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RESUM  

El projecte persegueix facilitar la transmissió d’informació entre aparells en l’àmbit de la indústria, 

utilitzan el protocol de comunicació MODBUS, i aportant una solució oberta i modificable segons 

les necessitats. 

L'objectiu d'aquest projecte és implementar una solució oberta, econòmica i accessible, basada en 

una xarxa de comunicacions que funcioni a través de protocol MODBUS. Per tal de realitzar el 

projecte es tindrà en compte l'aplicació única i exclusiva de solucions OpenSource per garantir 

l'accessibilitat a qualsevol software o hardware emprat en el projecte. 

Després d'estudiar les alternatives en el mercat actual, es decideix realitzar la comunicació entre 

dispositius mitjançant Wifi, i es fa una comparació amb un cas real, a més de raonar com relacionar 

els dispositius ja existents i utilitzats a la indústria amb el dissenyat en el projecte.  

Per tal de realizar el prototipus, s’utilitza una placa anomenada NodeMCU que serà configurada 

mitjançant l'IDE d'Arduino i farà la funció de sensor, recopilant dades com la temperatura i la 

humitat. Aquest sensor anirà acompanyat d'una Raspberry Pi que s'encarregarà de registrar les 

dades emeses pel sensor, mitjançant protocol de comunicacions MODBUS, en un software 

anomenat NodeRED i es mostrarà per pantalla el conjunt de dades llegides i la possibilitat de 

manipular un LED i un servo motor connectat al sensor, per tal de demostrar les grans possibilitats 

que presenta aquest projecte. Totes aquestes dades seran visibles a través d’un PC de manera 

remota al lloc on s’instal·laran els dispositius mitjançant la IP de la Raspberry Pi. 

 

Paraules Clau: MODBUS, NodeRED, protocol, sensors, arduino, Wifi, Raspberry Pi 
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LLISTAT D'ACRÒNIMS 

IoT         Internet of Things (Anglès) / Internet de les Coses (Català)  

IIoT        Industrial Internet of Things (Anglès) / Internet Industrial de les coses (Català) 

RTU    Remote Terminal Unit (Anglès) / Unitat terminal remota (Català) 

IDE    Integrated Development Environment (Anglès) / Entorn Integrat de Desenvolupament     

               (Català) 

PLC        Programmable Logic Controller (Anglès) / Controlador Lògic Programable (Català) 

GUI    Graphical User Interface (Anglès) / Usuari Interficie Gráfica (Català) 

RTU       Remote Terminal Unit (Anglès) / Unitat terminal remota (Català) 

TCP        Transmission Control Protocol (Anglès) / Protocol de Control de Transmissió (Català) 

IP            Internet Protocol (Anglès) / Protocol d’Internet (Català) 

LED     Light Emitting Diode (Anglès) / Díode Emissor De Llum (Català) 

ADU       Application Data Unit (Anglès) / Unitat de dades d'aplicacions (Català) 

I/O           Input/Output (Anglès) / Entrada/Sortida (Català) 

MBAP     Modbus Application Protocol (Anglès) / Protocol d'aplicació Modbus (Català) 

PDU        Protocol Data Unit (Anglès) / Unitat de Protocol de Dades (Català) 

CPU        Central Processing Unit (Anglès) / Unitat de Processament Central (Català) 

RAM       Random Access Memory (Anglès) / Memòria d'accés aleatori (Català) 

WIFI       Wireless Fidility (Anglès) / Fidelitat Sense Cables (Català) 

CSMA     Carrier-sense multiple access (Anglès) / Accés múltiple de transportista (Català) 

OSI          Open System Interconnection (Anglès) / Model d’interconnexió de sistemes oberts 

                (Català) 

CRC     Cyclic Redundancy Check (Anglès) / Comprovació de la redundància cíclica (Català) 
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1. RESUM AMB MOTIVACIÓ PERSONAL  

 

Aquesta memòria presenta tots els passos duts a terme per a la realització del treball de fi de grau. 

En el document es començarà per un breu anàlisi històric de les comunicacions en la indústria i el 

procés evolutiu al llarg dels anys, per després poder introduir els motius i la solució emprada en 

aquest document respecte d’altres solucions existents en el mercat actual. Un cop raonada la 

solució, es detallarà el procés necessari per arribar a aquesta, explicant cadascun dels components 

implicats, tant en l'àmbit del software com del hardware. Finalment, es demostrarà el funcionament 

de la solució proposada en un prototipus i es proposarà una possible aplicació concreta d'aquesta. 

En aquest treball es realitza una xarxa sense fils amb l'objectiu de recopilar dades al menor cost i 

amb la màxima flexibilitat possible, fent ús de programari lliure (exclusivament OpenSource). La 

idea és facilitar l'accés a aquest tipus de sistemes a tot aquell interessat en la realització d'un 

projecte amb protocol de comunicació MODBUS, presentant una solució oberta i configurable 

segons l'interès de qui realitza el projecte. En el context de la “Indústria 4.0” i del nou màster en 

aquesta matèria que s'iniciarà en l'ETSEIB, aquest projecte també pretén aportar una plataforma 

d'experimentació orientada a la formació en pràctiques dels estudiants. 

És un projecte del que fins no fa gaire no en tenia cap coneixement. Va ser a partir d'unes pràctiques 

acadèmiques realitzades a una empresa anomenada Indoorclima, consistents en millorar l'estalvi 

energètic a partir de la recopilació de dades mitjançant el protocol esmentat abans, quan vaig 

adonar-me de les grans possibilitats que podia presentar aquest sistema. Aquesta experiència em 

va encaminar a plantejar una solució oberta, capaç d'obrir les portes a qualsevol persona 

interessada, facilitant l'accés a aquests aparells i intentant plantejar un sistema de baix cost. 

Gràcies a la realització d'aquest projecte, he pogut ampliar el meu coneixement en el món de 

l'automatització dins de l'àmbit de la comunicació i ha estat un pas important per ajudar-me a 

escollir quin serà el següent pas en la meva carrera. Espero que la realització d'aquesta memòria 

ajudi a més persones i potser sigui l'inici d'un projecte més gran en el futur. 
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2. INTRODUCCIÓ 

 

2.1 ANTECEDENTS 

La primera revolució industrial del segle XIX va ocasionar un canvi en el procés de producció, a 

causa de la transformació en la forma de realitzar les tasques, canviant d'una producció manual a 

una de mecanitzada amb el consegüent augment de la producció. De la mateixa manera, la segona 

i la tercera revolució industrial van servir per a fer una automatització parcial de la producció 

mitjançant la incorporació de tecnologies de la informació a gran escala [1]. Aquest procés va 

resultar en el desenvolupament del primer controlador lògic programable. Tot aquest creixement i 

desenvolupament en el sector de la indústria, s'ha convertit ara en un nou terme anomenat "la 

quarta revolució industrial" també conegut com a “Indústria 4.0”.  

La “Indústria 4.0” o “Industrial Internet of Things” (IIoT) tracta d'avançar cap a l'automatització 

industrial, emprant els sistemes intel·ligents i la producció connectada, destacant la importància 

en la transformació del procés de producció. Així, la “Indústria 4.0” projecta un futur on els 

objectes es comunicaran entre ells per prendre decisions sense la necessitat de cap intervenció 

humana en general. [1-2] 

 

2.2 SITUACIÓ ACTUAL DEL PROBLEMA 

Actualment, les indústries estan sota pressió a causa de la contínua competència existent, implicant 

un major esforç per part de l'empresa en diferents sectors, com pot ser l'augment de la qualitat del 

producte, l'eficiència, la seguretat, la sostenibilitat de la fàbrica i la millora de la competitivitat i la 

rendibilitat. 

A partir dels canvis generats, per poder aprofitar-nos de la tecnologia d'avantguarda, s'ha de 

començar un procés d'adaptació a la “Indústria 4.0” i demostrar la capacitat per veure si seríem 

capaços de crear un entorn intel·ligent capaç d'autogestionar-se ell mateix. 

Com a repte, s'ha plantejat buscar un sistema que garanteixi l'anàlisi de les dades a partir d'una 

xarxa pròpia, desenvolupada amb programari OpenSource, que sigui flexible i ajudi a no només 

implementar aquestes tecnologies en un sector industrial sinó també en qualsevol altre àmbit. Amb 

això, es pretén globalitzar el seu ús i permetre ampliar el nombre d'usuaris interessats tant en el 

seu ús com en la seva aplicació. 
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2.3 ABAST DEL PROJECTE 

L'abast d'aquest projecte s’estén a la monitorització de dades de manera remota, obtingudes de 

sensors, comunicats mitjançant el protocol MODBUS. La comunicació s’estableix a través d’una 

xarxa sense fils que connectarà els sensors, permetent fer adquisició i enviament de dades.  

