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Resum 

Els objectius d’aquest treball són els de realitzar una app nativa per a sistema operatiu 

Android amb l’ajut del programa Android Studio.  

Aquesta aplicació té la finalitat de representar l’estat de l’aire en unes condicions fixades 

sobre un diagrama psicromètric, i calcular-ne les seves propietats.  

Per dur a terme aquestes funcions, el programa ens demana quina pressió atmosfèrica o 

quina altura volem que es consideri, i dues dades termodinàmiques sobre el estat actual de 

l’aire. Amb aquestes dades, l’aplicació és capaç de dibuixar la gràfica mitjançant les 

equacions d’Ashrae. A més, utilitzem aquestes equacions per tal de calcular el valor exacte 

de les propietats termodinàmiques. 

L’aplicació està programada en el llenguatge Java, ja que és el més adequat per al sistema 

operatiu Android i s’ha fet ús de mètodes informàtics iteratius per trobar els punts 

d’intersecció entre les diferents funcions, així com per cercar les diverses propietats 

termodinàmiques. 

La seva interfície està feta amb les eines posades a l’abast per part d’Android Studio que 

atorguen un gran ventall de possibilitats al programador. 

El resultat d’aquest projecte és una aplicació intuïtiva i fàcil d’utilitzar que pot ajudar 

qualsevol que estigui estudiant aquest diagrama o que estigui treballant en un projecte on 

se’n faci ús. 
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1. Glosari 

app: Aplicació mòbil 

tablet: Tauleta electrònica tàctil 

smartphone: Telèfon intel·ligent 

wearable: conjunt de dispositius intel·ligents que s’incorporen en algun lloc del nostre cos 

per una funció específica. 

java: Llenguatge de programació 

string: Conjunt de caràcters  

w: Humitat absoluta 

ws: Humitat absoluta en el punt de saturació 

∅: Humitat relativa 

P: Pressió 

Ps: Pressió en el punt de saturació 

Paire: Pressió del aire 

Ph: Pressió a una alçada h 

T: Temperatura 

Th: Temperatura humida 

Tr: Temperatura de rosada 

Z: Alçada 

R: Constant universal dels gasos 

ER: Error relatiu 
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2. PREFACI 

2.1. Origen del projecte 

En els darrers anys l’ús dels telèfons intel·ligents i de tauletes ha anat en augment de forma 

exponencial. Aquests telèfons intel·ligents són uns ordinadors de butxaca més potents que 

molts ordinadors de fa pocs anys. Aquest nou recurs a l’abast de molta gent ha permès que 

sortissin molts desenvolupadors d’aplicacions. Aquestes poden ser utilitzades tant per oci o 

com en aquest cas, per productivitat. 

Aquest projecte podria ser fet per ordinadors però d’aquesta manera suposa l’avantatge de 

que sempre es pot portar a sobre sense necessitat de cap portàtil. Així doncs, el programa 

realitzat no suposa una gran novetat per ordinadors convencionals però si que ho és en el 

camp de la telefonia ja que tots aquests programes difícilment es troben per dispositius 

mòbils. 

2.2. Motivació 

La meva motivació per realitzar aquest projecte ha estat el meu interès per la informàtica i la 

termodinàmica. 

Quan vaig entrar a l’ETSEIB vaig cursar l’assignatura fonaments d’informàtica on ens van 

ensenyar a programar amb el llenguatge Python. Després de moltes tardes d’estudi, vaig 

descobrir que la programació m’havia agradat. Durant els anys següents, vaig tenir la 

oportunitat d’adquirir més coneixements amb el Matlab en assignatures com ara Mètodes 

numèrics o fent projectes d’Experimentació en enginyeria química.  

Quan estava finalitzant el quadrimestre 7 vaig començar a buscar quin projecte havia de fer. 

Vaig decidir fer-lo sobre alguna cosa relacionada amb la informàtica. Llavors, vaig trobar 

aquest projecte. Em va cridar l’atenció el fet de poder crear aplicacions per telèfons 

intel·ligents. Una cosa que no sabia fer i que sabia de ben segur que m’agradaria. A més, al 

parlar amb el tutor em va recomanar que programés amb java. Aquest llenguatge no l’havia 

utilitzat mai i m’ha significat tot un repte.  

Pel que fa la termodinàmica al llarg de la carrera ha sigut una temàtica on he vist la 
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importància que té per els enginyers químics. Per tant, vaig pensar que fer un projecte on la 

termodinàmica i tingués un paper important em seria útil per adquirir-ne més coneixements. 

2.3. Requeriments previs 

Com a requeriments previs per dur a terme aquest projecte es necessita tenir uns fonaments 

d’informàtica i de termodinàmica per entendre que es vol fer.  

Tot i que el projecte es realitza amb java, un cop saps algun llenguatge per a programar no 

suposa una gran adversitat fer el canvi. Per tant, una base de programació amb qualsevol 

altre llenguatge ja és suficient. 

En termodinàmica es necessari haver entès el funcionament del diagramà psicromètric tal i 

com vam aprendre a l’assignatura Operacions Bàsiques així com la comprensió de les 

propietats representades en ell. 
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3. OBJECTIUS I ABAST 

El projecte realitzat té com a objectiu realitzar una aplicació per a telèfons intel·ligents la qual 

ajudi a entendre, estudiar i calcular els diversos estats termodinàmics en els que es pot 

trobar l’aire humit així com els efectes de la humitat atmosfèrica. Aquesta aplicació també té 

la finalitat d’ajudar-nos a llegir ràpidament i correctament el diagrama psicromètric sense que 

hi hagi cap mena d’error degut a l’ull humà.   

Per realitzar el projecte primer de tot hem d’assolir l’objectiu d’entendre les equacions 

d’Ashrae, que conformen el diagrama psicromètric, per tal de poder-les implementar 

posteriorment en el que esdevindrà el programa. 

L’abast ha assolir és el de crear una aplicació que primer de tot sigui capaç de dibuixar el 

diagrama fent ús de la pressió ambiental que es vulgui considerar. Aquesta pressió ha 

d’estar acotada entre els valors de 53310 Pa i 101325 Pa ja que constitueixen dos valors en 

els quals té sentit calcular aquestes propietats. El valor de la pressió més alt es correspon al 

de la pressió a l’altura del mar. En canvi, la pressió més baixa es correspon a la de l’altura 

de la ciutat més alta del món: la Rinconada, a Perú. 

Per conèixer les propietats de l’aire humit en unes condicions determinades cal que l’usuari 

fixi 3 propietats: pressió, temperatura seca i una de les 4 següents: humitat relativa, humitat 

absoluta, temperatura de rosada o la temperatura humida. A partir d’aquí es pot representar 

aquest punt sobre el diagrama psicromètric i determinar la resta de propietats. 

Finalment, l’últim objectiu a assolir però no el menys important, és el d’aconseguir que 

aquesta aplicació esdevingui lo més intuïtiva possible. Aquesta programa ha de poder servir 

als projectistes d’instal·lacions que treballin amb l’aire per poder conèixer les seves 

propietats de forma senzilla, intuïtiva i sempre a mà. 
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4. SISTEMA OPERATIU I EINES DEL 
DESENVOLUPADOR 

4.1. Android 

El sistema operatiu en el qual s’implementa aquesta l’aplicació és Android, i Google inc. n’és 

l’empresa propietària actualment. Segons la font [1] la seva propietària era Android inc. fins 

que l’any 2005 Google inc. la va comprar.  

Android es basa en una modificació del nucli de Linux. Aquest sistema operatiu és el 

sistema operatiu més utilitzat a nivell mundial. S’utilitza en telèfons intel·ligents, tauletes, 

wereables, i  televisors. Google Play, la seva botiga, té més de 1,6 milions d’aplicacions 

disponibles per a Android i és que aquest sistema operatiu, segons la font [2], domina la 

quota de mercat d’apps a nivell mundial seguit per iOS. A més, segons la font [3], el nombre 

de dispositius representa un 83% del total de tots els telèfons intel·ligents. 

Els desenvolupadors d’Android utilitzen majoritàriament java i tenen la possibilitat de fer 

servir les biblioteques creades per Google que són totalment gratuïtes. La gran quantitat de 

desenvolupadors que té aquesta plataforma es deu gràcies a que té un codi obert. Google 

va alliberar Android i gràcies a això qualsevol persona pot realitzar-hi una aplicació sense 

demanar permís. Això ha permès que poguéssim fer aquest projecte sense cap problema. 

