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0. ABTRACTE  

RESUM 

El projecte s’ha centrat en el disseny i implementació d’un data logger amb l’objectiu de 

mesurar i enregistrar les dades per poder dur a terme una supervisió de les aigües dels 

col·lectors. 

Amb aquest propòsit s’han utilitzat diferents sensors i s’ha creat un sistema integrat capaç 

de mesurar característiques de l’aigua, com la temperatura o el nivell, i emmagatzemar-

les en una targeta SD. 

Per a la realització del prototip s’ha utilitzat la plataforma de desenvolupament ESP32, 

sondes de temperatura i d’ultrasò i una targeta SD, que permetrà poder supervisar les 

dades obtingudes segons el període de mostreig, i fer-ne un posterior estudi.  

 

Paraules clau: 

Data logger, microcontrolador, sensor, sonda, targeta SD, cabal i làmina d’aigua. 

 

  

ABSTRACT 

The project has focused on the design and implementation of a data logger with the aim 

of measuring and recording the data in order to monitor the water of the collectors. 

Different sensors have been used for this purpose and it has been created an integrated 

system capable of measuring water characteristics, such as temperature or level, and 

storing them on an SD card. 

In order to make the prototype, there have been using the ESP32 development platform, 

temperature and ultrasound probes and an SD card which allows the data to be monitored 

depending on the sampling period, and make a subsequent study.  

 

Key words: 

Data logger, microcontroller, sensor, probe, SD card, flow and level. 
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1. INTRODUCCIÓ 

1.1. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 

Actualment, el fet de poder mesurar variables a temps real, registrar-les i enviar-les a un 

servidor web o una base de dades per al seu posterior anàlisi està en expansió. El data 

logging (DL) és tendència dins el món industrial, ja que són molts els beneficis que es 

poden obtenir i les seves utilitats, així com enregistrar la temperatura ambient d’una 

habitació o fer el seguiment d’un procés de fabricació. 

L’àmbit d’aquest projecte se centrarà en la supervisió de les aigües residuals. Pot arribar 

a ser molt útil i efectiu disposar d’un DL dins d’un  pou de clavegueram. Les utilitats 

poden ser variades, però només se centrarà a la detecció d’aigües blanques1 dins un 

col·lector i la mesura de diferents paràmetres, és a dir, tenir una supervisió de les possibles 

aportacions que puguin entrar, i també pot aportar beneficis a l’hora de fer inspeccions 

d’abocaments i poder mesurar empíricament els paràmetres que s’han de complir. 

L’empresa FCC Aqualia és l’encarregada de gestionar tant l’aigua potable, com les aigües 

residuals de Lleida. El departament de clavegueram, va observar que durant l’estiu es 

detectaven uns cabals massa abundants en certs punts del col·lector en alta d’Alpicat. La 

primera hipòtesi que es va plantejar era que en algun punt hi havia una connexió d’aigües 

blanques i s’estava fent aportacions al sistema de clavegueram. A partir d’aquest punt va 

sorgir la idea d’utilitzar DL per mesurar diferents paràmetres de les aigües dels col·lectors 

amb la finalitat de detectar on hi havia algun punt de connexió. 

La solució que es va trobar es basava en la idea de seleccionar un col·lector on s’haguessin 

detectat aquestes irregularitats, agafar un o diversos trams, i col·locar un DL a l’entrada i 

un a la sortida d’aquest tram per tenir un control de les aigües que entren i de les que 

surten, ja que el cabal i el volum d’aigua haurien de ser molt similars. El DL mesura la 

làmina d’aigua2 existent al col·lector, mitjançant una sonda d’ultrasò que detecta el nivell 

de l’aigua. Juntament amb aquesta mesura, el valor del pendent entre els dos pous 

                                                 

 

1 Aigües blanques: aigües que no han estat sotmeses a cap procés de transformació de tal manera que la 

seva potencial capacitat de pertorbació del medi és nul·la i per tant no han de ser conduïdes mitjançant els 

sistemes públics de sanejament. La procedència és diversa: aigües destinades per al reg agrícola, aigües 

subterrànies, de refrigeració, aigües superficials, deus o brolladors, aigües procedents de la xarxa 

d’abastament. [https://urbanisme.paeria.cat/sostenibilitat/fitxers/aigua-i-riu/ordenanca-sanejament-

aprovacio-inicial ] 
2 S’entén com làmina d’aigua la quantitat d’aigua mesurada en una superfície horitzontal i expressada en 

altura. [http://www.glossaire-eau.fr/es/concept/l%C3%A1mina-de-agua] 
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consecutius, la rugositat del material i la secció del col·lector, aplicant la fórmula de 

Manning, es pot obtenir un valor de cabal. 