En el projecte, es farà un prototipus demostratiu que comunicarà amb un sensor, de temperatura i 

humitat amb un LED i un servomotor incorporat, amb un node central mitjançant MODBUS. 

Aquest projecte té també com a segon objectiu servir com a base per induir a l'automatització de 

qualsevol sistema mitjançant la recopilació de dades, emmagatzemant-les i analitzant-les en temps 

real. Aquesta obtenció de dades pot provocar que les màquines siguin comparativament millors 

per comunicar dades i informació, ocasionant la presa de decisions més ràpides i precises i a la 

vegada incrementant el benefici de les fàbriques.  

Tot el projecte s’ha pensat per a ser realitzat amb un pressupost baix i amb llicència oberta, 

facilitant la seva implementació especialment en petites i mitjanes empreses, així com a autònoms.  

 

2.4 ESTUDI D’ALTERNATIVES 

En aquest apartat es farà un estudi entre diferents protocols de comunicació i una comparació amb 

una solució existent en el mercat. 

2.4.1 PROTOCOLS DE COMUNICACIÓ 

Existeixen solucions alternatives en el mercat, semblants a la proposada. Aquestes solucions 

empren, a banda del protocol MODBUS, altres protocols com es comenta tot seguit. 

Zigbee és un protocol de comunicació amb un consum inferior al protocol Wifi, permetent 

augmentar l'autonomia dels seus dispositius. Presenta una taxa de transferència baixa i una 

cobertura inferior degut a la utilització de xarxes tipus WPAN. [27] 

Z-Wave és un protocol més econòmic que utilitza una freqüència de 908,42 MHz, al contrari de 

Wifi o Zigbee, que operen a 2,4 GHz. El problema d'aquest protocol de comunicació radica en la 

necessitat d'operar en un rang petit a més d'ocasionar retards en rebre ordres pel fet que funciona 
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en cascada amb els dispositius connectats, a més, té el mateix problema que el Zigbee, necessita 

una passarel·la per funcionar, el qual el limita a la vegada. [13] 

Lora és un protocol de comunicació de consum reduït, amb un abast de connexió molt extens en 

comparació als altres i molt robust a les interferències. La principal limitació és l’amplada de banda 

(ràtio de transferència de paquets de dades), ja que aquest sol ser bastant reduït per garantir un 

correcte funcionament. Un altre inconvenient a tenir en compte és l'alta latència que presenten 

aquests tipus de dispositius, per tant, no és una solució per recollir dades en temps real. [28] 

Wifi és el protocol de comunicació més conegut i estès pel món, que suposa un avantatge a l’hora 

de connectar els dispositius a través d'internet, el que facilita la connexió amb altres aparells o 

assistents com Google o Alexa, que a la vegada poden comunicar-se amb dispositius en l'àmbit 

domèstic. [13] 

L’elecció del protocol depèn de les condicions de contorn en les que es pretén emprar aquest.  

 

2.4.2 COMPARACIÓ CAS REAL 

Es compararà la solució proposada amb un cas real en una empresa anomenada Indoorclima on es 

realitza l’adquisició de dades d’un conjunt de sensors mitjançant el protocol Zigbee. Un cop les 

dades s’han recopilat aquestes s'envien a un concentrador, que s'encarrega de distribuir-les a un 

núvol que gestiona l'empresa, mitjançant un enllaç GPRS. 

En la Taula 1 es comparen diferents aspectes que poden interessar segons el desenvolupament del 

monitoratge. 
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 EMPRESA PROJECTE 

PREU Cost per cada sensor > 50 € Cost d’un sensor amb Arduino 

i amb carcassa < 15 € 

 

GESTIÓ DE DADES 

Si la passarel·la deixa de 

funcionar, existirà una pèrdua 

d’informació en tots els 

sensors.  

Cada sensor és independent de 

l’altre, ja que, cada sensor es 

connecta a un núvol diferent. 

Possibilitat de modificar la 

funcionalitat de l’Arduino 

segons les necessitats. 

 

DEPENDÈNCIA 

Utilitzar Zigbee fa dependre 

d'altres companyies, si 

aquesta cau s'ha de canviar 

tots els sensors per noves 

instal·lacions. 

Tota la tecnologia utilitzada és 

OpenSource. 

 

NECESSITATS 

Ús de múltiples sensors 

limitats segons fabricant 

(temperatura, humitat, 

pressions, etc.). 

Possibilitats de connectar un 

ampli ventall de models de 

sensors/actuadors. 

Taula 1:  Taula comparativa. Font: Pròpia 

En general, queda clar que aquesta proposta pretén ajudar a l'empresa a disminuir costos tot 

mantenint la qualitat. Tot i això, caldrà fer un estudi cas per cas per tal de determinar la seva 

idoneïtat. 
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3. OBJECTIUS I ESPECIFICACIONS 

Amb la implementació de l’electrònica i l’enginyeria necessària es pretén aconseguir els següents 

objectius:  

 Disseny d'un sistema accessible a tothom. 

Ús exclusiu d'aparells i programes OpenSource. 

Cost baix del sistema. 

 Disseny d'un sistema fàcil i flexible per a la instal·lació. 

Comunicació sense fils. 

Fàcil instal·lació i configuració. 

 Sistema fiable que garanteixi la preservació i transmissió de les dades. 

 

 

4. PRESENTACIÓ DE LA SOLUCIÓ 

A la Fig 4.1 es pot observar un esquema de la solució del projecte. L’esquema s’ha dissenyat per 

proposar una solució que habiliti la possibilitat d’accedir des de qualsevol lloc i a qualsevol hora 

a les dades que es vol gestionar. Per realitzar aquesta tasca, s'utilitzarà un programa anomenat 

VNC Viewer per accedir, mitjançant control remot a la Raspberry Pi, que tindrà instal·lat un 

software anomenat NodeRED, l'encarregat d'executar el protocol MODBUS facilitant l'obtenció 

de dades de diferents components. La integració de MODBUS facilita la comunicació amb xarxes 

externes que utilitzin el mateix protocol. 

El sensor dissenyat és una placa anomenada NodeMCU que es programa mitjançant l'IDE 

d'Arduino. Com a exemple per aquest projecte i per facilitar la comprovació de dades obtingudes, 

s'integrarà un sensor de temperatura i humitat dels quals es captaran les dades i, un LED i un 

servomotor que es controlaran remotament.  
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Gestionar dades 

Connexió wifi 

Node MCU 

Programació del hardware com 

a sensor LED 
Sensors / Actuadors 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 4.1 Esquema de la solució proposada en el projecte. Font: Pròpia 

Dispositiu amb 

accés a wifi 

 

 

    VNC Viewer  Raspberry Pi 

control 

remot 

Connexió Wifi 

Xarxa Modbus  

Compatible amb altres 

xarxes Modbus 

Node Red 

Capta dades a través de 

Modbus TCP/IP 

IDE Arduino 

DHT11 

Servomotor 
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En les següents seccions es presentarà el software i el hardware i les eines emprades abans citades. 

També s’analitzarà el procés realitzat en la configuració dels dispositius i una explicació del seu 

funcionament. 

5. PRESENTACIÓ DEL SOFTWARE 

En aquesta secció es presentarà el software emprat amb una breu descripció històrica i del 

funcionament de cadascun d’aquests. 

5.1 IDE ARDUINO 

Arduino és una plataforma de hardware i software lliure, basat en una placa amb un 

microcontrolador i un entorn de desenvolupament IDE, dissenyat per facilitar l’ús d’electrònica en 

multitud de projectes. Va néixer l’any 2005 a l’Interactive Design Institute a Ivrea, Itàlia amb la 

idea de crear un microcontrolador lleuger, barat i de lliure accés que estigués disponible per la 

comunitat OpenSource. [30] 

Un IDE és un entorn de programació que consisteix en un editor de codi, un compilador, un 

depurador i un constructor d’interfície gràfica (GUI), com s’observa a la Fig 5.1. També 

s’encarrega de carregar el programa ja compilat en la memòria flash del hardware.  

 

Fig 5.1  IDE Arduino Font: Pròpia 

En aquest projecte s’utilitza l’IDE d’Arduino per poder programar la placa NodeMCU.  
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5.2 RASPBIAN 

Raspbian és un sistema operatiu lliure i gratuït optimitzat pel hardware de la Raspberry Pi. És 

considerat com programari OpenSource i va sorgir com una versió adaptada de la distribució 

Debian.  