 

4.2. Android Studio 

Android Studio ha estat l’entorn del desenvolupador escollit per a dur a terme aquest 

projecte. Segons la font [4], va ser presentat el 16 de Maig del 2013 a la conferencia anual 

de Google I/O per la Katherine Chou (Product Manager) i desde llavors el seu ús a nivell 

mundial no ha parat de créixer. Es tracta d’un programa gratuït i no massa difícil d’utilitzar. 

La funció principal d’aquest programa és la de substituir Eclipse, el seu antecessor.  

El programa es pot executar en els sistemes operatius Windows, Mac OS i Linux. La seva 

funció és la de permetre desenvolupar aplicacions Android de la forma més senzilla 
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possible.  

Aquesta eina serveix per ajudar a programar una aplicació per a Android. Quan es dissenya 

una aplicació amb aquest programa, cada pantalla esta composta per un arxiu XML i un 

altre java. L’arxiu XML és on hi ha tota la informació del disseny. En ell està descrit on es 

posicionen el textos per visualitzar, els botons, els textos per omplir... Sense aquest 

programa tot això s’hauria d’escriure amb codi però gracies a ell es pot dissenyar de forma 

més senzilla ja que el codi l’escriu ell. Tot i això, a vegades no queda més remei que 

modificar el codi XML manualment ja que com tot programa té les seves limitacions.  

A l’arxiu java en canvi s’hi troba tot el que fa referencia a l’execució de l’aplicació. Hem 

descriure amb llenguatge java tot el que es vulgui que faci. La funció de cada botó, text , 

finestra... Tot i així, hi ha algunes funcions que no cal escriure. Un exemple és el canvi de 

pantalla al seleccionar un botó que el mateix programa t’escriu el codi amb java si s’indica. 

4.3. Java 

Java és un llenguatge de programació orientat a objectes. Segon la font [5], el seu nom no 

se sap exactament d'on prové. Hi ha tres hipòtesis, la primera diu que es deu degut als 

noms dels seus dissenyadors James Gosling, Arthur Van Hoff i Andy Bechtolsheim. La 

segona diu que prové del següent acrònim: Just Another Vague Acronym. Tot i així, la 

hipòtesis que té més força és la de que aquest prové del nom d'un tipus de cafè disponible a 

la cafeteria propera d’on treballaven, per això diuen que té un icona d'una tassa calenta de 

cafè.  

Aquest va ser dissenya amb el propòsit de que els desenvolupadors d'aplicacions tant sols 

els hi calgui programar un sol cop i que aquest programa es pugui executar en qualsevol 

dispositiu. A partir del 2012 ha esdevingut un dels llenguatges de programació més populars 

per el seu ús, particularment per aplicacions de client servidor web amb uns 10 milions 

d'usuaris. 

El llenguatge de programació Java va ser originalment desenvolupat per James Gosling de 

Sun Microsystems. Aquest llenguatge basa la seva sintaxis en els coneguts C i C++.  
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4.4. Graph View 

Graph View es una llibreria per Android dissenyada amb la finalitat de poder dibuixar 

diagrames amb llenguatge java. Aquesta llibreria permet fàcilment dissenyar, integrar i 

personalitzar els gràfics per tal de que cada programador aconsegueixi dibuixar el que es 

proposi.  

Per implementar la llibreria Graph View a l’Android Studio hem hagut de seguir uns passos 

descrits a la pàgina web oficial [6]. Un cop realitzats, les gràfiques surten perfectament però 

no hem aconseguit que l’Android Studio mostri el que es dibuixa sense emular. 

Aquesta llibreria té diverses funcionalitats. Es poden crear diagrames de punts, de línies i de 

barres i es poden combinar més d’una sèrie. 

En aquesta aplicació hem utilitzat l’opció de dibuixar diagrames de punts i de línies. En el 

cas dels punts només cal indicar les coordenades d’aquests mentre que en el cas de les 

rectes hem d’indicar un punt inicial i final per dibuixar.  

A més, per personalitzar els eixos aquesta llibreria et permet decidir el nombre de números 

que hem de mostrar en cada eix i el valor mínim i màxim a mostrar. Així doncs si es vol que 

aparegui una sèrie de nombres incrementant en 2 en un eix que va des de 0 fins a 30 hem 

d’indicar que s’han d’inserir 16 valors entre 0 i 30. 

Per escollir el color dels punts, les rectes i les corbes representades la llibreria, et permet 

utilitzar el codi de colors hexà que permet ser molt precís.  

Tot i la capacitat de personalització, hi ha alguna limitació. Quan hem fet el diagrama, hem 

intentat que el eix de la humitat absoluta estigui al costat dret però a la mateixa pàgina web 

posa que això no és possible. Per aquesta raó hem deixat l’eix de la humitat absoluta en el 

costat esquerra. 
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5. ESTUDI DE MERCAT 

Aquest projecte està dissenyat per ser utilitzat en dispositius amb sistema operatiu Android. 

Tots aquests dispositius tenen un accés a la Play Store, la botiga d’aplicacions de Google. 

En aquesta botiga ja es troben aplicacions que fan càlculs amb el diagrama psicromètric i 

per tant hem d’estudiar quin avantatge suposa aquesta aplicació respecte les altres que hi 

ha en el mercat. Les aplicacions més semblants que hem trobat són les següents: 

5.1. AirCalc for Android  

Aquesta és una aplicació senzilla d’utilitzar. Per executar-la cal introduir dos valors i 

automàticament l’aplicació aplica els càlculs corresponents per determinar les altres 

propietats termodinàmiques. 

Tot i així, té alguns inconvenients. El primer error és que té propaganda i això no només 

provoca una pitjor interfície sinó que a sobre provoca un consum de dades sense que te’n 

adonis.  

Un altre error són els càlculs que fa. El programa aplica les equacions sense tenir en compte 

situacions no assolibles on les equacions no es compleixen. Per exemple, hi ha vegades 

que depenent del punt, si es troba en zona de boira et pot donar una humitat relativa 

superior al 100%. 
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Fig. 5.1. Pantalla principal AirCalc 

En comparació amb la aplicació realitzada aquesta és molt més senzilla. En aquesta 

aplicació només es treballa amb la pressió de 101,325 kPa, no dibuixa el diagrama 

psicromètric i fa càlculs erronis. 

5.2. PsychroApp 

Aquesta aplicació és bastant complexa i amb moltes possibilitats. Es podria considerar la 

millor aplicació que hi ha actualment a la Play Store. Com a punts forts es pot dir que té un 

bon disseny en el conjunt de la interfície, que permet calcular les propietats 

termodinàmiques en un punt, la diferencia de les propietats en dos punts o calcular 

processos. És un programa molt complet i no és gens difícil d’utilitzar.  

Per altre banda, quan es volen situar dos punts a la gràfica manualment, si es fa tocant la 

pantalla aquesta aplicació és molt poc precisa. Per fer-ho correctament és necessari entrar 

els valors amb el teclat. Tot i així, el teclat que apareix no deixa entrar nombres decimals. A 

més, cal afegir que la pressió sempre és de 101,325 kPa i això limita molt les seves 

possibilitats. 
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Fig. 5.2. Pantalla principal PsychroApp 

En comparació amb la aplicació realitzada, aquesta ha anat un pas més endavant afegint la 

possibilitat de realitzar processos però limita la pressió a un valor constant, el seu rang de 

temperatura és menor i no deixa entrar valors decimals ni de temperatura ni d’humitat 

relativa. 

5.3. aRhoAIR  

Aquest programa es podria definir com una app que tant sols fa càlculs. La seva interfície no 

es massa bona i en comparació amb altres apps no sembla tant intuïtiva. Com a punt fort 

hem de tenir en compte que les dades es poden inserir amb diferents unitats i no només 

amb SI. A més, et permet introduir la pressió manualment o et calcula aquesta en funció de 

l’altura. També et permet guardar el fitxer amb les dades finals i això permet compartir 

fàcilment els resultats. 

