets electrònics del circuit de baix soroll. 

Això significa que s’ha de desconnectar el sensor de la placa i prendre mesures del dos 

elèctrodes en buit. Per tal de realitzar aquesta operació es deixa mesurant el sistema un parell 

d’hores i es fa la mitjana aritmètica dels valors. Els valors obtinguts són els següents: 

 Offset electrònic elèctrode de treball: 0,304 V. 

 Offset electrònic elèctrode auxiliar: 0,295 V. 

Aquests tipus de sensors es veuen afectats de manera significativa pel increment o decrement 

de la temperatura. Es per això que s’estableix un factor de correcció que segueix la següent 

formulació. 

WEc = (WEu − WEe) − nt ∙ (AEu − AEc) 

Equació 4.1 Correcció efecte de temperatura i offset electrònic. Font: Alphasense 

A continuació es descriuen les variables implicades. 

WEc ∶ sortida de l’elèctrode de treball corregida. 

WEu ∶ sortida de l’elèctrode de treball brut. 

WEe ∶ offset electrònic de l’elèctrode de treball. 

nt ∶ factor de correcció. 

AEu ∶ sortida de l’elèctrode auxiliar brut. 

AEce ∶ offset electrònic de l’elèctrode auxiliar. 

El factor de correcció depèn exclusivament de la temperatura i la seva relació es descriu a la 

taula següent. 

Factor 
Temperatura ºC 

-30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 

nt 0,8 0,8 1 1,2 1,6 1,8 1,9 2,5 3,6 

Taula 4.7 Valor del factor de correcció en funció de la temperatura. Font: Alphasense 

Amb l’ajuda del sensor DHT11 es determinarà la temperatura ambient i consegüentment el 

factor de correcció adient. 
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Desprès d’aplicar les fórmules esmentades és el torn de prendre mesures per calibrar el 

sensor. Per això s’ha ubicat el dispositiu al costat de diverses estacions meteorològiques 

pertanyents a la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Qualitat de l'Aire (XVPCA). Aquest 

organisme depèn de la Generalitat de Catalunya i analitza l’aire en diferents punts del territori 

català. Un cop analitzades aquestes dades, es publiquen a la pagina web del Departament de 

Territori i Sostenibilitat[7]. 

Un cop preses les dades (incloses als arxius de l’annex) en diferents dies, en diferents hores 

i en diferents ubicacions es realitza una mitjana d’aquestes i es comparen amb les dades 

extretes de les estacions meteorològiques corresponents. A continuació, es pot observar la 

relació lineal entre la concentració de diòxid de nitrogen de les dades meteorològiques i les 

dades estretes del dispositiu elaborat. 

 

 

Fig. 4.34 Gràfica correspondència contaminació real i mesurada 

La dependència lineal de les dades en relació amb la concentració real no és total degut en 

gran mesura a la impossibilitat de realitzar el calibratge en un laboratori, ja que per minimitzar 

l’error és necessari el seu calibratge en una càmera de gas i crear un ambient ric en diòxid de 

nitrogen. Al mesurar una gran concentració de diòxid es caracteritza la dependència lineal de 

forma més acurada i per tant es minimitza l’error. 
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Un altre factor important pel tractament de dades ha sigut la comparació de les mesures amb 

les dades de les estacions meteorològiques. El departament de territori i sostenibilitat de la 

Generalitat de Catalunya només facilita les dades agrupades en franges horàries. Per poder 

realitzar un estudi més precís s’hauria de tenir accés a les dades instantànies per comparar-

les amb les dades llegides des del dispositiu prototipat. 

També s’ha de tenir en compte el període d’adquisició de dades per fer un anàlisi crític dels 

resultats. Un dels pocs efectes positius de la pandèmia COVID-19 és la reducció de les 

emissions de contaminants a l’atmosfera en conseqüència de la inactivitat de l’economia 

mundial. Per contrapartida, a l’hora de calibrar el sensor, els baixos nivells de concentració de 

NO2 resulten en una extrapolació de les dades menys acurada. 