Raspbian va ser creat per Mike Thompson i Peter Green com a projecte independent, encara que 

es va continuar creant més de 35.000 paquets Raspbian amb l’objectiu d’optimitzar el rendiment 

de la Raspberry Pi, finalitzant el juny de 2012. Tot i això, Raspbian encara s’ha estat 

desenvolupament activament amb un èmfasi important en la millora de l'estabilitat i el rendiment 

de tants paquets Debian com sigui possible. [31] 

 

Fig 5.2  Sistemes operatius. Font: [7] 

Raspbian és l’escollit entre els diferents sistemes operatius observats en la Fig 5.2 per fer funcionar 

la Raspberry Pi. 
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5.3 NODERED 

NodeRED és una eina creada per IBM amb l'objectiu de comunicar hardware i serveis d'una forma 

ràpida i senzilla gràcies a la simplificació provocada per la programació visual. Segueix una 

estructura de nodes que són arrossegats en la pantalla mostrada a l'usuari i que ens permet fer la 

tasca assignada, amb unes possibilitats molt grans a causa de l’opció de descarregar nodes creats 

pels usuaris [11]. 

NodeRED serà instal·lat en la Raspberry Pi per habilitar-la en la comunicació MODBUS TCP com 

a client i realitzarà tasques com enviar i rebre ordres per processar-les i registrar-les en pantalla. 

El principal avantatge d'utilitzar aquesta eina és la quantitat de biblioteques de codi creades per 

altres usuaris, simplificant la nostra tasca per comunicar la Raspberry Pi amb MODBUS. En la Fig 

5.3 es pot observar un exemple de connexió de nodes amb NodeRED. 

 

Fig 5.3 NodeRED. Font: pròpia 

5.4 VNC VIEWER 

VNC és un programa que permet tenir el control d'un ordinador remotament amb l'ús d'internet, 

oferint la possibilitat d'accedir a ell mitjançant qualsevol dispositiu, sigui un ordinador o un telèfon 

intel·ligent, com es mostra en la Fig 5.4, al realitzar una connexió des del PC. 
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En aquest projecte és necessari l'ús d'aquest programa per a comunicar-nos amb la Raspberry Pi i 

modificar el seu funcionament a distància sense la necessitat d'estar físicament en la instal·lació. 

 

Fig 5.4  VNC viewer Font: Pròpia 

6. PRESENTACIÓ DEL HARDWARE 

En aquesta secció es presentarà el hardware emprat amb una breu descripció dels components i del 

seu funcionament. 
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6.1 RASPBERRY PI 

La Raspberry Pi té la funció d'actuar com un ordinador amb les principals avantatges de tenir un 

preu reduït i petites dimensions, s’observa una imatge d’aquest en la Fig 6.1. Es considera un 

hardware lliure, encara que la Fundació Raspberry Pi té contractes de distribució i venda, per tant, 

és una marca registrada però d'ús lliure. 

 

 

Fig 6.1  Raspberry Pi. Font: Pròpia 

L'arquitectura utilitzada pel processador ARM, és de tipus RISC (Reduced Instruction Set 

Computer). La Raspberry Pi 4 incorpora un processador Broadcom BCM2711 amb una 

arquitectura de 64 bits, amb quatre nuclis ARM A72 i una velocitat del processador d’1,5 GHz. 

[29] L’arquitectura emprada és la mateixa que utilitzen els telèfons intel·ligents, a diferència de 

l'arquitectura utilitzada pels antics ordinadors de taula, que es centraven en una arquitectura de 
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tipus CISC. Això és degut al fet que aquesta arquitectura garanteix un sistema d'instruccions simple 

que li permet executar instruccions amb un mínim consum d'energia. [25] 

 

 

Fig 6.2  Versions Raspberry Pi en el següent ordre: Raspberry Pi, Raspberry Pi 2,           

Raspberry Pi 3. Font: [7] 

A la Taula 2 es presenta una comparativa entre els principals models de Raspberry Pi, on totes 

tenen en comú un processador Broadcom, memòria RAM, GPU, ports USB, HDMI, Ethernet, pins 

GPIO i un connector a càmera, es pot observar en la Fig 6.2 les versions anteriors a la Raspberry 

Pi 4. 
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 RASPBERRY 

PI MODEL A 

RASPBERRY 

PI 2 MODEL 

B+ 

RASPBERRY PI 

3 MODEL B 

RASPBERRY PI 

4 

CPU 700 Mhz Cortex 

Quadcore 

900 Mhz 

Cortex 

Quadcore 

1,2 GHz 

Cortex 

Quadcore 

1,5 GHz 

RAM 256 Mb 1 GB 1 GB 1,2,4 GB 

USB 1 x USB 2.0 4 x USB 2.0 4 x USB 2.0 2 x USB 2.0 

2 x USB 2.0 

VIDEO RCA, HDMI Jack, HDMI Jack, HDMI 2 x HDMI 

WIFI - - Si Si 

PREU 20 euros 35 euros 35 euros 45 euros 

 

Taula 2: Versions Raspberry Pi. Font: [7] 

S’ha escollit la Raspberry Pi 4 perquè com s’observa a la Taula és la que presenta millors 

prestacions, amb la principal aportació que té d’accés a Wifi. 
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6.2 FIABILITAT RASPBERRY PI 

 

El principal avantatge del hardware es basa en el fet que aquest conté multitud de biblioteques de 

programari, llenguatges de programació i manuals amb la característica principal que és d’accés 

lliure. Per altra banda, aquest accés lliure no ofereix garanties de seguretat en el seu ús en les 

indústries, podent ocasionar certs problemes d’incompatibilitat i d’errors d’execució. 

 

Les tres preocupacions més habituals sobre l'ús d'aquests dispositius en l'entorn industrial són les 

següents: 

 

• Robustesa en entorns industrials. 

• Seguretat per a les persones i els equips. 

• Compatibilitat amb els protocols industrials de comunicació. 

 

Per tal d'adaptar la Raspberry Pi a protocols indústrials, es pot ampliar la placa utilitzant mòduls 

com ara el PI HATS (Hardware Attached on Top), és a dir, hardware connectat a la placa principal 

i que actua com un add-on, estenent les capacitats de la Raspberry Pi. [16] 

 

També hi ha models de Raspberry Pi que tenen un cost relativament baix en comparació amb els 

productes industrials tradicionals, i que estan adaptades per ser emprades en aquest tipus d’entorns. 

Un exemple és The PiXtend, una expansió de la Raspberry Pi que es pot utilitzar tant per a tasques 

de control com de regulació, així com en un entorn d'aprenentatge per a controls, circuits i 

tecnologies de programari. També ofereix interfícies serials industrials (bus RS232, RS485 i CAN) 

i supervisió en temps real. Existeixen altres kits com l'Andino X1, una combinació entre Raspberry 

Pi i Arduino que atorguen un preprocessament del senyal i adaptació precisa de transmissors de 

senyals i actuadors. Aquest kit té l’avantatge de protegir totes les interfícies essencials de la RPi 

segons els estàndards de la indústria perquè les entrades i sortides digitals compatibles estiguin 

aïllades galvànicament, impedint sobretensions en la placa.  

 

 

 

 



 

INTEGRACIÓ D'UNA XARXA DE SENSORS SENSE FILS A UN BUS AMB PROTOCOL MODBUS                              Pàg. 21 

 

 

 

6.3 NODEMCU 

Primer i abans de tot, per fer referència a la placa NodeMCU és necessari explicar què és el xip 

ESP8266 que podem observar a la Fig 6.3, corresponent a un Tensilica 32-bit RISC CPU Xtensa 

LX106. [3] 

 

Aquest fa la funció de pont entre el port sèrie i l’enllaç sense fils Wifi, mitjançant un 

microcontrolador capaç de gestionar el protocol TCP/IP, el software necessari per a la connexió 

802.11 i un conjunt d'entrades i sortides (I/O) analògiques i digitals. 

 

 

Fig. 6.3  ESP8266. Font: [3] 

Els principals avantatges per usar aquest xip és el seu baix cost i la possibilitat de donar accés a 

Wifi, fent-lo imprescindible per qualsevol projecte referent a l'IoT. La programació d'aquest xip 

es realitza mitjançant l'IDE d'Arduino. 

 

NodeMCU és un projecte OpenSource que va sorgir a partir de la creació de l'ESP8266. L’ús de 

la placa facilita la seva manipulació, ja que, no requereix cap canvi en la connexió dels seus pins 

per carregar la memòria i disposa de connexió USB igual que les plaques d'Arduino com s’observa 

a la Fig 6.4. 

 

Fig 6.4 Placa NodeMCU amb xip ESP8266 incorporat. Font: Pròpia 
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En la Fig. 6.5 es pot veure la placa NodeMCU que consisteix en una placa de 16 pins digitals i 1 

pin analògic i s’observa a la part superior l’antena wifi. Va alimentada a 3.3V i té habilitada la 

possibilitat per realizar la connexió al port UART, SPI o I2C. 