Cal destacar que com a punt feble aquesta app no ofereix la possibilitat de seleccionar la 

temperatura de rosada o la humitat absoluta com a segona propietat termodinàmica per 

realitzar tots els càlculs. També cal afegir que el valor de temperatura seca que es pot entrar 

ha d’estar entre 10 i 40 ºC i ha de ser un nombre enter. 
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Fig. 5.3. Pantalla principal aRhoAir 

En comparació amb la aplicació realitzada aquesta només ofereix fer càlculs, no es pot 

visualitzar el diagrama psicromètric i limita els valors de temperatura ha entrar. 

5.4. Psyclt 

Aquesta app no destaca per una interfície amb un bon disseny però en canvi ofereix moltes 

possibilitats. És una aplicació on es poden calcular les propietats termodinàmiques d’un 

estat, les d’una mescla d’aire amb diferents fluxos i les d’un procés. També cal afegir que 

totes les dades tenen l’opció de poder ser entrades amb diferents unitats. La pressió també 

es pot afegir amb diferents unitats i fins i tot es pot indicar l’altura i el programa ja ho calcula 

tot  sol. 

Per altre banda, aquest programa no ofereix la possibilitat de visualitzar el diagrama 

psicromètric i el estat o estats que hi hagi en ell. També cal afegir que no deixa entrar valors 

de temperatura seca que no siguin positius. 
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Fig. 5.4. Pantalla principal Psyclt 

En comparació amb aquest projecte, aquesta app té una pitjor interfície, no ofereix la 

possibilitat de visualitzar el diagrama psicromètric i el rang de temperatures a escollir està 

molt limitat però en canvi calcula processos i mescles d’aire amb diferents propietats. 
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6. Equacions 

6.1. Equacions d’Ashrae 

Per a dur a terme aquest projecte hem necessitat unes fórmules de la font [7]. Aquestes són 

les equacions d’Ashrae i serveixen per a dur a terme tots els càlculs amb les variables 

pressió ambiental, pressió de saturació, humitat absoluta, humitat relativa, volum específic i 

temperatura humida. 

6.1.1. Fórmula baromètrica 

Per calcular la pressió utilitzem la fórmula baromètrica que depèn de la altura. Tot i que 

només depèn de l’alçada, aquesta fórmula ha estat calculada tenint en compte unes 

temperatures mitjanes per a cada altitud. 

Equació 6.1: 

𝑃! = 101,325×(1 − 2,2557×10!!×𝑍)!,!""# 

𝑃! = 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖ó 𝑒𝑛 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖ó 𝑑𝑒 𝑙′𝑎𝑙ç𝑎𝑑𝑎 𝑘𝑃𝑎  

𝑍 = 𝐴𝑙ç𝑎𝑑𝑎 (𝑚) 

En aquest cas es parteix d’una pressió inicial de 101325 Pa perquè aquesta és la pressió al 

nivell del mar. Amb aquesta equació es calcula la pressió mínima a la Rinconada, la ciutat 

més alta del món (5099 m) [8]: 

𝑃!"## = 101,325× 1 − 2,2557×10!!×5099 !,!""# = 53,310 𝑘𝑃𝑎 

 

Per tant la nostra aplicació només ha de poder representar el diagrama psicromètric dins del 

rang de pressions entre 101325 i 53310 Pa.  

6.1.2. Humitat Relativa 

Per calcular la humitat absoluta a partir de la humitat relativa i la temperatura seca utilitzem 

la següent fórmula: 
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Equació 6.2: 

𝑤 = 0,62198 ∗
𝑃!×∅

𝑃!"#$ − 𝑃!×∅
×1000 

𝑤 = 𝐻𝑢𝑚𝑖𝑡𝑎𝑡 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎 (
𝑔

𝑘𝑔 𝑎. 𝑠.
) 

∅ = 𝑡𝑎𝑛𝑡 𝑝𝑒𝑟 𝑢 𝑑!ℎ𝑢𝑚𝑖𝑡𝑎𝑡 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 

𝑃! = 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖ó 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó (𝑘𝑃𝑎) 

𝑃!"#$ = 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖ó 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 (𝑘𝑃𝑎) 

Per trobar la pressió en funció de la temperatura seca utilitzem aquesta equació quan la 

temperatura es major que 0ºC. 

Equació 6.3: 

𝑃! = 0,001 ∗ 𝑒(
!!"##.!!"#

! !!,!"#$!!,!"#$×!"!!×!!!,!"#$×!"!!×!!!!,!!"#×!"!!×!!!!,!"!#× !"# ! ) 

𝑇 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎 (𝐾) 

En canvi, quant la temperatura és inferior a 0ºC s’utilitza aquesta altre: 

Equació 6.4: 

𝑃! = 0,001 ∗ 𝑒(
!!"#$,!"!#

! !!,!"#$!!,!""#×!"!!×!!!,!!"#×!"!!×!!!!,!"#"×!"!!×!!!!,!"!#×!"!!"×!!!!,!"#$× !"# ! ) 

𝑇 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎 (𝐾) 

 

6.1.3. Volum específic 

L’equació que permet relacionar el volum específic amb la humitat absoluta i la temperatura 

seca és aquesta: 
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Equació 6.5: 

𝑣 =
𝑅×𝑇×(1 + 1,6078× 𝑤

1000)
28,9645×𝑃×1000

 

𝑤 = 𝐻𝑢𝑚𝑖𝑡𝑎𝑡 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎(
𝑔

𝑘𝑔 𝑎. 𝑠.
) 

𝑃!"#$ = 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖ó 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 (𝑘𝑃𝑎) 

𝑇 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 (𝐾) 

𝑣 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐 (
𝑚!

𝑘𝑔
) 

𝑅 = 8314,41 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡 𝑢𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙𝑠 𝑔𝑎𝑠𝑜𝑠 (
𝐽

𝑘𝑔×𝑚𝑜𝑙×𝐾
)  

 

6.1.4. Temperatura humida 

Per determinar la humitat absoluta amb la temperatura humida i la temperatura seca hem 

utilitzat aquesta equació: 

Equació 6.6: 

𝑤 =
2501 − 2,381×𝑇! ×𝑤! − (𝑇 − 𝑇!)
2501 + 1,805×𝑇 − 4,186×𝑇!

 

També són necessàries les equacions 6.2, 6.3 i 6.4 per determinar algunes variables: 

𝑤! = 0,62198 ∗
𝑃!

𝑃!"#$ − 𝑃!
×1000 

Per temperatures positives:  

𝑃! = 0,001 ∗ 𝑒(
!!"##.!!"#

! !!,!"#$!!,!"#$×!"!!×!!!,!"#$×!"!!×!!!!,!!"#×!"!!×!!!!,!"!#× !"# ! ) 

Per temperatures negatives: 

𝑃! = 0,001 ∗ 𝑒(
!!"#$,!"!#

! !!,!"#$!!,!""#×!"!!×!!!,!!"#×!"!!×!!!!,!"#"×!"!!×!!!!,!"!#×!"!!"×!!!!,!"#$× !"# ! ) 
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𝑤 = 𝐻𝑢𝑚𝑖𝑡𝑎𝑡 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎(
𝑔

𝑘𝑔 𝑎. 𝑠.
) 

𝑤! = 𝐻𝑢𝑚𝑖𝑡𝑎𝑡 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑢𝑛𝑡 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó (
𝑔

𝑘𝑔 𝑎. 𝑠.
) 

𝑃! = 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖ó 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó (𝑘𝑃𝑎) 

𝑃!"#$ = 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖ó 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 (𝑘𝑃𝑎) 

𝑇 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 (𝐾) 

𝑇! = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 ℎ𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎(𝐾) 

6.1.5. Entalpia 

L’equació utilitzada per trobar la humitat absoluta sabent l’entalpia i la temperatura seca és 

aquesta: 

 

Equació 6.7: 

𝑤 =
𝐻 − 1,006×𝑇

2501 + 1,805×𝑇
×1000 

𝑤 = 𝐻𝑢𝑚𝑖𝑡𝑎𝑡 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎 (
𝑔

𝑘𝑔 𝑎. 𝑠.
) 

𝑇 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 (º𝐶) 

𝐻 = 𝐸𝑛𝑡𝑎𝑙𝑝𝑖𝑎 (
𝑘𝐽

𝑘𝑔 𝑎. 𝑠.
)  

6.2. Errors 

Per comprovar si els resultats d’aquesta aplicació són correctes hem calculat l’error relatiu.  