Encara així analitzant les dades es crea la regressió lineal i s’obté un valor R2 de 0,86. Això 

vol dir que la formulació explica el 86% de la variabilitat d’aquestes dades, obtenint per tant 

un 14% d’error. Amb les mesures que es prenen per calibrar el sensor obtindríem una precisió 

aproximada de ±15 µg/m3. 

Finalment, s’extreu la fórmula de la dependència lineal, inclosa en els arxius Excel de l’annex, 

i s’inclou al software per registrar les dades. 

𝐶𝑜𝑛𝑐. 𝑁𝑂2 [
µ𝑔

𝑚3⁄ ] = 251,65 𝑊𝐸𝑐 − 28,172 

Equació 4.2 Fórmula per obtenir la concentració NO2. Font: Pròpia 
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5. Pressupost 

A continuació es detallen els costos del projecte. Aquests s’han dividit en costos derivats dels 

components elèctrics i electrònics utilitzats, costos de recursos humans i costos d’equipament 

usat al llarg del projecte amb la seva corresponent amortització. 

5.1. Hardware i components 

Tots els components del projecte, excepte el sensor de concentració de diòxid de nitrogen i la 

seva placa de baix soroll, s’han adquirit a través de l’empresa de comerç electrònic Amazon. 

Aquest dos components restants s’han adquirit a través de Direct Industry, empresa 

distribuïdora de l’empresa Alphasense. 

A la següent taula es mostra tot el hardware i components que conformen el projecte detallant 

el fabricant, quantitat, cost unitari i cost total. 

Descripció Proveïdor Quantitat Cost Unitari (€) Total (€) 

Microcontrolador Eleego Mega 2560 R3 Elegoo 1 13,99 13,99 

Mòdul GPS Neo-7M Topiky 1 7,29 7,29 

Mòdul WiFi ESP8266 ESP01 AZDelivery 1 3,33 3,33 

Sensor Temperatura / Humitat DHT11 SODIAL 1 1,71 1,71 

Pantalla LCD AZDelivery 1 4,99 4,99 

Lector targetes SD AZDelivery 1 1,86 1,86 

Targeta memòria SD 16 Gb Kingston 1 3,9 3,9 

Sensor gas NO2-A43F Alphasense 1 48 48 

Placa baix soroll AFE Alphasense 1 35 35 

Transport productes Alphasense UPS 1 15 15 

Cables (Pack 50 u.) Elegoo 1 4,99 4,99 

Estany Broquetas 30 g 0,1 €/g 3 

Termoplàstic PLA SUNLU 250 g 25 €/kg 6,25 

Resistència 200 Ω Elegoo 0,05 1 0,05 

Resistència 1 kΩ Elegoo 0,05 1 0,05 

Resistència 2,2 kΩ Elegoo 0,05 1 0,05 

Resistència 10 kΩ Elegoo 0,05 4 0,2 

Polsador Elegoo 3 0,1 0,3 

Pins connectors Elegoo 25 0,02 0,5 

Regulador de Voltatge 3,3 V ARCELI 1 1,2 1,2 

Cable USB KRUP 1 0,75 0,75 

Cargoleria UNHO 1 0,45 0,45 

Placa PCB Elegoo 1 0,35 0,35 

Total    153,21 

Taula 5.1 Costos de hardware i components. Font: Pròpia 
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5.2. Recursos Humans 

En la següent taula es pot observar el temps dedicat, per un enginyer, al projecte en les 

diferents fases d’aquest. També es detallen els costos de cada fase i el total. 

 

Descripció Temps (h) Cost (€/h) Total (€) 

Estudi previ i investigació 75 50 3750 

Disseny del software 100 50 5000 

Disseny mecànic 25 50 2500 

Connexió i fabricació 50 40 2000 

Validació experimental 50 45 2250 

Total   15500 

Taula 5.2 Costos recursos humans. Font: Pròpia 

A la fase d’estudi previ i investigació, a més del temps invertit en trobar una solució òptima pel 

projecte, s’inclou també el temps destinat a l’adquisició i probes amb el hardware. També 

s’inclou el temps d’estudi i comprensió de la funcionalitat, comunicació i interconnexió dels 

diferents components. 