L’estudi inicial s’ha realitzat a l’empresa Aqualia, on es van centrar amb el col·lector en 

alta d’Alpicat, i especialment en el tram que mostra la Figura 1. 

 

 

Figura 1. Col·lectors d'aigües residuals de Lleida i Alpicat [font: FCC Aqualia] 

 

Els DL s’instal·len enclavats dins del pou, queden accessibles des de l’exterior un cop 

s’ha tret la tapa del pou, tal com es pot observar a la Figura 2. L’obtenció de les dades 

del DL es fa mitjançant comunicació GPRS. Cada aparell disposa de la seva targeta SIM, 

que permet enviar missatges i les mesures al servidor web. Cada marca disposa del seu 

servidor, on s’envien totes les dades capturades pels DL, per tant, l’accés a aquestes és 

remot. 

Que només es pugui accedir remotament i mitjançant el servidor web per l’obtenció de 

les dades, té el seu inconvenient,  que és que si un DL no té suficient cobertura per enviar 

les dades al servidor web, es pot estar dies sense tenir dades. Les dades s’envien al 

servidor un cop al dia i en una hora establerta prèviament. Si durant la sincronització de 

les dades, el DL no té cobertura, les dades no s’envien. Hi va haver dies i setmanes que 
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no es disposava de registre de mesures, per tant, s’està condicionat a l’hora de fer els 

estudis pertinents. 

 

 

Figura 2. Data logger instal·lat [font: FCC Aqualia] 

 

La necessitat de l’empresa és disposar d’un aparell capaç de mesurar dades empíriques 

dels col·lectors, que ens aportin informació suficient per detectar canvis en ells, també es 

necessita tenir un accés a les dades que no interfereixi en l’estudi d’aquestes, i que aquest 

dispositiu tingui un baix cost. 

El projecte es planteja amb la idea de solucionar aquesta problemàtica i combinar la 

transmissió de dades al servidor amb la integració d’una targeta SD al sistema, que 

permeti en qualsevol moment extreure-la i poder tractar les dades. Està pensat per posar-

lo en llocs on la cobertura sigui escassa i poder obtenir les mateixes mesures sense haver 

d’esperar al fet que el DL tingui un nivell de cobertura alt. 

Una altra de les possibles aplicacions d’aquest DL està relacionat amb els abocaments. 

Totes les empreses han de sol·licitar poder-se connectar a la xarxa de sanejament pública, 

però els seus abocaments han de complir certs paràmetres, entre ells, el pH. La majoria 

de les empreses han d’acreditar mitjançant un informe analític de les seves aigües 

residuals que es compleixen aquests paràmetres, però tot i això, es fan inspeccions per 

valorar la veracitat d’aquests. És per això, que es planteja afegir al DL una sonda de pH i 

de temperatura., amb la idea de poder-lo instal·lar en pous propers als abocaments, deixar-
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lo uns dies o setmanes que prengui les mesures necessàries i poder tenir un control 

d’aquestes variables. 

La motivació d’aquest projecte és poder proporcionar a l’empresa, un DL amb aquestes 

característiques citades anteriorment, solucionant les problemàtiques que s’han trobat i 

finalment proposar un prototip més personalitzat i de baix cost. 

 

1.2. OBJECTIUS  

El projecte se centrarà en el disseny i implementació d’un Data Logger capaç de mesurar 

els paràmetres que es necessiten, emmagatzemar i enviar les dades per poder tenir un 

control. Els objectius principals són: 

- Fer un prototip de Data Logger personalitzat, de baix cost i solucionant les 

problemàtiques que s’han presentat prèviament.  

- Capturar dades com el nivell de l’aigua, la temperatura i el pH. 

- Accés a les dades obtingudes pel Data Logger mitjançant un navegador web. 