La seva fórmula és la següent: 
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Equació 6.8: 

𝐸𝑅 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟!"#$%! − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟!"#$%&'!(

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟!"#$%!
×100 
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7. Procediment de treball 

7.1. Elaboració de la interfície 

En qualsevol aplicació la part visible està composta per diversos elements que es poden 

modificar i se’ls hi pot donar unes característiques visuals per tal de que l’aplicació s’adapti 

al disseny desitjat. Posteriorment aquests elements se’ls hi dóna una funció que es defineix 

a l’arxiu java mitjançant codi.. Els elements principals utilitzats en aquesta aplicació són els 

layouts, textviews, buttons, plaintext, toast i els spinners.  

Aquests elements es posicionen a la pantalla donant una mida i forma però hem de tenir en 

compte que per cada mòbil el seu disseny pot variar ja que tenen diferent pantalla. Aquest 

projecte ha estat dissenyat per un LG G3 que té una pantalla de 5,5” i per tant si el mòbil 

utilitzat és un altre poden succeir errors a la interfície. 

Per aprendre com fer servir aquests elements vam aprendre mitjançant tutorials [9] ha 

utilitzar l’Android Studio. 

7.1.1. Layout 

Els layouts són uns elements que serveixen per distribuir tots els altres elements en el 

conjunt de l’espai. D’aquesta manera aquests serveixen per decidir on es vol col·locar un 

botó, un plaintext, un spinner o un textview. 

Els més utilitzats són els linearlayouts que serveixen per distribuir l’espai en columnes i/o 

files. També existeix un altre layout molt útil, el tablelayout que serveix per distribuir l’espai 

en caselles. 

7.1.2. TextViews 

El textviews són quadres de text personalitzables. Es poden considerar l’element més bàsic 

utilitzat en qualsevol app. Aquests permeten canviar el color, la lletra la posició, la mida i 

altres característiques menys importants. En aquesta aplicació a vegades els textviews no 

tenen text perquè des de l’arxiu java se’ls hi envia un text en algunes situacions per tal que 

es mostri en pantalla. 
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7.1.3. Buttons 

Els botons són essencials quan es vol que l’usuari interactuï amb la aplicació. Aquests 

permeten saltar de pantalla en pantalla així com realitzar càlculs o fer qualsevol acció quan 

aquests són premuts. Aquests també són personalitzables i poden tenir diverses formes, 

contenir imatges, colors, text... També cal destacar que l’Android Studio mostra uns botons 

però en cas que sigui necessari també es poden utilitzar altres elements com a tals. Un 

exemple seria el TextView on posa “RESULTATS” de la segona pantalla, que al tocar-lo es 

passa directament a la següent pàgina.  

Per transformar qualsevol element en un botó el que hem de fer es activar la funció onClick. 

Per activar-la se li ha de posar un nom, i a l’arxiu java se l’ha de cridar i explicar el que vol 

que es faci en aquella ocasió.   

7.1.4. PlainText 

Els plaintext són els elements que permeten ser omplerts per l’usuari quan la aplicació 

estigui sent executada. En ells es poden introduir números o lletres i l’aplicació els pot 

utilitzar per un objectiu concret. En el cas d’aquesta aplicació s’utilitzen plaintext ja que es 

pot introduir el valor de la pressió atmosfèrica,  el valor de la temperatura seca i el valor 

d’una altre propietat termodinàmica per tal de dibuixar un punt en el diagrama psicromètric. 

Aquests elements també són personalitzables. El color, mida i tipus del text es pot escollir 

segons les preferències de l’usuari. A més, també es pot triar el tipus de teclat a utilitzar 

quan aquests s’utilitzin per ser omplerts. En aquesta app s’utilitzen nombres decimals i 

negatius, per aquest motiu s’usa un plaintext amb el teclat estàndard. En altres ocasions es 

podria utilitzar un teclat decimal, o que permeti nombres negatius, o fins i tot un dissenyat 

per introduir una contrasenya on no es mostressin els números escrits sinó petits asteriscs.  

7.1.5. Toast 

Els toast són missatges que apareixen durant uns instant de temps a la pantalla del 

dispositiu mòbil i tot seguit desapareixen. La seva característica més destacable a escollir és 

el temps que poden estar en pantalla, es pot escollir entre un temps llarg o un temps curt. 

Altres característiques que són del tot modificables són la mida de les lletres, el color del 

fons i el color del text. Aquest element no apareix dins dels elements que mostra l’Android 

Studio però es pot utilitzar escrivint el codi corresponent a l’arxiu java.  
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En aquest projecte s’utilitza aquesta eina quan el punt que es vol dibuixar a la gràfica no es 

troba dins el diagrama psicromètric. En aquest cas, el programa indica mitjançant un toast, si 

aquest es troba en zona de boira o fora la gràfica.  

7.1.6. Spinners 

Un spinner és una finestra desplegable. Aquesta eina s’utilitza per escollir entre diversos 

elements escrits anteriorment en un arxiu XML. Es pot escollir la seva mida i la seva longitud 

manualment. Gracies a aquesta eina es pot estalviar espai i poder mostrar varies opcions en 

un mateix lloc. En aquest cas s’utilitza per decidir quina és la segona característica tèrmica 

necessària per dibuixar un punt i per decidir si es vol inserir la pressió o la altura a la que es 

troba l’estat. Per executar qualsevol funció un cop l’usuari l’hagi seleccionat, és necessari 

escriure-ho a l’arxiu java.  

7.2. Càlcul de la pressió atmosfèrica 

A la primera pantalla que apareix un cop s’inicia l’aplicació mòbil hi ha un spinner amb dues 

opcions: pressió o altura. A la dreta d’aquest text hi ha un requadre per omplir on es pot 

indicar el valor d’aquesta propietat escollida.  

Si la propietat escollida és la pressió, el valor que s’introdueixi serà l’utilitzat mentre estigui 

dins el rang acceptable. Per altre banda, si aquest està per sobre o per sota de 53.31-101.32 

kPa el valor de pressió utilitzat es correspondrà amb el valor més pròxim dels dos límits. 

En el cas de que en el spinner s’hagi seleccionat l’altura, serà necessari utilitzar l’equació 

6.1. per determinar el valor de la pressió atmosfèrica.  

7.3. Càlcul de la humitat absoluta 

A la pantalla inicial, hi ha una finestra desplegable que deixa escollir la segona propietat 

termodinàmica. Per dibuixar un punt  en el diagrama psicromètric es necessita el valor de la 

temperatura seca i el valor de la humitat absoluta. Quan la propietat escollida no sigui la 

humitat absoluta, s’hauran de dur a terme els càlculs necessaris per calcular-la i tot seguit 

procedir a dibuixar. En tots els casos per tant, sempre es parteix de la temperatura seca, de 

la pressió ambiental i de la segona propietat termodinàmica escollida. 
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7.3.1. A partir de la Humitat relativa 

Per calcular la humitat absoluta quan l’usuari ha escollit la humitat relativa com a segona 

propietat termodinàmica hem d’utilitzar les equacions 6.2, 6.3 i 6.4. 

7.3.2. A partir de la Temperatura humida 

En aquest cas es necessiten les equacions 6.2, 6.3 i 6.4 per trobar la humitat absoluta en el 

punt de tall de la temperatura humida amb la corba d’humitat relativa 100%. Tot seguit 

s’utilitza aquesta humitat absoluta i les altres propietat per determinar la humitat absoluta 

utilitzant l’equació 6.6. 

7.3.3. A partir de la Temperatura de rosada 

Si l’aplicació es troba en aquest cas, el procediment a seguir consisteix en calcular la humitat 

absoluta del punt de la intersecció de la recta de temperatura de rosada constant i la corba 

de 100% d’humitat relativa. Així doncs, es requereix l’ús de les equacions 6.2, 6.3 i 6.4. 

7.4. Elaboració de la gràfica. 

Per poder dibuixar funcions amb el programa Android Studio s’utilitza una llibreria coneguda 

com Graph View que és totalment gratuïta i de fàcil accés.  

Per poder representar aquest diagrama hem de dibuixar rectes i corbes. Les corbes són les 

equacions de la humitat relativa constant.  

En canvi, per dibuixar les rectes el programa només demana que es doni la coordenada del 

punt inicial i del punt final.  