La fase de disseny de software és l’etapa on es planteja i es crea tota la programació del 

microcontrolador Arduino i es configura el mòdul WiFi per comunicar-se mitjançant ordres AT. 

També s’inclou el temps de cercar les llibreries necessàries pel projecte. Per últim, s’afegeix 

a aquesta partida la dedicació a comprendre el llenguatge de programació C++. 

La part mecànica del projecte inclou majoritàriament el disseny 3D de les peces que 

conformen la carcassa del dispositiu. Un cop dissenyada la figura 3D, s’ha d’anar modificant 

el model tridimensional per tal de que sigui òptim per la impressora 3D.  Per últim s’ha de 

configurar la impressió modificant els paràmetres d’extrusió, velocitat, posició, etc... 

Desprès de dissenyar el model tridimensional, s’ha d’extrudir a la impressora. Les 

configuracions de la impressora s’han d’anar modificant en funció de les peces. La impressió 

de la peça més gran dura aproximadament unes 16 hores. Aquesta tasca requereix de 

vigilància per tal que s’aconsegueixi un acabat precís. Un cop fabricades les peces es 

detecten els errors i es corregeixen. Un cop corregides es tornen a extrudir.  Finalment, un 

cop conformat el codi i les peces de la carcassa, s’han d’interconnectar i posicionar tots els 

dispositius dins de l’estructura. Per això, es realitza un esquema elèctric i es solden els 

components a la PCB. Desprès de soldar-los es connecten amb els cables i es collen o 

col·loquen els components a la seva localització. Totes aquestes tasques formen part de la 

connexió i fabricació. 



Pàg. 54  Memòria 

 

Per últim, un cop es té un dispositiu totalment funcional, s’han de validar les dades extretes 

del sensor de concentració de gas mitjançant cicles de conducció real a la ciutat de Barcelona. 

Aquesta tasca conjuntament amb la reformulació de la concentració de NO2 en funció dels 

elèctrodes del sensor, formarien part de l’última fase del projecte. 

5.3. Equipament 

En aquest apartat es tenen en compte els costos de tot l’equipament i eines utilitzades en el 

transcurs del projecte. 

En la següent taula es pot observar l’equipament utilitzat, detallant el seu cost, la seva 

amortització i el cost que comporta al projecte. 

 

Descripció Cost (€) Vida útil (anys) Amortització Cost Projecte (€) 

Ordinador 1200 5 0,1 120 

Soldador 15 6 0,08 1,2 

Pelacables 3,5 10 0,05 0,18 

Multímetre 29,75 12 0,04  1,19 

Impressora 3D 250 10 0,05 12,5 

Total    135,07 

Taula 5.3 Costos d'equipament. Font: Pròpia 

5.4. Pressupost Final 

A la següent taula es mostra un resum, amb totes les despeses i costos del projecte la suma 

dels quals ascendeix a 15787,78 €. 

 

Descripció Cost Projecte (€) 

Hardware i components 153,21 

Recursos humans 15500 

Equipament 135,07 

Total 15788,28 

Taula 5.4 Cost total del projecte. Font: Pròpia 
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Com es pot observar la major part dels recursos anirien destinats a la partida de recursos 

humans, ja que són moltes hores de dedicació d’un enginyer. Aquests costos, en el cas d’una 

futura comercialització, s’haurien de tractar com una inversió i repartir-los entre totes les 

vendes. 

Per una altra banda, cal comentar que els programes i software utilitzat són de codi obert, 

excepte Solidworks. Aquest programa es utilitzat per dissenyar en 3D la carcassa del 

dispositiu. Solidworks s’ha emprat en el transcurs del projecte sota llicència estudiantil. És per 

això, que el software utilitzat al llarg del projecte no suposa un sobrecost en aquest. 
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6. Impacte Ambiental 

Els components elèctrics i electrònics utilitzats en aquest projecte estan subjectes a la 

normativa bàsica de restricció de substàncies perilloses RoHS [8]. La directiva RoHS 

restringeix l'ús de sis materials perillosos en la fabricació de diversos tipus d'equips elèctrics i 

electrònics. Aquestes són les sis substàncies químiques que prohibeix: 