 

 

Fig. 6.5 GPIO de NodeMCU DevKit. Font: [21] 
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6.4 FIABILITAT PLATAFORMA ARDUINO 

Per a la creació de xarxes IoT, existeixen diferents solucions segons les condicions en les quals es 

vol monitoritzar les dades. Aquest projecte està pensat per poder dissenyar una xarxa capaç de 

rebre i enviar dades a partir d'una placa d'Arduino que té incorporada diferents components segons 

el que es vulgui mesurar. Per desenvolupar aquest projecte aquest tipus de hardware és suficient, 

perquè la tasca principal dels sensors és recopilar dades, que requereixen molta memòria i una 

capacitat de càlcul baixa.  

El problema radica en el fet que les plaques d'Arduino poden presentar certs inconvenients pel que 

fa a la seva incorporació en fàbriques degut a factors d'interferència o d'alimentació, ja que Arduino 

no està pensat per aquest tipus d'àmbit. Això provoca que sigui necessari modificar la placa amb 

les proteccions adequades per poder realitzar una funció segura. [17] 

En definitiva, depèn de la indústria en la qual es vulgui emprar l'aparell i s'ha d'avaluar en cada cas 

si és possible la seva implementació. En cas d'utilitzar la placa per alguna funció que requereixi 

prendre mesures de seguretat, s'han de tenir en compte els canvis a realitzar per complir la 

normativa pertinent i, en cas que només s'utilitzi com a sensor que recopila dades, és important 

protegir-lo de les interferències d'altres elements. 

En aquest projecte en comptes d'utilitzar una placa d'Arduino, s'empra una placa anomenada 

NodeMCU. Aquesta placa presenta un cost inferior al hardware d'Arduino i unes condicions d'ús 

similars. S'ha de tenir en compte que la fiabilitat d'aquests dispositius depèn principalment de 

l'entorn d'utilització de les plaques, afectat principalment per la temperatura, humitat, sorolls, etc. 

durant el període de treball de la placa. Tenint en compte això, la placa NodeMCU presenta un 

major grau d’integració que la placa Arduino, incorporant en el xip ESP8266 les funcions que 

d’altra banda es connecten separadament a la placa d’Arduino, com són entre d’altres el driver de 

comunicació Wifi. Es doncs d’esperar que NodeMCU presenti un grau de robustesa major a 

entorns agressius que la propia placa Arduino. [34] 
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6.5 DHT11 

Per la construcció del prototipus, seleccionem un sensor digital de temperatura i humitat anomenat 

DHT11 i representat a la Fig 6.6.  

 

                                                                                                              

Fig 6.6 DHT11. Font: [24] 

El DHT11 és un sensor que presenta unes prestacions bàsiques adients pel projecte a realitzar. Les 

seves característiques es mostren a continuació. 

 

DHT11: CARACTERÍSTIQUES FUNCIONAMENT 

 Alimentació 3,5 V a 5 V 

Consum 2,5 mA 

TEMPERATURA 

 Rang  0ºC a 50ºC 

Precisió 25ºC ± 2ºC 

Resolució 1ºC (8-bit) 

HUMITAT 

 Rang de 20% RH a 90% RH 

Precisió entre 0ºC y 50ºC ± 5% RH 

Resolució 1% RH 

Taula 3:  Característiques DHT11 Font: [24] 
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El DHT11 fa una conversió de dades d’analògiques a digitals i les transmet a través d'una trama 

de 40 bits corresponents a la informació de la temperatura, la humitat i els bits de paritat, com es 

mostra en la Fig 6.7. 

 

Fig. 6.7 Trama generada pel sensor DHT11. Font: [4] 

Els pins a connectar, com es mostra en la Fig 4.13, són els següents: 

GND: connexió terra. 

DATA: transmissió de dades, connectada a una resistència pull-up. 

VCC: L'alimentació pot ser entre 3,5 V i 5 V. 

 

 

 Fig: 6.8 Connexions DHT11 amb NodeMCU. Font: [22]   
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6.6 SERVOMOTOR 

 

En aquest projecte, per tal de demostrar la possibilitat de controlar també diferents dispositius 

s'utilitza un servomotor, que ens permetrà fixar la seva posició (entre -90º y 90º) i la velocitat de 

gir. El model utilitzat és un Micro Servo 9g SG90. 

 

A causa de la limitació que presenta el senyal PWM generat per la placa, s'han d'introduir valors 

amb un grau de diferència respecte a l'estat anterior per poder activar-lo. El funcionament es basa 

segons una senyal PWM, amb un cicle de treball entre 1ms i 2ms i un període de 20ms, és a dir, 

només pot canviar de posició cada 20ms.  

 

La connexió amb la placa NodeMCU es mostra en la Fig 6.9. 

 

 

  
 

Fig 6.9 Connexió servomotor amb placa NodeMCU. Font: [14]  
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7. MODBUS   

 

MODBUS [9] és un protocol obert de comunicació creat per Modicon en 1979 per fer possible la 

comunicació entre dispositius d’automatització. La seva utilització es va estendre degut a 

l’aparició dels PLC per part de diferents fabricants i la necessitat de comunicar-los.  

Els components que funcionen amb protocol MODBUS tenen 2 perfils segons les especificacions 

del fabricant: mestre o esclau i client o servidor.  

A l’hora de processar dades a través de MODBUS s’ha de tenir en compte que aquest utilitza 

diferents tipus de codi, on el mestre especifica l’acció desitjada (lectura, escriptura, analògic, 

digital) com es mostra en la Taula 4.  

 

TIPUS DE 

FUNCIÓ 

ACCÉS 

(FUNCIÓ) 

DIMENSIÓ ADRECES DESCRIPCIÓ 

COIL Llegir (1)  

Escriure (5) 

1 bit 00001 – 09999 Lectura/Escriptura de bits del tipus 

entrada digital 

DISCRETE 

INPUT 

Només llegir (2) 1 bit 10001 – 19999 Lectura de bits del tipus sortida 

discretes 

INPUT 

REGISTER 

Només llegir (3) 16 bits 30001 – 39999 Lectura de registres d’entrada 

HOLDING 

REGISTER 

Llegir (4)  

 Escriure (6) 

16 bits 40001 – 49999 Lectura/Escriptura de registres de 

retenció  

 

Taula 4: Tipus de funcions. Font: [5] 

 

Existeixen diferents tipus de mode de transmissió segons la forma en la qual es transmeten els 

bytes i com s'empaqueta la informació del missatge. Els tipus de protocol a destacar són MODBUS 

RTU, la transmissió de dades es realitza amb una comunicació serial i MODBUS TCP, la 

transmissió es realitza a través d’Ethernet. 
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7.1 MODBUS RTU 

 

Aquest protocol es situa en els nivells 1, 2 i 7 del model OSI com s’observa a la Fig 7.1 [32] 

  

 

Fig 7.1 Model OSI amb les capes de MODBUS Font: [9]  

La capa física (nivell 1) del model OSI es pot classificar de la següent manera: 

● RS-232: només admet dos dispositius en la xarxa (mestre-esclau). La velocitat màxima és de 

115Kbps i la distància màxima entre els dispositius és de 30 m. 

 

● RS-485: permet, a diferència del RS-232, connectar més d'un dispositiu a la xarxa afegint més 

esclaus a la xarxa. Permet treballar amb tasses de comunicació entre 30 i 35 Mbps per 

distàncies de 10 metres. Les limitacions són de 1200 m i un nombre màxim de 32 dispositius 

en la xarxa. 

 

En la capa d’enllaç (nivell 2) es defineixen els IDs dels equips mestre i esclau i es creen els 

missatges com es pot observar en la Taula 5. En aquesta taula podem observar que per tal de 

processar el correcte enviament de trames, es realitza una absència de transmissió de dades al final 

per un temps de 3,5 vegades el temps de transmissió d'un byte. 
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NOMBRE 

 

LONGITUD 

(BYTES) 

 

DESCRIPCIÓ 

 

ADREÇA 

 

2 

 

Adreça de l’esclau 

 

FUNCIÓ 

 

2 

 

Indica el codi de la funció 

 

DADES 

 

N 

 

Tipus de dades segons el missatge 

 

CRC 

 

2 

 
Verificació de redundància cíclica (CRC) 

 

Taula 5: Creació de trames per MODBUS RTU Font: [5] 

En la capa d’aplicació (nivell 7) es defineix un sistema de treball basat en un sistema de 

comunicació mestre i esclau. 

 

7.2 MODBUS TCP/IP 

 

MODBUS TCP/IP és un altre tipus de protocol MODBUS que manté les trames citades 

anteriorment però amb canvis degut a la incorporació de noves capes del model OSI. A continuació 

es descriu el funcionament de cada capa. 