En el cas de les corbes el procediment utilitzat és el de fer moltes petites rectes juntes que a 

simple vista no es poden diferenciar. Per fer-ho possible, hem d’anar calculant les 

coordenades (w,Tseca) en diversos punts d’aquesta corba. Seguidament s’uneixen aquests 

punts formant petites rectes que en conjunt formen les corbes d’Humitat relativa.  

7.4.1. Punts de tall  

Els punts de tall són necessaris per definir els punts inicials i finals de les rectes i/o corbes 

que defineixen el diagrama. Per calcular-los s’utilitza un mètode iteratiu. Com que en 
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aquesta gràfica es coneixen els valors aproximats dels punts de tall que es volen calcular, 

un mètode incremental ja és prou bo.  

Aquest mètode segueix el següent procediment: Si es tenen dues equacions que depenen 

de les mateixes variables una de les dues variables es va incrementant i substituint a les 

dues equacions. D’aquesta manera es troba el valor de l’altre variable en les dues 

equacions. Es sabrà quin és el punt de tall un cop la segona variable doni un valor gairebé 

igual en les dues equacions. Com que el valor no és exactament igual hi ha un error molt 

petit,, que es pot considerar menyspreable. 

7.4.2. Mètode per dibuixar la gràfica 

Per dibuixar correctament el diagrama psicromètric hem de tenir en compte els seus límits. 

Aquesta gràfica està delimitada entre uns valors de temperatura màxima i mínima que van 

variant i una humitat absoluta que també té uns límits que varien depenent de la temperatura 

seca del punt que es vol dibuixar. Aquests límits han estat escollits experimentalment amb la 

finalitat de que el punt i les seves propietats termodinàmiques es poguessin identificar 

visualment.  

 

Temperatura	
seca	(ºC)	

W	mínima	
(g/kg	a.s.)	

W	màxima	
(g/kg	a.s.)	

T	mínima	
ºC	

T	màxima	
ºC	

T>20	 0	 50	 0	 50	
10<T<=20	 0	 30	 0	 50	
0<=T<=10	 0	 20	 -10	 40	
-10<=T<0	 0	 8	 -20	 30	
-20<=T<-10	 0	 4	 -30	 20	

T<-20	 0	 2	 -40	 10	

Taula 7.1. Límits del diagrama Psicromètric 

Per tal d’optimitzar-ne el rendiment, només ha de dibuixar el que es vegi en pantalla.  

Primer de tot hem procedit a dibuixar les corbes d’humitat relativa constant. 

Inicialment per cadascuna d’elles hem de trobar la intersecció de la corba d’humitat relativa 

constant amb la recta de temperatura mínima constant. Per fer-ho només cal substituir el 

valor de la temperatura mínima a les equacions 6.2, 6.3 i 6.4. D’aquesta manera s’obté el 

valor d’humitat absoluta del punt inicial. A partir d’aquí s’entra en un procés iteratiu on es va 
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incrementant dos graus el valor de la temperatura i es va substituint a les equacions per 

trobar el valor corresponent d’humitat absoluta. Aquest conjunt de punts es van unint 

formant les corbes. Aquest procés s’acaba un cop la temperatura o la humitat absoluta 

arriben al seu valor màxim. 

 

Fig. 7.1. Corbes d’humitat relativa constant 

Per dibuixar les rectes d’entalpia constant, volum específic constant i temperatura humida 

constant cal calcular dos punts, el inicial i el final.  

Per  calcular el punt inicial d’aquestes tres rectes es poden considerar 3 trams. 

En el primer tram, hem de calcular per cadascuna de les 3 rectes, la intersecció de la recta 

temperatura mínima amb cadascuna d’elles. Un cop aquest punt doni un valor igual o més 

elevat que el de la intersecció de la corba de 100% d’humitat relativa amb la recta 

temperatura mínima constant, llavors es passa al tram 2. 

En el segon tram, el procediment de càlcul del punt inicial consisteix en calculant la 

intersecció de la humitat relativa 100% amb la intersecció de cadascuna de les rectes. 

Aquest procediment hem de dur-lo a terme fins que el valor de la humitat absoluta és més 

gran que el valor màxim d’humitat absoluta. Un cop això passa, ens situem en el últim tram. 

En el tercer tram el punt inicial passa a ser la intersecció de cadascuna de les rectes amb la 
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recta d’humitat absoluta màxima constant. Aquest procés iteratiu finalitzarà en el moment 

que el punt inicial tingui un valor de temperatura més gran del màxim valor permès.  

Per calcular el punt final hi ha dos trams amb dos procediments diferents. 

En el primer tram hem de calcular la intersecció de cadascuna de les rectes amb la recta 

w=0 g/kg a.s. fins que el punt de la intersecció doni una temperatura més gran de la 

temperatura màxima permesa. Un cop arribem en aquest punt haurem de seguir el 

procediment del segon tram. 

En el segon tram hem de calcular la intersecció de la recta temperatura màxima constant 

amb cadascuna de les tres rectes. Un cop tenim els dos punts, s’uneixen i es dibuixen les 

rectes. 

Fig. 7.2. Rectes de temperatura humida, entalpia i volum constant 

Per dibuixar les rectes de temperatura seca constant i humitat absoluta constant el 

procediment és més senzill.  

Per dibuixar les rectes de temperatura seca constant el punt inicial sempre és troba  

calculant la intersecció de la recta de w=0 [g/kg as] amb aquesta recta. Per trobar el punt 

final es poden diferenciar dos trams. En aquest primer tram el punt final es troba calculant la 
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intersecció de la corba d’humitat relativa 100% amb la recta de temperatura seca constant. 

Aquest tram finalitza un cop el punt final calculat amb el primer mètode tingui un valor 

d’humitat absoluta més gran al màxim permès. En aquest cas hem de trobar el punt final 

calculant la intersecció de la recta humitat absoluta màxima constant amb la recta de 

temperatura seca constant. 

Fig. 7.3. Rectes de temperatura seca constant 

Quan es procedeix a dibuixar la recta d’humitat absoluta constant per trobar el punt inicial es 

poden diferenciar dos tram. En el primer tram el punt inicial el trobem calculant la intersecció 

de la recta d’humitat absoluta constant amb la recta de temperatura mínima constant. Un 

cop el punt inicial té un valor d’humitat absoluta més gran al de la intersecció de la recta 

temperatura mínima constant amb la recta d’humitat relativa 100%, el punt inicial passa a 

ser un altre. En aquest segon tram, el punt inicial el trobem calculant la intersecció de la 

corba d’humitat relativa 100% amb la recta d’humitat absoluta constant. Pel que fa al punt 

final sempre el calculem trobant la intersecció de la recta d’humitat absoluta constant amb la 

recta de temperatura màxima constant. 
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Fig. 7.4. Rectes d’humitat absoluta constant 

7.4.3. Dibuixar un punt  

Per representar un punt, la llibreria Graph View només demana que es doni les coordenades 

en el eix de les temperatura seca i la humitat absoluta. Per dibuixar aquests punts hem de 

saber el valor d’aquestes dues variables. A vegades, en comptes del valor de la humitat 

absoluta es dona el valor d’una altre variable. En aquest cas hem de calcular el valor de la 

humitat absoluta mitjançant les equacions d’Ashrae. 

Un cop situat el punt es pot donar el cas que estigui fora de la gràfica. Quan el punt es troba 

en aquest cas es poden diferenciar dues situacions diferents: la zona de boira o la zona de 

fora la gràfica. En ambdós casos no es dibuixa cap punt i surt un Toast que notifica a l’usuari 

de la zona en que es troba. 

7.4.3.1. Situar el punt en zona de boira 

Per estar en aquesta situació s’ha de complir que la humitat relativa doni més gran del 100% 

(tot i que no és possible), que la humitat absoluta estigui entre 0 i 50 g/kg a.s., i que la 

temperatura seca estigui entre -40 i 50ºC. 

7.4.3.2. Situar el punt fora la gràfica 

Per situar el punt fora de la gràfica cal que és compleixi alguna de les següents condicions: 
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Que la humitat absoluta sigui més gran de 50 g/kg a.s.  o mes petita que 0 g/kg a.s. o bé que 

la temperatura seca sigui més petita de 0ºC o més gran que 50ºC. 