- Crear un sistema que integri la placa i els sensors. 

- Aplicar els coneixements, la capacitat de reflexió, resolució i resiliència que s’han 

desenvolupat cursant el Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica.  

 

1.3. ESTUDI DE MERCAT 

En l’àmbit industrial hi ha empreses que es dediquen al monitoratge de les aigües 

residuals mitjançant DL. Els DL LT-US i Nemos N200+ són dos dispositius que tenen 

una funcionalitat similar a la que es planteja al projecte. 

 DATA LOGGER LT-US DE SOFREL 

Lacroix Sofrel és una empresa que posa a disposició diferents dispositius per monitorar, 

optimitzar el rendiment i centralitzar tota la gestió de les xarxes d’aigua, tant d’aigua 

potable com de sanejament. 

Entre les seves ofertes es troba el DL LT-US, amb els següents usos i avantatges3: 

                                                 

 

3 https://www.lacroix-environment.es/wp-content/uploads/sites/5//2019/04/DC33-Datasheet-LT-US-Es-

12-2018.pdf  

https://www.lacroix-environment.es/wp-content/uploads/sites/5/2019/04/DC33-Datasheet-LT-US-Es-12-2018.pdf
https://www.lacroix-environment.es/wp-content/uploads/sites/5/2019/04/DC33-Datasheet-LT-US-Es-12-2018.pdf
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- Auto vigilància reglamentària: detecció i durada de desbordaments als 

sobreeixidors, monitoratge de cabals i volums i control de mostreig automàtic. 

- Diagnòstic permanent: seguiment del dimensionat de la xarxa, anticipació a 

l’evolució de les càrregues, control d’abocaments a la xarxa, entre altres. 

- Pluviometria: càlcul de la intensitat de la pluja i comparació entre dades de 

pluviometria i funcionament de la xarxa. 

- Qualitat d’aigua, mesuraments fisicoquímics: gestió de captadors de qualitat com 

la conductivitat, el pH, Redox, ORP, entre altres. 

 

 

Figura 3. Data logger LT-US instal·lat dins del pou [https://www.lacroix-

environment.es/oferta/data-loggers-lx/sofrel-lt-us/] 

 

Els punts forts més destacats d’aquest DL són els següents: 

- El DL té integrat un sensor d’ultrasò que permet mesurar la làmina d’aigua 

existent al col·lector. 

- Com que està a la intempèrie i en llocs normalment humits, disposa d’una 

estanquitat IP68 reforçada. 

- S’alimenta mitjançant una pila, no cal que estigui connectat a la xarxa elèctrica. 

- Té integrada una antena 2G/3G d’alt rendiment per poder captar el senyal i 

transmetre les dades mitjançant GPRS. 

- Es pot accedir a la targeta SIM i a la pila sobre el terreny. 

Pel correcte funcionament d’aquest DL s’han de seguir diferents passos. El primer és la 

instal·lació d’aquest, ha de quedar com es pot apreciar a la Figura 3. El dispositiu 

s’enclava a la part més exterior del pou, on pugui ser accessible pels operaris, la sonda 

d’ultrasò se situa uns metres més avall i ha de quedar recta respecte al fons del pou. 
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Un cop s’ha instal·lat, es procedeix a calibrar la sonda, configurar i posar en funcionament 

el dispositiu. 

La mateixa empresa proporciona un software anomenat Softools, que permet configurar 

l’equip. Es pot modificar el període de mostreig, el llindar de làmina d’aigua el qual si la 

sonda detecta un valor per sobre d’aquest envia una alarma a un telèfon mòbil, i el nombre 

d’emissions diàries al servidor web, entre molts altres paràmetres. 

Per altra banda, es facilita un servidor web anomenat web LS, on es poden tenir localitzats 

els DL tal com mostra la Figura 4, accedir a les dades que proporcionen i configurar de 

manera remota el DL. 

 

 

Figura 4. Localització data loggers des del servidor web de Sofrel [fonts pròpies] 

 

L’inconvenient més important que s’ha trobat en aquests DL, és que si dins el pou no hi 

ha suficient cobertura, el dispositiu queda aïllat, no pot enviar ni rebre les dades. Un baix 

nivell de cobertura pot fer que no es registrin les dades durant dies consecutius, i pot 

suposar haver de començar un altre cop l’estudi de dades. 