La capa física (nivell 1) es basa en la comunicació Ethernet que utilitza el mecanisme de control 

d'accés CSMA-CD per organitzar la transmissió de dades. Les comunicacions arriben a estar entre 

100Mbps i fins 10Gbps, i implica una distància màxima corresponent dels 100 metres fins als 200 

metres. En la capa d’enllaç (nivell 2) s’utilitza l’adreça física de l’equip anomenada adreça MAC. 

La capa de xarxa (nivell 3) defineix la comunicació a través de les IPs assignades als dispositius. 

En la capa de transport (nivell 4) s’utilitza el protocol TCP que té assignat el port 502 per realitzar 

les comunicacions. Per últim, en la capa d’aplicació (nivell 7) es defineix un sistema de 

comunicació client i servidor. [32] 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Verificaci%C3%B3n_de_redundancia_c%C3%ADclica
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Per poder realitzar la comunicació amb MODBUS TCP, s’ha d'establir una connexió entre el 

mestre (client) i l’esclau (servidor). Un cop inicialitzats el client i el servidor, el client demanarà 

una resposta al servidor i respondrà contínuament a les demandes del client fins que es tanqui la 

connexió com s’observa a la Fig 7.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7.2 Comunicació entre client i servidor. Font: [33]  

 

Per comunicar els missatges amb MODBUS TCP/IP entre client i servidor, es transmetren trames 

amb l’estructura indicada en la Fig. 7.3. 

 

 

Fig. 7.3 Creació de trames amb MODBUS. TCP/IP: [9] 

CLIENT SERVER 

INITIATE 

REQUEST 

RECEIVE THE  

RESPONSE 

PERFORM THE ACTION 

INITIATE THE RESPONSE 

DATE 

REQUEST 

FUNCTION 

CODE 

FUNCTION 

CODE 

DATE 

REQUEST 
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Podem observar a la imatge com la trama també anomenada ADU (Application Data Unit) està 

composta per un MBAP (MODBUS Application Protocol) i un PDU (Protocol Data Unit). Es 

mostra com crear l’ADU, mostrant primer com crear el MBAP (Taula 6) i el PDU (Taula 7). 

 

 

CREACIÓ MBAP 

 

NOMBRE 

 

LONGITUD 

(BYTES) 

 

FUNCIÓ 

 

TRANSACTION 

IDENTIFIER 

 

2 

 

Numeració de missatges entre client i servidor 

 

PROTOCOL 

 

2 

 

Valor 0, indica MODBUS/TCP 

 

LENGTH 

 

2 

 

Suma de la quantitat de bytes en les següents posicions 

 

UNIT ID 

 

1 

 

Identifica l’esclau 

 

Taula 6: Creació MBAP. Font: [5] 

 

 

CREACIÓ PDU 

 

NOMBRE 

 

LONGITUD (BYTES) 

 

   FUNCIÓN 

 

FUNCIÓ 

 

2 

 

Indica el codi de la funció 

 

DADES 

 

N 

 

Depèn del missatge a enviar 

 

Taula 7: Creació PDU. Font: [5] 
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Per crear el PDU s’han de crear els bytes corresponents a les dades. Per crear aquesta part de la 

trama és necessari saber qui envia el missatge (client o servidor) i el tipus de funció com es pot 

observar a la Taula 4. Es mostra a continuació com crear les trames corresponents. 

 

En la Taula 8 s’explica com crear una trama de tipus de funció 1 i 2. El client comença a enviar la 

informació, demanant la lectura de l’estat en l’adreça desitjada i el servidor retorna el valor de les 

adreces demanades. 

 

01 (0X01) READ COILS 

02 (0X02) READ DISCRETE INPUTS 

 

CLIENT 

Funció 1 Byte Valor 1 pel tipus 1. Valor 2 pel tipus 2. 

Adreça inicial 2 Bytes Adreça a partir de la qual es llegeixen valors.  

1r Byte: MSB  

2n Byte: LSB 

Quantitat 2 Bytes Quantitat d’adreces a llegir. 

1r Byte: MSB  

2n Byte: LSB 

 

SERVIDOR 

Funció 1 Byte Valor 1 pel tipus 1. Valor 2 pel tipus 2. 

Quantitat de bytes 1 Byte Nombre de bytes posteriors en la trama. 

Estat dels bits N  Bytes Per cada adreça,  

segons l’estat on o off de cada bit serà 1 o 0 en binari. 

Exemple: 00010010 (adreces 1 i 4 on). 

     

Taula 8: Trama funció 1 i 2. Font: [9] 
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En la Taula 9 s’explica com crear una trama de tipus de funció 3 i 4. El client comença a enviar la 

informació, demanant el valor de les adreces i el servidor retorna el valor d’aquestes. 

 

 

03 (0X03) READ HOLDING REGISTERS 

04 (0X04) READ INPUT REGISTERS 

 

 

CLIENT 

Funció 1 Byte Valor 3 pel tipus 3. Valor 4 pel tipus 4. 

Adreça 

inicial  

2 Bytes Adreça a partir de la qual es demanen valors.  

1r Byte: MSB  

2n Byte: LSB 

Quantitat 

d’adreces  

2 Bytes Quantitat d’adreces a demanar valors. 

1r Byte: MSB  

2n Byte: LSB 

 

 

SERVIDOR 

Funció 1 Byte Valor 3 pel tipus 3. Valor 4 pel tipus 4.Empre valor 3 

Quantitat 

de bytes 

 

1 Byte 

Nombre de bytes posteriors. 

1r Byte: MSB  

2n Byte: LSB 

Valor 

registrat 

 

N Bytes 

Valor de l’adreça. 

1r Byte: MSB  

2n Byte: LSB 

 

Taula 9: Trama funció 3 i 4. Font: [9] 

 

 

En la taula 10 s’explica com crear una trama de tipus de funció 5 i 6. El client envia l’adreça a 

modificar amb el valor corresponent. 
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05 (0X05) WRITE SINGLE COIL 

06 (0X06) WRITE SINGLE REGISTER 

 

CLIENT 

Funció 1 Byte Valor 5 pel tipus 5. Valor 6 pel tipus 6. 

Adreça a 

modificar 

2 Bytes Número de l’adreça a modificar. 

1r Byte: MSB.  

2n Byte: LSB. 

Valor a 

escriure 

2 Bytes Valor a modificar en l’adreça. 

1r Byte: MSB. 

2n Byte: LSB. 

 

 

 

SERVIDOR 

Funció 1 Byte Valor 5 pel tipus 5. Valor 6 pel tipus 6. 

Adreça a 

modificar 

2 Bytes Número de l’adreça a modificar. 

1r Byte: MSB.  

2n Byte: LSB. 

Valor a 

escriure 

2 Bytes Valor a modificar en l’adreça. 

1r Byte: MSB. 

2n Byte: LSB. 

 

Taula 10: Trama funció 5. Font: [9] 

 

Per entendre millor el concepte de creació de trames es recomana visualitzar els exemples de la 

referència bibliogràfica [9]. Aquesta creació de trames es realitzarà en la creació del codi d'Arduino 

per al mòdul NodeMCU exposat en aquesta memòria. 

 

8. PROGRAMACIÓ DEL HARDWARE 

 

En aquest apartat es descriu com s’han configurat i programat els components utilitzats en el 

projecte.  

 

8.1 RASPBERRY PI 

La Raspberry Pi serà l’encarregada de rebre les dades i manipular-les amb NodeRED.  
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8.1.1 CONFIGURACIÓ RASPBERRY PI 

Els passos per configurar-la són els següents: 

 

1. Descarregar el programa NOOBS (New Out Of the Box). 

Aquest programa és un instal·lador capaç de descarregar Raspbian i altres sistemes operatius 

que es pot descarregar en la pàgina oficial de forma gratuïta 

 

 

 

Fig. 8.1 Pàgina per descarregar NOOBS. Font: [23] 

 

2. Inserir la targeta microSD en la Raspberry Pi i connectar-la a un monitor, un ratolí i un teclat. 

 
        

    Fig. 8.2 Connexions Raspberry Pi. Font: [7] 
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3. Instalar el sistema operatiu Raspbian. 

 

A l'hora d'iniciar la Raspberry Pi, sortirà al monitor la següent imatge. Connecta la Raspberry Pi 

amb un cable Ethernet o a la xarxa Wifi per iniciar la instal·lació. Un cop connectat en la xarxa, 

marcar la casella 'Raspbian Full' i fer clic a instal·lar. 

 

 
 

Fig. 8.3 Pantalla Raspberry per instalar Raspbian. Font: [7] 

 

4. Un cop feta la instal·lació, fer clic en OK i la Raspberry Pi reiniciarà. Després de reiniciar, 

s'activarà l'assistent de configuració i et demanarà per configurar algunes dades com lloc de 

residència, idioma o contrasenyes. 