7.5. Càlcul de totes les propietats termodinàmiques en un 
estat.  

Un cop representada la gràfica, es necessita calcular els valors de les diverses propietats a 

partir de la humitat absoluta, la temperatura seca i la pressió ambiental. Per fer-ho s’utilitzen 

les equacions d’Ashrae, i quan es necessari, duent a terme processos iteratius. Sempre es 

parteix de les dades de temperatura seca, humitat absoluta, i pressió ja que anteriorment la 

humitat absoluta s’ha calculat. 

7.5.1. Càlcul de la humitat relativa 

El primer pas és calcular la pressió de saturació a la temperatura seca. Tot seguit es 

procedeix a iterar utilitzant les equacions 6.2, 6.3 i 6.4. En el procés iteratiu el que es fa és 

anar calculant el valor de la humitat absoluta per diverses humitats relatives i el valor de la 

humitat relativa es va incrementant en cada iteració. Per continuar iterant hem de complir 

dues condicions: La primera és que la humitat relativa ha de ser menor al 100%. La segona 

és que la humitat absoluta calculada menys la humitat absoluta que tenim ha de tenir un 

valor més gran d’un valor de tolerància. Un cop es deixi d’iterar el valor final d’humitat 

relativa es considerarà correcte. 

7.5.2. Càlcul del volum específic 

El càlcul del volum específic és directe i només cal substituir el valors de la temperatura seca 

i la humitat absoluta a l’equació 6.5. 

7.5.3. Càlcul de la entalpia 

El càlcul de la entalpia es realitza mitjançant una fórmula on hem de substituir els valors de 

la temperatura seca i la humitat absoluta a l’equació 6.7. 

7.5.4. Càlcul de la temperatura humida 

Per obtenir el valor de la temperatura humida ho hem de fer a través d’un mètode iteratiu. La 

temperatura humida s’ha d’anar incrementant poc a poc des de -41ºC i substituint a 
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l’equació de la corba d’humitat relativa constant (equacions 6.2, 6.3 i 6.4) i a la de la recta de 

temperatura humida constant (equació 6.6). En cada iteració a la corba d’humitat relativa es 

troba el valor d’humitat absoluta per cada temperatura humida. Per altre banda, a la recta de 

temperatura humida constant es troba el valor de la humitat absoluta en el punt de saturació. 

El moment en el que el valor de la humitat absoluta a les dues rectes és el mateix ja es té el 

valor de temperatura humida correcte.  

7.5.5. Càlcul de la temperatura de rosada 

Per calcular la temperatura de rosada hem d’iterar. El procés iteratiu consisteix en anar 

incrementant la temperatura des de -273.15 ºC fins que aquesta sigui la temperatura de 

rosada o fins que arribi a 50 ºC. Per saber si és la temperatura de rosada el que hem de fer 

és substituir la temperatura a les equacions 6.2, 6.3 i 6.4 considerant la humitat relativa 

100%. Llavors hem de comprovar si la humitat absoluta calculada a l’equació 6.2 és gairebé 

igual al valor del punt dibuixat a la gràfica. Un cop això es compleixi, es deixa d’iterar i el 

valor de la temperatura es correspon amb el de la temperatura de rosada.  

7.6. Traduccions 

Aquest projecte inicialment estava pensat per fer-lo en català però finalment hem decidit que 

una bona manera de fer-lo arribar a més gent seria traduint-lo. Per aquest motiu l’hem 

traduït al anglès i al castellà. Per fer-ho possible, hem hagut de veure tutorials d’internet [10]. 

Els strings que s’havien de traduir en el codi estan escrits de tal manera que puguin ser 

cridats a l’arxiu strings.xml (Annex). Quan un string es troba en aquest cas, l’Android Studio 

permet utilitzar el seu editor de traduccions per escriure les traduccions en els idiomes que 

es vulgui. En aquest cas, les traduccions han quedat de la següent manera: 
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Taula 7.2. Traduccions del vocabulari de la app 

7.7. Creació del arxiu APK 

Un cop l’app està acabada hem de procedir a crear l’arxiu APK que serveix per instal·lar 

aquesta app en qualsevol dispositiu amb sistema operatiu Android. Per fer-ho hem seguit les 

indicacions del tutorial [11] del lloc web Youtube. Llavors en el moment de crear aquest arxiu 

hem decidit posar el nom de PsychroChart en aquesta aplicació. 

English	 Català	 Castellano	

Altitude	 Alçada	 Altura	
The	point	is	in	the	fog	zone	 El	punt	està	en	zona	de	boira	 El	punto	está	en	zona	de	niebla	

Enthalpy	 Entalpia	 Entalpía	
The	point	is	out	of	range	 El	punt	està	fora	de	la	gràfica	 El	punto	está	fuera	de	la	gráfica	

Chart	 Gràfica	 Gráfica	
Absolut	humidity	 Humitat	absoluta	 Humedad	absoluta	
Relative	humidity	 Humitat	relativa	 Humedad	relativa	

Home	 Inici	 Inicio	
Psychrometric	chart	 Diagrama	psicromètric	 Diagrama	psicrométrico	

Pressure	 Pressió	 Presión	
Wet-bulb	temperature	 Temperatura	humida	 Temperatura	húmeda	

Dew	point	 Temperatura	de	rosada	 Temperatura	de	rocío	
Dry	bulb	temperature	 Temperatura	seca	 Temperatura	seca	

Specific	volume	 Volum	específic	 Volumen	específico	
Results	 Resultats	 Resultados	
View	 Visualitza	 Visualiza	
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8. Funcionament, disseny i estructura 

L’aplicació per mòbils per determinar les propietats psicromètriques de l’aire és un projecte 

realitzat amb el programa Android Studio i té com a nom PsychroChart. Aquest projecte està 

estructura de tal manera que cada pantalla té un arxiu XML on hi ha el disseny de la 

interfície i un arxiu Java on estan escrites les funcions que fa. Tots aquests arxius es troben 

a l’annex. 

Aquesta app té tres pantalles principals: A la primera es demanen les dades, a la segona es 

procedeix a dibuixar la gràfica i el punt si és necessari, i a la tercera es mostren els valors de 

totes les propietats termodinàmiques.   

Un cop s’inicialitza l’aplicació, si l’usuari té el mòbil en llengua catalana o castellana 

l’aplicació estarà en la llengua seleccionada mentre que si està en qualsevol altre llengua, 

estarà tot en anglès. 

8.1. Primera pantalla  

La primera pantalla està formada per l’arxiu activity_main.xml i l’arxiu MainActivity.java 

Quan s’executa l’aplicació primer de tot apareix una pantalla on es demana l’alçada on es 

troba l’aire, la temperatura seca i la humitat relativa. Tot i així, just al costat de les paraules 

alçada i humitat relativa, es troba una petita fletxa que dóna lloc a poder seleccionar una 

altre propietat.   
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Fig. 8.1. Primera pantalla 

Si es toca sobre la paraula alçada s’activa un spinner i apareix la opció de seleccionar la 

variable pressió. D’aquesta manera l’usuari pot entrar la pressió en kPa si la sap o en metres 

si sap l’altura. De totes maneres, si la pressió resultant és inferior a 53310 Pa o superior a 

101325 Pa, el programa la modifica i utilitza el valor de pressió més proper dins d’aquests 

límits.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8.2. Spinner 1 seleccionat 
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A més, si es toca sobre la paraula humitat relativa s’activa un segon spinner que deixa 

seleccionar la segona propietat termodinàmica per definir l’estat termodinàmic. Per tant, la 

segona variable termodinàmica que l’usuari ha d’inserir pot ser la humitat relativa, la 

temperatura humida, la temperatura de rosada o la humitat absoluta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8.3. Spinner 2 seleccionat 

Un cop hem entrat totes les variables que l’usuari ha volgut introduir, hem de pressionar el 

botó que posa visualitzar. Al prémer aquest botó el programa executa la segona pantalla on 

s’utilitzen les variables entrades a la primera per dibuixar. En cas de que s’hagi entrat les 

dues propietats termodinàmiques però que a la segona no s’hagi escollit la humitat absoluta 

el programa calcula el valor d’aquesta per poder representar un punt a la segona pantalla. 

8.2. Segona pantalla 

La segona pantalla està formada per l’arxiu DIBUIXPS.java i activity_dibuixps.xml. 

En aquesta pantalla el programa rep dades de la pantalla posterior a la que prové. Aquesta 

pot ser tant la primera com la tercera. En ambdós casos les dades a rebre són les mateixes. 