 DATA LOGGER NEMOS N200+ DE MICROCOM 

L’empresa Microcom també ofereix diferents dispositius dedicats a la monitoratge 

d’aigües en col·lectors i especialitzats en la comunicació GSM. Un dels exemples és el 

DL Nemos N200+ (Figura 5), que connectat a una sonda d’ultrasò aconsegueix també 

mesurar la làmina d’aigua existent dins el col·lector. 

Algunes de les seves característiques principals són les següents4: 

- 4 entrades digitals per cabalímetres i 2 entrades analògiques de tensió o 4/20 mA. 

                                                 

 

4 https://www.microcom.es/nemos-n200-plus.php  

https://www.microcom.es/nemos-n200-plus.php
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- 2 sortides de tensió de rang 5-24 V. 

- Protecció IP68. 

- Disponible en versió 2G, 3G i NB-IoT. 

- Enviament d’alarmes mitjançant SMS o trucada. 

- Capacitat de 90.000 registres. 

 

 

Figura 5. Data logger NEMOS N200+ [https://www.microcom.es/nemos-n200-

plus.php] 

 

La instal·lació d’aquest és similar al mencionat anteriorment, ha de quedar el dispositiu a 

la part superior del pou, sent accessible pels operaris, i la sonda d’ultrasò a la part inferior 

i recta respecte a la solera. 

L’empresa Microcom també proporciona un software de configuració del DL. Es poden 

configurar moltes més funcionalitats que al DL LT-US. Una diferència notable és que es 

pot connectar a un controlador lògic programable (PLC). L’objecte d’aquest projecte no 

se centrarà en aquesta particularitat, però pot ser útil a l’hora de monitorar, controlar i 

modificar els cabals que circulen als col·lectors. 

En aquest cas, el servidor web proporcionat per Microcom s’anomena Zeus Web. Dins 

d’aquest, es pot configurar el dispositiu remotament, accedir als registres de les mesures, 

veure localitzats els DL, tal com mostra la Figura 6, i en aquest cas, es pot veure què està 

passant a temps real.  

https://www.microcom.es/nemos-n200-plus.php
https://www.microcom.es/nemos-n200-plus.php
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Figura 6. Localització data loggers des del servidor web de Microcom [fonts pròpies] 

 

L’inconvenient que s’ha detectat en aquest dispositiu és el mateix que en l’equip citat 

anteriorment, es depèn de la cobertura per poder fer un seguiment dels registres. A 

diferència del LT-US, aquest DL pot funcionar amb una antena integrada o una antena 

externa, tal com es pot apreciar en la Figura 7. Tot i això, sense cobertura no es pot arribar 

a obtenir els valor de les mesures. 

 

 

Figura 7 . Antena integrada i externa data logger Nemos N200+ 

[https://www.microcom.es/nemos-n200-plus.php]  
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1.4. ABAST 

El Data Logger que es desenvolupa en el present Treball Final de Grau està previst que 

s’instal·li a un pou d’aigües residuals per poder mesurar diferents característiques de 

l’aigua. Els objectius a complir són fonamentalment que pugui suportar les condicions 

intempestives a les quals es trobarà, que pugui mesurar i registrar les dades i finalment 

que aquestes siguin accessibles pels seus usuaris. 

Aquest registre posteriorment servirà a l’empresa FCC Aqualia per tenir una supervisió 

de les aigües que circulen pels col·lectors. 

 

1.5. PLANIFICACIÓ  

La planificació prevista pel desenvolupament d’aquest projecte es divideix en quatre 

fases: 

Fase 1 

Determinar els requisits, saber quines són les necessitats i els paràmetres que es volen 

mesurar. Quan es tinguin clar aquests aspectes, es procedirà amb la recerca d’informació 

valorant les possibles plataformes de desenvolupament que es puguin fer servir i els 

diferents sensors, valorant que les seves característiques s’ajustin al projecte. 

Fase 2 

Un cop s’hagi determinat la plataforma de desenvolupament i els sensors utilitzats es 

realitzarà la comanda.  

Paral·lelament a la recepció dels materials, es començarà a dissenyar el DL, començant a 

escriure el codi, valorant les connexions òptimes i el seu disseny. 