 
 

Fig. 8.4  Pantalla assistent de configuració. Font: [7] 
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5. El següent pas consisteix a actualitzar el software i la instal·lació estarà completa. 

 
 

Fig. 8.4  Pantalla configuració completada. Font: [7]   

 

6. Configuració de la Raspberry Pi per poder ser accedit mitjançant un control remot. 

Aquest control es realitzarà mitjançant el programa VNC Viewer. El primer pas serà realitzar una 

nova connexió i introduir les dades que es mostren. 

 

Fig. 8.5 Pantalla VNC viewer. Font: [7]  
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Fig. 8.6 Introducció dades en VNC Viewer. Font: [7] 

 
Fer doble clic i introduir el nom i la contrasenya de la Raspberry Pi, on com a username s'ha d'usar 

pi i com a password la introduïda anteriorment. 

 
 

Fig. 8.7 Accés a la pantalla de Raspberry Pi. Font: [7] 
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Un cop connectada la Raspberry Pi a través d'una connexió Wifi, es transfereixen totes les dades 

al nostre ordinador mitjançant la inserció de la IP en la URL. 

Cada cop que la Raspberry Pi sigui iniciada en un lloc diferent, és possible que la IP d'aquesta 

sigui desconeguda i, per tant, es pot ocasionar problemes per accedir amb VNC Viewer. Per 

solucionar això, es connecta la Raspberry Pi amb un cable Ethernet al portàtil com es mostra en la 

Fig. 8.8 i s'inserta al programa l’adreça raspberrypi.local (Fig. 8.9) per accedir i activar el Wifi 

disponible.  

 

  
 

Fig. 8.8 Connexió Ethernet amb la Raspberry Pi Font: Pròpia 

 

 
 

Fig 8.9 Introducció de l’adreça local en VNC Viewer Font: Pròpia 
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8.1.2  PROGRAMACIÓ NODE-RED 

Per facilitar que la Raspberry Pi actuï com a client es convenient utilitzar NodeRED. La 

configuració dels nodes en NodeRED són els mostrats en la Fig 8.10 que s’utilitzen per realitzar 

les lectures i escriptures pertinents. 

 
 

Fig 8.10  Distribució dels nodes en NodeRED Font: Pròpia 

En la Fig 8.10 s'observa tres branques diferents amb l'objectiu principal de mostrar que el sistema 

és capaç de controlar variables analògiques i digitals a més de poder registrar dades. En la branca 

superior, l'objectiu és llegir les dades de temperatura i humitat emeses pel servidor i mostrar-les 

per pantalla. En la segona branca, s'implementa l'opció de variar la posició del servomotor segons 

el valor desitjat. Per últim, la darrera branca mostra per pantalla un botó que permet controlar 

l'estat del LED. Amb aquesta distribució de nodes l’interfície de l’usuari en NodeRED queda 

configurat com es mostra en la Fig 8.11. 
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Fig 8.11  Interfície d’usuari Font: Pròpia 

 

A continuació es realitza un llistat de la funció de cada node. 

 

Primer es configuren els paràmetres del servidor al qual es vol connectar, introduint els valors de 

la IP i del port com es mostra en la Fig 8.12. 

 

  
 

Fig 8.12 Configuració dels paràmetres del servidor. Font: Pròpia 
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 Node Read Holding Register: Llegeix els valors enviats pel servidor al client en les adreces 

0 (Temperatura) i 1 (Humitat) de la funció 3. Els paràmetres a introduir són els mostrats en 

la Fig. 8.13. 

 
 

Fig 8.13 Configuració del node Read Holding Register. Font: Pròpia 

 

 Nodes Funcions: Separa l'array de valors obtinguts segons les adreces corresponents com 

s’observa en les imatges de la Fig 8.14 i la Fig 8.15. 

 

 
 

Fig 8.14 Configuració del node Funció per extreure el valor de la posició 0 de l’array 

corresponent a la temperatura. Font: Pròpia 
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Fig 8.15 Configuració del node Funció per extreure el valor de la posició 1 de l’array 

corresponent a la humitat. Font: Pròpia 

 

 Nodes Temperatura i Humitat: Permet veure de manera gràfica les variacions de 

temperatura i humitat. En les Fig. 8.16 i Fig. 8.17 es mostra com s’han configurat els nodes. 

 

 
 

Fig 8.16 Configuració del node Funció per extreure el valor de la posició 0 de l’array 

corresponent a la temperatura. Font: Pròpia 
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Fig 8.17 Configuració del node Funció per extreure el valor de la posició 1 de l’array 

corresponent a la humitat. Font: Pròpia 

 

 Inject: Dóna un valor per canviar la posició del servomotor. 

 

 
 

Fig 8.18 Configuració del node Inject Font: Pròpia 
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 Write Holding Register: Envia al servidor el valor de la posició del servomotor. 

 

  
 

Fig 8.19 Configuració del node Write Holding Register Font: Pròpia 

 

 Node LED: Afegeix un botó ON/OFF segons la configuració mostrada en la Fig 8.20. 

 

 
 

Fig 8.20 Configuració del node LED Font: Pròpia 
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 Node Write Coils: Envia al servidor el valor de l’estat del LED. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 8.21 Configuració del node Write Coils Font: Pròpia 

 

8.2 NODEMCU 

8.2.1 CONFIGURACIÓ IDE ARDUINO 

Amb l’IDE d’Arduino s’ha desenvolupat un programa per tal que la placa NodeMCU controli els 

sensors i actuadors de manera autònoma. Es mostra a continuació el procés de configuració de 

l’IDE d’Arduino. 

 Pas 1: Afegir l'URL per plaques addicionals. Obrir preferències que es troben en 

Archivo > Preferencias. 

 

 

 

Fig. 8.22 Marcar opció preferencies en l’IDE d’Arduino. Font: [6] 
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En la part on posa Gestor d'URL Addicionals de Targetes s'ha de copiar el següent enllaç. 

 

 

Fig. 8.23 Introducció de l’enllaç. Font: [6] 

 

 Pas 2: afegir els drivers de l’ESP8266. Anar a Herramientas > Placa: «Arduino UNO» > 

Gestor de Tarjetas 

 

 

Fig. 8.24 Selecció de plaques Font: [6] 

 

En el gestor de targetes instalar l’ESP8266 by ESP8266 Community. 

 

 

 

 

Fig. 8.25  Descarrega de placa Font: [6] 
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 Pas 3: seleccionar la placa Generic ESP8266 module. 

Un cop instal·lat la placa, ja podem escollir entre els diferents tipus de mòdul que s'ofereixen entre 

els quals utilitzarem l'opció NodeMCU 0.9 (ESP-12 module).  

 

 

 

 

 

 

Fig. 8.26 Selecció de la placa correcta Font: [6] 

 

I amb aquests passos l'IDE d'arduino ja està configurat per poder programar el NodeMCU. 

8.2.2  CODI ARDUINO 

 

Per tal de fer funcionar la placa NodeMCU com un sensor/actuador, es realitza una connexió 

MODBUS TCP/IP, TCP (Transmissió Control Protocol) i IP (Internet Protocol).  
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El codi realitzat s’ha desenvolupat a partir d’un codi inicial existent [8] que una vegada modificat 

segons les funcions requerides es grava a la memòria flash del NodeMCU mitjançant l’IDE 

d’Arduino. 

 

L’exemple realitzat consisteix en un sensor/actuador que actua com a recopilador de dades de la 

temperatura i humitat però a la vegada com controlador d'un LED i d’un servomotor, per tant, el 

codi només s'implementa per a les funcions 1 (lectura de l’estat del LED), 3 (lectura de les dades 

del sensor DHT11), 5 (canvi de l’estat del LED) i 6 (canvi de l’estat del servomotor) mostrades a 

la Taula 4 en l’apartat 7 MODBUS. 

 

Per a la creació del codi s’ha definit les variables necessàries per poder utilitzar els sensors, la 

placa NodeMCU i crear trames com s’ha explicat a l’apartat 5.7. El codi es pot trobar a l’annex. 

A continuació es presenta l’estructura del programa en pseudo-codi, comentat. 

 

Definició de variables 
 

# Importar llibreries per poder executar les funcions pertinents. 

 

Llibreria ESP8266Wifi. 

Llibreria DHT. 

Llibreria Servo. 

 

# Incloure dades de la xarxa wifi a utilitzar. 

 

Incloure SSID de la xarxa. 

Incloure la contrasenya de la xarxa.  

 

# Assignar el port per establir la comunicació MODBUS. 

 

Port MODBUS = 502. 

 

# Establir IP estàtica. 

 

Assignem una adreça IP, gateway i subnet. 