Sempre rebrà la dada de la pressió que farà servir per dibuixar la gràfica. Si no hem entrat 

cap valor de pressió, l’aplicació utilitza el valor de 101.32 kPa. 
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Fig. 8.4. Diagrama psicromètric amb pressió 101.32 kPa 

En cas de que a la primera pantalla l’usuari ha donat valors a les dues propietats 

termodinàmiques, a la segona pantalla es rep el valor de la humitat absoluta i la temperatura 

seca. Aquestes serveixen per representar un punt a la gràfica.  

 

 

 

 

 

 

Fig. 8.5. Diagrama psicromètric amb pressió 87,4 kPa, i punt amb temperatura -7ºC i humitat relativa 

43% 

Tot i així, primer el programa comprova si aquest està dins o fora del diagrama. En cas 

d’estar fora o en zona de boira, surt un toast notificant-ho.  
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Fig. 8.6. Notificació de que el punt està en zona de boira 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8.7. Notificació de que el punt està fora de la gràfica 

Des d’aquesta segona pantalla si hi ha un punt representat, al tocar el botó “RESULTATS”, 

s’executa la tercera pantalla. Si en canvi aquest punt no hi és, el botó tampoc hi serà. En 

aquest cas doncs, s’haurà de prémer la tecla enrere d’Android per tornar a la pantalla 

principal. 

8.3. Tercera pantalla 

La tercera pantalla està formada per l’arxiu Dades.java i activity_dades.xml. 

En aquesta pantalla si arriba si l’usuari ha inserit dues dades per representar un estat 

termodinàmic. Aquesta aplicació rep el valor d’humitat absoluta calculat a la primera 

pantalla, el valor de temperatura seca, el valor de la pressió i el nom i el valor de la segona 

variable termodinàmica entrada a la primera pantalla. D’aquesta manera el programa 
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procedeix a calcular totes les altres propietats termodinàmiques. Un cop calculades escriu 

primer la pressió, després la temperatura seca i tot seguit la segona propietat escollida a la 

primera pantalla. Després s’escriuen totes les altres propietats unes a sota les altres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8.8. Tercera pantalla 

Un cop les dades apareixen en pantalla es pot tornar a mostrar la gràfica prement el botó 

“GRÀFICA” o prement el botó enrere d’Android. En cas que es vulgui anar a la pantalla 

principal, s’hi pot excedir prement el botó “INICI”. 
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9. Comprovació dels resultats 

Un cop hem acabat l’aplicació, hem procedit a comprovar que els resultats donessin 

correctament. Per fer-ho hem utilitzat un programa fet amb Excel. Aquest programa ha estat 

facilitat per el departament de termodinàmica de l’ETSEIB. 

D’aquesta manera hem procedit a fer la comprovació. Per comprovar la diferencia de 

resultats que hi ha hem calculat l’error relatiu utilitzant l’equació 6.8. Així doncs, hem 

comprovat que el valor de la pressió en funció de l’alçada dona el valor que esperàvem.  

Llavors hem vist que l’error relatiu ha estat sempre 0 i per tant aquest càlcul era correcte. 

Tot seguit hem procedit a verificar que els resultats donats per l’aplicació de totes les 

propietats termodinàmiques eren correctes. Per fer-ho hem donat valors aleatoris de 

temperatura, pressió i de la segona propietat termodinàmica a l’aplicació i en el programa. 

Hem decidit agafar valors de temperatures que estiguessin més o menys repartits per tot el 

rang. En total hem entrat 20 estats termodinàmics. D’aquestes 20 vegades entrant dades, 

cada cinc cops hem anat canviant la segona propietat termodinàmica escollida. Un cop hem 

tingut aquests valors, hem calculat l’error relatiu (equació 6.8.). 

D’aquesta manera hem vist com els resultats eren gairebé iguals en els dos casos (veure 

Annex). La prova on hi ha un error més gran és a la prova 11 on el valor d’humitat relativa té 

un error relatiu d’un 0,9%. 

	 PsychroChart	 Excel	 ER	

Pressió	 101,32	kPa	 101,32	kPa	 -	

Temperatura	seca	 -34	ºC	 -34	ºC	 -	

Humitat	absoluta	 0,1	g/kg	a.s.	 0,1	g/kg	a.s.	 -	

Humitat	relativa	 	64,8	%	 	65,4	%	 0,9%	

Volum	específic	 0,678	m3/kg	 0,678	m3/kg	 0%	

Entalpia	 -33,96	kJ/kg	a.s.	 -33,96	kJ/kg	a.s.	 0%	

Temperatura	humida	 -34,1	ºC	 -34,1	ºC	 0%	

Temperatura	de	rosada	 -38	ºC	 -37,9	ºC	 0,3%	

Taula 9.1. Prova 11 
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Aquest error i els altres que hi ha són deguts als mètodes escollits per iterar. En conclusió, 

podem dir que encara que tinguem un error del 0,9%, aquest resultat es pot considerar vàlid 

ja que l’error relatiu és molt petit. 
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10. Futures millores 

Un cop el projecte està acabat es poden plantejar possibles millores que podrien ser 

implementades en el cas que hi vulguem dedicar més temps.  

La primera millora seria aconseguir que les dades poguessin ser compartides de forma més 

intuïtiva. Actualment les dades apareixen en pantalla. Si l’usuari les vol enviar, aquest ha de 

fer un imprimir pantalla i procedir a adjuntar la imatge a un e-mail o al whatsapp. Primer de 

tot estaria bé que aquest imprimir pantalla el fes l’aplicació per si l’usuari no sap com fer-ho. 

També estaria bé que un cop fet la mateixa aplicació ja copies la imatge al whatsapp, line, 

gmail app, outlook app o qualsevol altre aplicació que permetés transferir imatges. 

D’aquesta manera el procés seria més ràpid i fluid. 

La segona millora podria ser que es poguessin calcular dos punts i d’aquesta manera 

calcular la diferència de les seves propietats termodinàmiques així com la pèrdua o guany 

de calor. També es podria donar un punt i seleccionar un procés a escollir i que entrant les 

variables necessàries el programa et calculi el segon punt, ho mostri a la gràfica i et calculi 

les seves propietats. Per últim, un altre procés podria ser el de mesclar dos aires amb estats 

diferents i que et calculi el valor de les seves propietats un cop s’hagin mesclat.  

Quan es vulgui implementar alguna millora que faci que el programa necessiti realitzar més 

iteracions, com ara els processos, seria interessant implementar algun mètode numèric com 

el de Newton Raphson per millorar el seu rendiment. 

La tercera millora ha incorporar podria ser que les dades que introdueixi l’usuari no hagin 

d’estar només en SI. Aquestes podrien estar també en altres unitats i que el programa fes 

les conversions necessàries per fer els càlculs posteriors. D’aquesta manera si l’usuari viu a 

un altre país i no utilitza les mateixes unitats que nosaltres no li suposarà cap mena de 

problema. 

Un altre millora que requereix tenir un bon nivell de programació i del programa Android 

Studio, seria millorar la seva interfície per tal de poder-la fer encara més atractiva al públic. 

Per últim, una millora que necessita de molt més temps seria la d’adaptar aquesta aplicació 

per a qualsevol pantalla. Android té l’inconvenient que s’utilitza en moltíssims dispositius de 

moltes marques i dimensions diferents. Això provoca que els textos, la gràfica i les dades 
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poden sortir amb alguns errors com ara que es superposin o que quedin tallats. Per tant, 

hauríem d’anar modificant la interfície per cada tipus de pantalla per tal de que quedés 

sense cap mena d’error. Aquesta millora seria molt interessant fer-la per tablet ja que en una 

pantalla més gran la gràfica podria ser vista molt millor. 
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11. Planificació temporal i costos 

En aquest projecte hem decidit dur a terme una planificació temporal per aconseguir un 

millor aprofitament del temps i així assolir els objectius establerts. D’aquesta manera hem 

procedit a representar el diagrama de GANTT. Tot i així, l’hem hagut de modificar al llarg del 

projecte ja que hi ha objectius que han estat assolit amb menys temps del previst i altres, en 

canvi, n’han requerit molt més. 