Fase 3 

Un cop rebut tot el material, començarà tota la fase de proves, detecció de problemes i 

solucions que es puguin trobar, fins que s’obtingui un prototip integrat que compleixi les 

expectatives. 

Fase 4 

Finalment, l’última fase consistirà en la instal·lació del prototip al medi de funcionament, 

és a dir, dins d’un pou, per comprovar que pot treballar en aquestes condicions, i que el 

seu funcionament és correcte. 
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1.6. TEMPORITZACIÓ 

Finalment, la planificació i temporització de les tasques a realitzar ha variat una mica 

respecte al que s’havia plantejat inicialment. Les fases constaran de les següents tasques: 

Fase 1 

1.1.Recerca d’informació i de les sondes. 

1.2. Esperar resposta de l’empresa FCC Aqualia. 

1.3. Replanteig del treball i recerca de les noves sondes. 

Fase 2 

2.1. Comanda i recepció de la sonda de temperatura PT100. 

2.2. Comanda i recepció de la placa ESP32. 

2.3. Comanda i recepció de la sonda de temperatura DS18B20. 

2.4. Comanda i recepció del sòcol de la targeta SD. 

2.5. Comanda i recepció de la sonda d’ultrasò. 

2.6. Comanda i recepció relé reed. 

2.7. Programació del codi 

Fase 3 

3.1. Proves de la sonda DS18B20.  

3.2. Proves del magnetòmetre HMC5883L. 

3.3. Proves de la sonda d’ultrasò. 

3.4. Proves del sòcol i targeta SD. 

3.5. Integració del sistema: placa i sondes. 

Fase 4 

Finalment, la fase de la instal·lació al pou d’aigües residuals no s’ha pogut dur a terme, 

però a aquesta fase se li assignarà la redacció del projecte. 
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Finalment, la temporització i les tasques que han suposat aquest projecte són les següents: 
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2. CRITERIS DE DISSENY / HARDWARE DEL SISTEMA 

1.7. NECESSITATS DEL SISTEMA 

Per poder determinar quines plataformes de desenvolupament, sondes i sensors es faran 

servir, prèviament s’han de tenir clares les necessitats, és a dir, quines característiques es 

desitja que el DL tingui. Aquest apartat s’ha consensuat amb l’empresa FCC Aqualia per 

tal que les característiques s’ajustin a les seves necessitats. 

Els paràmetres que es volen mesurar són els següents: 

- Cabal. 

- Temperatura. 

- pH. 

Aquestes tres variables poden ser útils a l’hora de detectar aportacions d’aigües blanques, 

ja que un canvi considerable d’alguna d’aquestes, pot indicar canvis en les aigües del 

col·lector i tractant les dades es pot fer un estudi per trobar el punt de connexió. 

Per altra banda, a l’hora de fer una inspecció d’abocaments, també seran útils. El pH i la 

temperatura són paràmetres que s’analitzen i han d’estar dins d’uns llindars, i el cabal, 

ens pot servir per tenir una idea global del volum d’aigües que s’aboquen  al col·lector, 

ja que depenent de la quantitat, cal demanar diferents autoritzacions. 

 

1.8. PLATAFORMES DE DESENVOLUPAMENT 

Es gaudeix d’una àmplia gamma de plaques de desenvolupament que són útils a l’hora 

de fer el DL, però és important valorar les seves característiques i fer una tria entre tot el 

ventall de possibilitats.  

Aquestes característiques han anat canviant durant tot el treball, ja que s’han hagut de fer 

canvis amb les sondes que es tenien planejades inicialment, i les que s’han acabat fent 

servir. Durant la realització del projecte, s’apreciarà que les necessitats aniran canviant. 

Inicialment, aquests van ser els requisits necessaris del DL: 

- Mínim tres entrades ADC (pels diferents sensors). Entrades digitals acostumen a 

haver-n’hi moltes, per tant, és important valorar les entrades analògic-digital.  

- Compatible amb una antena externa. Inicialment, la idea era fer servir 

comunicació GPRS, podia ser útil tenir una antena per arribar a tenir més 

cobertura i facilitar el funcionament de la comunicació. 
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- Compatible amb un mòdul GPRS capaç de comunicar-se amb l’usuari, ja sigui 

enviant les dades a un servidor web, o enviant i rebent missatges. 