 

# Assignar el tipus de sensor. 

 

Tipus DHT11. 
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# Assignar un nombre màxim de variables de cada tipus. 

 

Nombre màxim de variables analògiques = 20. 

Nombre màxim de variables digitals = 8. 

 

# Definir els tipus de funcions MODBUS a utilitzar. 

 

Tipus 0, ni llegeix ni escriu. 

Tipus 1, lectura de variable digital. 

Tipus 3, lectura de variable analògica. 

Tipus 5, escriptura de variables digitals. 

Tipus 6, escriptura de variables de tipus analògiques. 

 

# Definir els codis d’error en MODBUS. 

 

Error 0, no hi ha errors. 

Error 1, tipus de funció no existent. 

Error 2, adreça no trobada. 

Error 3, valor no acceptat. 

Error 4, no es poden enviar les dades. 

 

 

# Crear part de la trama (MBAP Header) assignant el valor de la posició en la trama. 

 

Posició Transaction Identifier = 0. 

Posició Protocol = 2. 

Posició Length = 4. 

Posició Unit ID = 6. 

 

# Crear part de la trama (PDU) assignant el valor de la posició en la trama. 

 

Posició Funció = 7. 

 

# Pel tipus de funció 3. 

 

Posició Adreça inicial = 8. 

Posició Quantitat de registres = 10. 

 

# Assignar la longitud màxima de la trama (ADU). 
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Longitud de l’ADU = 260. 

 

#Assignar capacitats màximes per les variables digitals i analògiques. 

 

Capacitat màxima de l’analògic = maxHoldingRegister. 

Capacitat màxima del digital = maxCoilRegister. 

 

#Assignem els pins de la placa NodeMCU a utilitzar. 

 

Assignem pin pel sensor. 

Assignem pin pel LED. 

 

# Assignar les variables d’humitat i temperatura. 

 

Assignar temperatura. 

Assignar humitat. 

 

 

 

Inicialització de variables. 
 

# Inicialització dels PINs.  

 

Assignar el pin del LED com un OUTPUT. 

Inicialitzar el servomotor en el pin corresponent.     

   

# Assignar la velocitat a la qual treballarà la placa.  

 

Baud rate = 9600. 

  

# Introduir la IP abans assignada.  

   

# Accedir a la xarxa Wifi. 

  

# Comprovar que estiguem connectats a Wifi. 

 

# Connectar el servidor a l’esclau. 
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Execució en bucle. 
  

# Revisar si el client s'ha connectat. 

 

#Inicialitzar valor dintre del loop i definir variables. 

 

Inicialitzar variable tipus de funció = 0. 

Definir variable posició en la trama. 

Definir variables per fer PDU. 

Definir variable longitud MBAP + PDU. 

  

# Bucle que només executa si el client està connectat. 

 

# Llegeix la trama enviada pel client si està connectat. 

  

# Llegeix valors de temperatura i humitat del sensor . 

  

# Assigna els valors de temperatura i humitat llegits en l’adreça corresponent. 

 

# Canvia posició servomotor segons el valor en l’adreça assignada. 

  

  

# Encén i apaga el LED segons el valor del coil en l’adreça assignada 

  

# Dóna el valor corresponent dels 8 bits en l’adreça desitjada 

 

# Per saber la funció desitjada es llegeix a partir de la trama enviada pel client (només 

per funcions 3 i 6) 

 

Funció = Posició funció en l’ADU. 

Posició que volem llegir o escriure = Passar valors MSB i LSB en la    posició de 

l’ADU corresponent a l’adreça inicial a decimal. 

Quantitat de valors a llegir o escriure = Passar valors MSB i LSB en la    posició de 

l’ADU corresponent al registre de números. 
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# Segons el tipus de funció demanat pel client s’executa el següent: 

  

  # Funció 0. 

  No fa res. 

 

  # Funció 1. 

 

  Modifica les següents posicions de la trama: 

  Posició 5 = Quantitat de bytes després d’aquesta posició. 

    Posició 8 = Quantitat de bytes després d’aquesta posició. 

    Posició 9 = Valor dels 8 bits calculats anteriorment. 

    

    S’envia al missatge al client. 

 

  # Funció 3 

 

    Posició 5 = Quantitat de bytes després d’aquesta posició. 

    Posició 8 = Quantitat de bytes després d’aquesta posició. 

    Posició 9 = Valor MSB en la direcció a llegir. 

    Posició 10 = Valor LSB en la direcció a llegir. 

 

    S’envia al missatge al client. 

  

  # Funció 5. 

 

Canvia el valor en l’adreça desitjada segons la trama enviada pel client. 

    Posició 5 = Quantitat de bytes després d’aquesta posició. 

    S’envia al missatge al client. 

 

  # Funció 6 

 

         Canvia el valor en l’adreça desitjada segons la trama enviada pel    

        client. 

    Posició 5 = Quantitat de bytes després d’aquesta posició. 

    S’envia al missatge al client. 

 

Torna al principi del bucle. 
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9. RESULTATS 

 

En aquest apartat es presentarà el resultat final del projecte comprovant el funcionament del sensor 

mitjançant la implementació de diversos experiments. En primer lloc s'ha realitzat una mesura de 

les temperatures i humitats d'interior, després s'ha seguit el mateix procés a l'exterior i per últim 

s'ha mesurat el temps de resposta dels diferents elements connectats al sensor. 

 

9.1 CONNEXIÓ I VISUALITZACIÓ DE DADES 

 

Un cop establert el hardware i software necessaris i configurats tots els dispositius, es pot presentar 

una connexió sense fils amb els components de la Fig 9.1. Es poden visualitzar les dades des de 

qualsevol lloc de manera remota. Les úniques condicions per poder controlar el sensor són l'accés 

a Internet i a la IP de la Raspberry Pi. 

 

 
 

Fig 9.1 Connexió Wifi entre dispositius. En la part superior esquerra es pot observar un PC, en la 

part superior dreta s’observa una Raspberry Pi i per últim en la part inferior es veuen tres plaques 

NodeMCU Font: Pròpia 

 

 

Els sensors (NodeMCU) es poden configurar segons la funcionalitat desitjada pel projecte. En el 

cas d’aquest projecte s’ha programat només un sensor per llegir dades com la temperatura i la 

humitat a més de controlar un LED i la posició d’un servomotor, connectats com s’observa a la 

Fig 9.2. 
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Fig 9.2 Connexió dels dispositius amb NodeMCU. Font: Pròpia 

 

Posteriorment a l'alimentació de la placa NodeMCU i la Raspberry Pi, es connectaran a la xarxa 

Wifi i es comunicaran entre ells, emmagatzemant les dades emeses pel sensor mitjançant el 

programa NodeRED, ja inclòs en la Raspberry Pi. 

 

Un cop encès la Raspberry Pi, NodeRED s'iniciarà automàticament i es podrà accedir des de 

qualsevol dispositiu amb accés a Internet, introduint la direcció URL http://192.168.1.28:1880/ui 

al navegador, on 192.168.1.28 és la IP de la Raspberry Pi i 1880 és el port al qual ens connectarem. 

 

La placa NodeMCU començarà a carregar el codi després de ser alimentat i trigarà uns 10 segons 

a establir la connexió MODBUS TCP entre els dos dispositius. Un cop establerta la comunicació 

amb la Raspberry Pi, s'obtindrà en la direcció URL els resultats de la connexió, com es pot observar 

a la Fig 9.3. 
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Fig 9.3 Visualització de les dades en NodeRED (Marcat en vermell l’URL per accedir a 

NodeRED). Font: Pròpia 

 

 

Es pot observar un gràfic que representa el valor de la humitat en cada instant i un registre de 

valors de la temperatura. S’inclou addicionalment un botó que permet encendre i apagar el LED. 

Per modificar l’estat del Servomotor s’ha de canviar manualment en la pantalla dels nodes, 

canviant el valor del node inject.  

 

9.2 EXPERIMENT 1. MESURA DE LA TEMPERATURA I LA HUMITAT A 

L’INTERIOR 

 

S’instala el sensor en una casa i es mesuren diferents temperatures i humitats durant 1 día. Es 

registren valors cada hora, com s’observa en la Fig 9.4. 
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Fig 9.4 Temperatura i humitat en un apartament al juny Font: Pròpia 

 

Les dades de temperatura i humitat s'han obtingut a principis de juny en una habitació tancada, 

ventilada de manera continuada mitjançant una finestra i amb poca penetració de llum solar. 

 

Per obtenir les dades és necessari inserir un node debug a l'esquema de NodeRED per permetre 

l’extracció del valor a cada hora. Aquest es guardarà a NodeRED i es podrà visualitzar quan ens 

connectem a l'URL corresponent. 