 Plom 

 Mercuri 

 Cadmi 

 Crom VI (Crom hexavalent) 

 PBB 

 PBDE 

 

 

Aquesta directiva està molt relacionada amb la directiva de Residus d'Equips Elèctrics i 

Electrònics (WEEE per les sigles en anglès). La directiva WEEE [9] és clau en la lluita per la 

conservació del medi ambient. Donada la massiva proliferació de components elèctrics i 

electrònics amb una vida útil molt curta a causa de la contínua innovació i creació de 

components nous, es produeixen una immensa quantitat de residus cada any. La WEEE 

estableix que els productors han de ser els responsables d'assumir els costos de gestió dels 

residus generats. 

En el cas concret d'aquest projecte, els elements més contaminants són les plaques 

controladores i la bateria. En el cas de les plaques de circuit imprès el seu reciclatge consisteix 

en l'extracció de xips i l'eliminació de metalls mitjançant àcids i calor. El reciclatge de les 

bateries d'ió liti, però, és més complex, on s'extreuen els metalls existents. El gran problema 

d'aquestes bateries és que el Liti es rebutja a causa del seu baix preu (6 € / quilo). Aquest 

metall és tòxic tant per al medi ambient com per a l'ésser humà. 

En conclusió, això es tradueix en emissions a l'atmosfera i abocament de metalls als 

subministraments d'aigües superficials i subterrànies, que, en altes concentracions, pot ser 

perjudicial per al medi ambient i l'ésser humà. 

  

Fig. 6.1 Certificat RoHS i WEEE.  Font: Google.es 
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Conclusions 

S’han assolit els objectius d’aquest projecte plantejats a la introducció i especificacions 

d’aquest document. S’ha aconseguit dissenyar i programar un software, i seleccionar 

organitzar i interconnectar un hardware capaç d’adquirir, tractar i transmetre les dades de 

concentració de diòxid de nitrogen, geolocalització, temperatura i humitat en els diferents 

medis exposats. S’ha implementat la connectivitat necessària al dispositiu per tal de visualitzar 

les dades remotament i en temps real. També s’ha dissenyat i fabricat una carcassa per dotar 

al prototip de rigidesa i ergonomia per poder convertir-lo en un producte comercial. També 

s’ha tingut en compte a l’hora de dissenyar el prototip garantir la mobilitat. Es per això que 

s’ha encapsulat dins d’una estructura de mida reduïda i s’ha afegit una bateria per dotar-lo 

d’autonomia. Al mateix temps, s’ha documentat tot aquest procés i s’ha detallat pas a pas per 

poder reproduir el prototip. 

En quant a la qualitat de les mesures, cal comentar que tots els sensors assoleixen 

notablement les expectatives. En el cas concret del sensor de concentració de diòxid de 

nitrogen, s’adverteix el seu gran potencial però no s’explota totalment. Això és degut a 

l’absència de medis professionals, com seria el cas d’un laboratori amb càmeres de gas, per 

tal de realitzar un calibratge més precís. Tanmateix amb la formulació proposada s’assoleix 

una precisió de les mesures de ±15 µg/m3. 

L’anàlisi de les dades obtingudes en les mesures fa palès els alts nivells de contaminació als 

que ens trobem sotmesos. Consegüentment, urgeix la necessitat de continuar treballant en 

aquesta línia d’investigació per a seguir garantint els avanços necessaris per donar viabilitat 

a una xarxa o mapa en temps real de les emissions de diòxid de nitrogen. Un cop creada 

aquesta xarxa es requeriria la programació d’un software per dur a terme el tractament de les 

dades, per així poder localitzar l’origen i causa d’aquestes emissions. En base això, es podria 

establir un marc d’actuació per reduir la concentració de NO2.
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Annex 

Adquisició de dades 

Fitxer Excel: Decode1.xlsx 

Fitxer Excel: Decode2.xlsx 

Fitxer Excel: Decode3.xlsx 

Fitxer text: Logger21.txt 

Fitxer text: Logger24.txt 

Fitxer text: Logger25.txt 

 

 