- Wifi o Bluetooth que pugui substituir la comunicació GPRS. 

- Compatible amb una targeta SD. No és necessari que la placa tingui una entrada, 

només ens faria falta que fos compatible, per exemple, que tingui protocol de 

comunicació SPI. 

- Valorar si presenta algun tipus de facilitat per crear un servidor web. 

- Cost de la placa. 

Per començar la selecció de plaques s’ha valorat fer servir plaques de la família Arduino, 

de STMicroelectronics, Esp8266 i ESP32. Encara que més d’una placa de 

desenvolupament hagués complert les funcionalitats, s’ha triat l’òptima tenint en compte 

diferents paràmetres. 

A la Taula 1, es mostra el resum de les plaques que s’han comparat i les seves 

característiques: 

 

Placa 3 ADC GPRS / Wifi SPI Servidor web Preu 

Arduino UNO Sí Sí Sí No ~ 20 € 

Arduino MEGA Sí Sí Sí No ~ 35 € 

Arduino DUE Sí No Sí No ~ 35 € 

STM32L496AGI3 Sí Sí Sí No ~ 14 € 

ESP32 Sí Sí Sí Sí ~ 10 € 

ESP8266 No Sí Sí Sí ~ 8€ 

 

Taula 1. Comparativa plaques de desenvolupament 

 

Segons l’adequació de les característiques presentades anteriorment, la selecció de la 

placa, ha constat dels següents passos: 

1. S’han descartat l’Arduino Due, l’Arduino UNO i Mega pel fet que requereixen 

mòduls externs per poder tenir connectivitat GPRS o wifi. Un altre punt important 

és que no disposen de facilitat per crear un servidor web, a diferència de la placa 

ESP32 i ESP8266. 

2. Queda descartat el mòdul esp8266 ja que només té una entrada ADC i se’n 

necessiten mínim tres. 
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3. S’ha descartat el microcontrolador STM32L496AG, de STMicroelectronics, ja 

que també es requereixen mòduls externs per tenir connectivitat, i tampoc disposa 

de facilitat per crear servidors web. 

Finalment, s’ha decidit servir per crear el DL la ESP32, ja que disposa d’unes 

funcionalitats que són més adients per aquest projecte que les altres plaques que s’han 

comparat. S’ha valorat molt positivament el seu mòdul, ja que disposa de wifi i Bluetooth, 

serà un punt fort d’aquest DL. S’ha substituït la idea inicial de fer servir la comunicació 

GPRS per la wifi. Aquest canvi aporta beneficis al projecte, no s’haurà de disposar d’una 

targeta SIM, ni el seu cost associat, pel funcionament del prototip. 

 PLACA DE DESENVOLUPAMENT ESP32 

La placa de desenvolupament ESP32 (Figura 8) és una bona solució a l’hora de crear 

prototips integrats. Disposa de diferents modes de consum per tal d’ajustar-lo a les 

necessitats de l’usuari, punt important en aquest projecte, ja que el prototip s’alimentarà 

amb bateries. 

 

 

Figura 8. Placa de desenvolupament ESP32 WROOM 32 

[https://leantec.es/tienda/placa-esp32-wifi-bluetooth/] 

 

El seu punt més fort, com ja s’ha citat anteriorment, és que facilita la comunicació amb 

l’usuari mitjançant Bluetooth i wifi. Pel que fa al wifi, té dos modes d’inicialització, mode 

estació, es connecta a un router existent, i mode punt d’accés, que proporciona connexió 

wifi a un altre dispositiu. 
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La placa disposa de 38 pins, la seva maquetació es mostra en la Figura 9: 

 

 

Figura 9. Maquetació dels pins de la placa ESP32 WROOM 32 [font: esp32-wroom-

darasheet-en] 

 

Tot i tenir molts pins i funcionalitats, durant el projecte no s’han fet servir tots. A Taula 

2 tenim la descripció dels pins utilitzats: 

 