 

Fig. 10.1. Diagrama de GANTT 

El projecte es va començar el dia 16 de setembre. En aquell dia es va començar una 

primera etapa que va durar dues setmanes. Durant aquest temps, es va aprendre a fer una 

app senzilla. Per fer-ho possible, primer de tot es van haver de veure molts tutorials al 

Youtube on s’explicava com funcionava l’Android Studio. Tot seguit, es va intentar aplicar 

algun tutorial en que hi havia algun programa molt senzill que consistia en sumar dos 

números o fer qualsevol altra operació matemàtica. Un cop es va aprendre a fer apps 

senzilles, es va decidir passar al següent nivell. Es va importar la llibreria Graph View i es va 

aprendre a fer-la servir. D’aquesta manera es va aconseguir fer algunes apps que 

dibuixaven polinomis. Aquestes apps van servir de primer pas per saber com dibuixar el 

diagrama psicromètric. 

La segona fase va durar inicialment cinc setmanes tot i que més tard s’hi va haver de 

dedicar més temps. En aquesta etapa es va començar a implementar els coneixements 

adquirits de la llibreria Graph View per dibuixar el diagrama psicromètric. Així doncs vam 
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representar primer les corbes d’humitat relativa i tot seguit tota les altres rectes. Un cop 

dibuixades vam haver d’implementar la funció de poder variar la gràfica variant la pressió 

ambiental. Quan la vam intentar implementar per primer cop, va haver-hi molts errors que 

van haver de ser corregits. 

Un cop s’havia dibuixat el diagrama per a qualsevol pressió calia preparar l’avaluació parcial. 

Per aquesta avaluació es va realitzar una presentació amb PowerPoint explicant en el tutor 

del treball el que s’havia fet fins llavors. Per fer-ho s’hi va dedicar tres dies. 

Després de fer l'avaluació parcial, es va decidir que s'havia de poder representar un punt. 

Inicialment es va fer que l'aplicació demanés al usuari entrar el valor de les coordenades 

humitat absoluta i temperatura seca i que aquests servissin per representar el punt. Un cop 

això es va aconseguir vam procedir a donar la possibilitat mitjançant un spinner de que el 

usuari pogués donar la temperatura seca i una altre propietat termodinàmica. Per acabar 

aquest etapa es va tardar unes dues setmanes més. 

La següent fase va ser feta durant una setmana. Aquesta consistia en calcular totes les 

propietats termodinàmiques del punt representat. D'aquesta manera a l'usuari no li cal fer 

una mesura a vista mirant el diagrama i així pot obtenir el valor exacte de cadascuna d'elles.  

Un cop aquesta fase estava acabada, es va dedicar uns tres dies ha aconseguir un disseny 

d'interfície adequat i intuïtiu. Un cop això va estar fet es va anar a parlar amb el tutor i ell va 

suggerir fer alguns canvis. 

El primer va ser el de donar la possibilitat d'introduir l'alçada a la que es troba l'aire per si 

l'usuari no sabia la pressió. Per fer-ho vam dedicar-hi uns pocs dies ja que no era massa 

complicat. A més, va suggerir que modifiqués el diagrama. Els límits del diagrama havien de 

variar depenent del punt que es volgués representar. Per fer-ho es va tardar una mica més 

d'una setmana ja que això era més complicat, però finalment es va resoldre. 

Un cops els suggeriments del tutor van ser resolts es va procedir a intentar traduir l’app a 

l’anglès, català i castellà durant una setmana, ja que primer es va aprendre com fer-ho 

mitjançant tutorials. 

Tot seguit es va procedir a comprovar que els resultats donessin correctament duent a 

terme un càlcul d’errors relatius en casos de diferència de resultats entre l’app i el programa 

facilitat per l’escola. 
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Un cop realitzat, l’aplicació ja estava acabada i per tant ja es podia crear l’arxiu APK (arxiu 

d’execució d’una app d’Android). 

Mentre tot aquest projecte s’anava fent, hem hagut de dedicar moltes hores a l’elaboració de 

la memòria. Des de la setmana 6 fins la 15 hem estat redactant i corregint contínuament per 

tal d’intentar obtenir una memòria escrita fàcil de comprendre. Un cop aquesta ha estat 

acabada i entregada en els directors del projecte, hem dedicat els últims dies a preparar la 

presentació final i ha practicar-la. D’aquesta manera hem arribat a la data de la presentació: 

14 de gener del 2016. 

Finalment, un cop el projecte ja estava gairebé finalitzat i ja se sabien les hores dedicades a 

cada part, hem calculat uns costos aproximats. Aquests costos estan fets basant-se en el 

sou mitjà d’un enginyer de projectes sense experiència a Espanya. Segons la font 

consultada [12], el seu sou màxim és d’uns 24000 € i el mínim d’uns 18000 €. Per aquest 

motiu hem considerat un salari de 21000 € anuals i per tant uns 10 €/h.  

Taula 10.1. Hores i cost del projecte 

Tal i com podem veure a la taula, el nombre d’hores necessàries per fer realitat aquest 

projecte han estat 342, i el cost total per tant és de 3420 €. 

A part del cost degut al salari del enginyer de projectes, hem de tenir en compte que hem  

utilitzat un portàtil que té un cost de 1200 € i un mòbil amb un cost de 280 € tot i que aquests 

preus poden variar depenent del establiment. Amb tot, el cost total arriba a un valor de   

4900 €. 

Activitats	
Aprendre	a	

	programar	

Diagrama	

	psicromètric	

Avaluació	

	parcial	

Representar		

un	punt	

Càlcul		

de	variables	
Interfície	 Traduccions	 Documentació	

Avaluació	

final	
TOTAL	

Hores	totals		 30h	 80h	 10h	 20h	 15h	 15h	 10h	 112h	 50h	 342h	

Cost		 300€	 800€	 100€	 200€	 150€	 150€	 100€	 112€	 500€	 3420€	
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12. Conclusions 

 
Un cop finalitzat el treball, en primer de lloc cal destacar un aspecte molt important sense el 

qual no s’hagués pogut realitzar. Es tracta de la gran quantitat d’aprenentatge previ que hem 

hagut d’adquirir per tal de dur-lo a terme. Des del primer moment s’ha hagut d’aprendre ha 

fer servir l’Android Studio i a programar amb java. Tot plegat ha significat un gran repte que 

un cop assolit ha servit per introduir-me en el món de les apps i de la programació.  

D’altra banda, també hem tingut la possibilitat d’aprofundir en l’aprenentatge sobre el 

diagrama psicromètric, les seves equacions i el seu comportament segons els valors de les 

seves propietats. D’aquesta manera hem entès millor el patró que segueix l’aire en diverses 

situacions. 

Com a principal conclusió, podem dir que aquesta aplicació per a telèfons Android és una 

eina que de ben segur no és difícil d’utilitzar i que esperem que sigui del tot útil. Està 

enfocada tant als alumnes, professors d’universitat i enginyers que estiguin realitzant un 

projecte on els calgui fer-ne ús. 

Per saber les necessitat d’aquests usuaris hem realitzat un estudi de mercat i hem conclòs 

que no hi ha cap app que ofereixi el que aquesta pot oferir: El seu rang de valors a l’hora de 

fer càlculs, la possibilitat d’oferir una gràfica i el fet que es pugui situar un punt fàcilment de 

la forma més precisa possible, fan que es pugui considerar una de les millors apps amb 

aquest sistema operatiu.  

També cal destacar que aquest projecte ha estat enfocat per a dispositiu Android amb una 

mida de 5,5” però que es podria adaptar fàcilment a altres mides de pantalla gràcies a les 

possibilitats que ofereix l’Android Studio. 

Aquest treball ha estat el primer pas d’un projecte on s’espera que més endavant s’afegeixin 

altres funcions com ara el càlcul de processos; o que les millores informàtiques la tornin una 

app on els resultats es puguin compartir fàcilment. 

A més, aquest treball ha servit per poder veure com un projecte d’aquestes característiques 

podria ser aplicat a la realitat. Hem pogut estudiar com les variables temps i costos són 

essencials en qualsevol projecte per a la seva viabilitat. D’aquesta manera, hem pogut 
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concloure que, en aquest cas, el projecte ha estat del tot viable ja que l’hem pogut realitzar 

dins els terminis marcats. 

Un cop acabat es pot afirmar que l’esforç dedicat ha tingut finalment la seva recompensa i 

que ha estat una bona manera de posar en pràctica tots aquells coneixements i sistema de 

treballar apresos durant aquests quatre cursos de grau. 
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