 

9.3 EXPERIMENT 2. MESURA DE LA TEMPERATURA I LA HUMITAT A 

L’EXTERIOR 

 

S'ha realitzat un segon experiment a l'exterior per mesurar el nivell de temperatura i humitat en el 

jardí de casa. En aquest cas s'ha comprovat la cobertura Wifi que presenta el dispositiu i s'ha 

determinat que el rang de funcionament és de 5 metres, distància insuficient per arribar al jardí. 

 

Per solucionar el problema s'ha realitzat una connexió dels dispositius amb el mòbil en mode punt 

d'accés per donar accés a Wifi als dispositius, però només en els moments de prendre les dades. 

Aquesta informació obtinguda es pot veure en la Fig 9.5. 
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Fig 9.5 Temperatura i humitat en el jardí de casa Font: Pròpia 

 

Per tal de reduir errades a causa d'errors de mesura s'han eliminat les primeres dades obtingudes 

en els primers minuts de cada mesura. 

 

Les dades d'humitat són elevats degut a les constants precipitacions durant el dia. Es van prendre 

mesures de seguretat per evitar que l'aigua de la pluja tingui contacte amb el sensor introduint-lo 

en un espai aïllat de la pluja. 

 

9.4 EXPERIMENT 3. MESURA DEL TEMPS DE RESPOSTA 

 

S'avalua el temps de resposta que necessita el servidor per rebre un ordre del client. Per realitzar 

aquesta mesura es calcula mitjançant un cronòmetre el temps que triga a apagar-se i encendre el 

LED i per altra banda el temps que triga el servomotor a rebre un ordre. Es mesuraran N = 10 

valors del temps que es triga a realitzar cadascun dels canvis d'estat 𝑥𝑖 i es calcula la mitjana μ i la 

desviació estàndar σ de cadascú. El registre del temps de resposta es realitza en la taula següent: 
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Taula 11: Registre de temps necessaris per canviar d’estat Font: Pròpia 

* Fórmula per calcular la mitjana: 𝜇 =
∑ 𝑥𝑖

𝑁
𝑖=1  

𝑁
 

** Fórmula per calcular la desviacció estàndar: σ = √
1

𝑁
∑ (𝑥𝑖 − 𝜇)2𝑁

𝑖=1   

 

 

Amb els resultats obtinguts podem afirmar que el temps de resposta oscil·la entre valors de 5 i 10 

segons amb un temps aproximadament igual però amb valors més grans en el canvi d'estat a OFF 

del LED. Amb aquests resultats confirmem que el temps de resposta no és immediat i, per tant, 

limita el seu funcionament en activitats que requereixen acció instantània 

10. PRESSUPOST 

 

En aquesta secció es detallan els costos de la realització d’aquest projecte en la Taula 14. Estan 

dividits en les següents categories: costos de material, costos d’amortització i costos de dedicació. 

 

  

LED Servomotor 

Canvi ON 

(segons) 

Canvi OFF 

(segons) 

Canvi posició 

(segons) 

5,5 6,92 6,37 

6,9 6,98 7,34 

7,9 3,38 2,26 

2,56 6,22 5,77 

5,77 10,66 7,42 

5,6 9,55 3,3 

9,18 5,85 6,41 

4,43 7,03 3,17 

6,43 9,45 5,23 

5,24 5,46 4,27 

Mitjana  𝜇 * 5,95 7,15 5,15 

Desviació estàndard  σ ** 3 4,31 2,99 
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Costos de material 

 

Els costos de material inclouen les despeses que ha suposat realitzar el projecte, tant en software 

com en hardware. 

 

Material Cost (€) 

 

Cable USB Arduino 0,66 

Components del muntatge (protoboard, 

LED, cables, servomotor) 

12 

DHT11 1,6 

NodeMCU 4,9 

Cable USB Raspberry Pi 5 

Cable Micro HDMI 6,26 

MicroSDHC+Adaptador 6,7 

Raspberry Pi 4 Model B 2GB 56 

SUMA TOTAL 93,12 

 
 

Taula 12: Cost del hardware i components 
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Costos d’amortització 

 

Inclouen les despeses generades per la pèrdua de valor dels elements utilitzats durant el projecte. 

 

       

DESCRIPCIÓ 

 

COST 

 

VIDA 

ÚTIL 

(mesos) 

 

TEMPS DE 

DEDICACIÓ 

(mesos) 

 

AMORTITZACIÓ 

(%) 

 

COST 

REAL (€) 

ORDINADOR 600 60 4 6,67 40 

 
Taula 13: Amortització equip existent 

 

Costos de dedicació 

 

Inclouen totes aquelles hores dedicades pel personal durant la realització del projecte. 

 

 

DESCRIPCIÓ COST/HORA (€/H) 
 

HORES 

 

TOTAL (€) 

DEDICACIÓ ENGINYER 

EN FORMACIÓ 

 

20 

 

300 

 

6000 

DEDICACIÓ DIRECTOR 

PROJECTE 

 

60 

 

15               900 

DEDICACIÓ PERSONAL 

DE SUPORT 

 

30 

 

20            600 

SUMA TOTAL   

  

    

7500 

Taula 14: Cost del personal implicat 
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Costos totals 

ACTIVITAT COST (€) 

COSTOS DE MATERIAL 93,12 

COSTOS D’AMORTITZACIÓ 40 

COSTOS DE DEDICACIÓ 7500 

SUMA TOTAL 7633,12 

Taula 15: Cost total del projecte 

11.  IMPACTE AMBIENTAL 

 

Segons la Directiva 2011/65/UE de Restricció de certes Substàncies Perilloses en aparells elèctrics 

i electrònics, RoHS (Restriction of Hazardous Substances), es restringeix l'ús de sis substàncies 

tòxiques i perjudicials per al medi ambient, com són el plom, mercuri, cadmi, crom VI, PBB 

(composts químics del brom) i PBDE (polibromodifenil èters). Tots els elements utilitzats en el 

projecte compleixen amb aquesta normativa. 

 

Per altra banda, el projecte permet l'optimització de la despesa energètica de qualsevol instal·lació 

on s'apliquin els corresponents sensors, ajudant en la disminució de gasos d'efecte hivernacle a 

l'atmosfera. 
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12.  CONCLUSIONS 

S’ha demostrat una manera de controlar i supervisar dades obtingudes a través de sensors 

personalitzats mitjançant el procés presentat en aquesta memòria. Per comprovar el funcionament 

d’aquesta solució s’ha implementat tots els dispositius per habilitar el registre de dades i execució 

d’ordres per part del sensor. 

Podem concloure segons el grau de compliment dels objectius proposats: 

 S'ha dissenyat un sistema accessible que només utilitza programari OpenSource, que facilita 

l'abaratiment del projecte implicant un cost reduït en comparació amb hardware semblant que 

es pot trobar en el mercat actual. 

 

 Per altra banda, la instal·lació és senzilla, ja que no requereix cap tècnic especialitzat i l'únic 

requeriment per poder funcionar és tenir habilitat l'accés a un endoll i una xarxa Wifi. 

 

 Com ja s'havia comentat anteriorment, la capacitat de les plaques d'Arduino de treballar com 

recopilador de dades és excel·lent, fent que aquestes plaques siguin un gran complement 

econòmic per qualsevol àmbit. El problema radica a l'hora d'aplicar un ordre des del client, 

perquè s'observen petits retards de 5 segons els quals dificulten el treball amb aquests sensors 

a temps real i fa qüestionar el seu ús en situacions crítiques en la indústria. 

 

En conclusió, els objectius s'han complert de manera satisfactòria encara que caldrà millorar 

alguns aspectes per garantir una major seguretat i rapidesa, però les funcions principals i els 

objectius han sigut assolits. 

 

 

 

 

 

 



 

INTEGRACIÓ D'UNA XARXA DE SENSORS SENSE FILS A UN BUS AMB PROTOCOL MODBUS                              Pàg. 64 

 

 

 

13.  TREBALL FUTUR 

 

Un cop acabat el projecte i complert tots els objectius descrits es plantegen nous reptes. 

El primer pas és realitzar una anàlisi exhaustiva per observar la fiabilitat de les plaques d’Arduino 

i Raspberry Pi, per poder estudiar la seva implementació en la indústria i els possibles problemes 

de seguretat que poden esdevenir posteriorment a la instal·lació. Un cop realitzada aquesta anàlisi 

es procedirà a implementar proteccions i complements que els facin més robusts per treballar en 

la indústria. 

Un altre pas important és poder monitorar dades i controlar un tercer dispositiu en funció d'aquestes 

per poder optimitzar el seu funcionament i estendre el seu ús a tota una instal·lació per començar 

un procés de control d'estalvi energètic. 
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