Nom Núm. Tipus Funció 

GND 1 P Terra 

3V3 2 P Alimentació 3.3V 

IO15 23 I/O 

GPIO15, ADC2_CH3, TOUCH3, MTDO, 

HSPICS0, RTC_GPIO13, HS2_CMD, SD_CMD, 

EMAC_RXD3 

IO2 24 I/O 
GPIO2, ADC2_CH2, TOUCH2, RTC_GPIO12, 

HSPIWP, HS2_DATA0, SD_DATA0 

IO0 25 I/O 
GPIO0, ADC2_CH1, TOUCH1, RTC_GPIO11, 

CLK_OUT1, EMAC_TX_CLK 
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IO4 26 I/O 

GPIO4, ADC2_CH0, TOUCH0, RTC_GPIO10, 

HSPIHD, HS2_DATA1, SD_DATA1, 

EMAC_TX_ER 

IO5 29 I/O GPIO5, VSPICS0, HS1_DATA6, EMAC_RX_CLK 

IO18 30 I/O GPIO18, VSPICLK, HS1_DATA7 

IO19 31 I/O GPIO19, VSPIQ, U0CTS, EMAC_TXD0 

IO21 33 I/O GPIO21, VSPIHD, EMAC_TX_EN 

IO22 36 I/O GPIO22, VSPIWP, U0RTS, EMAC_TXD1 

IO23 37 I/O GPIO23, VSPID, HS1_STROBE 

 

Taula 2. Descripció dels pins utilitzats 

 

1.9. SONDES  

Escollir les sondes necessàries per al desenvolupament del projecte no és un procés 

senzill, degut en aquest cas als requeriments inicials de l’empresa FCC Aqualia que va 

proposar fer servir unes sondes que ja disposava. Amb tot i això, durant el 

desenvolupament del projecte es van detectar diferents problemes amb aquesta proposta 

inicial. En els següents apartats es presentarà la proposta de partida, els problemes 

detectats, les possibles solucions i finalment la selecció realitzada. 

L’esquema de connexions es troba a l’Annex II. 

 PLANTEJAMENT INICIAL 

Es pretén fer un prototip de DL que sigui capaç de mesurar la làmina d’aigua, per 

determinar-ne el cabal, la temperatura de l’aigua i el pH. Per fer-ho es van seleccionar les 

següents sondes. 

 NIVELL LÀMINA D’AIGUA ULTRASÒ Y100 

La sonda de Microcom Y100 (Figura 10) és una sonda d’ultrasò que mesura la làmina 

d’aigua existent sota d’aquesta. Té una resolució d’1 mm, precisió de l’1% i baix consum. 
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Figura 10. Sonda d'ultrasò Y100 [font: hoja_producto_CWi-Y100] 

 

Per alimentar la sonda es necessiten 5V i ofereix mesures en menys de mig segon, és per 

això que té un consum molt baix i una gran autonomia. El seu protocol de comunicació 

és un bus de comunicació digital, utilitza la tecnologia OneWire. 

El DL Nemos N200+ utilitza aquesta sonda per mesurar la làmina d’aigua, obtenint 

resultats molt precisos i una autonomia elevada. 

S’ha apostat per aquesta principalment pel seu baix consum i per la seva resolució.  

La sonda ha estat facilitada per l’empresa FCC Aqualia, però no s’ha proporcionat cap 

tipus de datasheet ni documentació sobre el seu ús i ha estat impossible comunicar-se 

amb ella. 

 NIVELL LÀMINA D’AIGUA HMC3885L 

La segona opció que es va valorar va ser adaptar un mesurador de nivell gas propà i 

mitjançant el magnetòmetre HMC3885L determinar l’altura de la làmina d’aigua. 

El mesurador de propà és un mecanisme de dues barres unit per un engranatge. Tal com 

es pot apreciar a la Figura 11, s’ha distingit la barra 1 de la 2.  
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Figura 11. Mesurador de propà [fonts pròpies] 

 

La número 1, té una boia a un extrem, i s’uneix a l’altra part mitjançant un engranatge, 

tal com es pot observar a la Figura 12. La barra número 2 té a un extrem l’engranatge, i 

a l’altre, una agulla que marca el nivell de gas propà que hi ha. En aquest cas, substituirem 

el gas propà per aigua. 

 

 

Figura 12. Engranatge mesurador de propà [fonts pròpies] 

 

El funcionament és molt senzill, s’ha d’instal·lar de forma que quedi vertical, la barra 2 

ha de quedar fixada. La boia anirà pujant o baixant segons el nivell de l’aigua. Dins de la 

1 
2 

1 

2 
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segona barra, hi ha un eix que gira segons augmenti o disminueixi el nivell, a l’extrem de 

l’eix, hi ha un imant que fa girar l’agulla del mesurador, mostrada en la Figura 13, 

obtenint així una mesura. 

 

 

Figura 13. Agulla del mesurador de propà [fonts pròpies] 

 

Les posicions màximes a les quals pot arribar el mesurador són les que es poden observar 

a la Figura 14. 

 

      

Figura 14. Posicions límit mesurador de propà [fonts pròpies] 
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La mesura del gas propà no és la mateixa que la de l’aigua, per adaptar-ho s’haurà afegit 

un magnetòmetre de tres eixos HMC3885L, com el que mostra la Figura 15 i un imant 

que es desplaça mitjançant el moviment del braç. 

 

 

Figura 15. Magnetòmetre HMC5883L [fonts pròpies] 

 

El seu protocol de comunicació és l’I2C, s’utilitzen dos fils, l’SCL que porta el senyal de 

rellotge, i l’SDA, que transmet les dades. La placa ESP32 funcionarà com l’amo, i el 

sensor com esclau. 

Aquest magnetòmetre fa la mesura dels eixos x, y i z del camp magnètic, és a dir, 

proporciona tres mesures. Per determinar l’altura de làmina d’aigua, s’ha proposat 

mesurar dos vectors del camp magnètic, calcular l’angle que formen, i relacionar-ho amb 

l’angle que forma la barra 1 respecte a la barra 2. 

Es van portar a terme una sèrie de proves, però es va acabar determinant que qualsevol 

petit canvi en la posició del sensor respecte al mesurador de nivell o qualsevol moviment 

del mesurador, feia variar extremadament els valors dels vectors del camp magnètic, això 

ha estat degut al fet que el sensor és tan sensible que està afectat pel camp magnètic 

terrestre. 

Per tant, va resultar impossible determinar una relació entre aquests, ja que no es pot 

assegurar que el sensor quedarà fixat completament. 

 SONDA DE PH SEN0169 

Per mesurar el pH es va proposar una sonda amb propietats en l’àmbit industrial, es pot 

observar en la Figura 16.  
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Figura 16. Sonda de pH5 

 

Aquesta sonda funciona conjuntament amb una placa controladora que proporciona un 

valor analògic proporcional a la mesura, és a dir, amb una entrada ADC la placa ESP32 

pot obtenir directament el valor del pH. 

Aquest tipus de sondes necessiten un manteniment estricte per aportar mesures reals, és 

per això, que s’ha seleccionat una placa en l’àmbit industrial perquè necessita estar 

submergida contínuament i és una característica que poques sondes compleixen. 

 SONDA DE TEMPERATURA PT100 

La sonda de temperatura que es va seleccionar és del tipus PT100, és a dir, un sensor de 

temperatura que als 0 ºC té una resistència de 100 Ω, i l’augmentar la seva temperatura, 

aquesta també augmenta. La sonda es mostra en la Figura 17. 

 

 

Figura 17. Sonda de temperatura PT100 [font: hoja_producto_Paratronic_PT100] 

                                                 

 

5Font:[https://tienda.bricogeek.com/otros/748-sensor-analogico-de-ph-

profesional.html?gclid=Cj0KCQjwmcWDBhCOARIsALgJ2QdixgqRTKpXVTWK4bH9_Vu_3scotH0cc

_ZI6QGTpTCP3WYfbm4HgOsaAgodEALw_wcB] 
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L’equació que relaciona la temperatura amb la resistència és: 

𝑅 = 𝑅𝑂(1 + 𝛼 · ∆𝑇) 

Sent: 

 Ro: 100 Ω. 

α: una constant de depèn de la sonda. 

ΔT: increment de temperatura de la mesura menys 0 ºC. 

 

La sonda és de Paratronic, una empresa francesa que es dedica a la fabricació de materials 

i sistemes integrats de la gestió de l’aigua, entre altres. És una sonda PT100 que utilitza 

tecnologia 4 fils, es pot observar un esquema de les connexions en la Figura 18. La 

llargada de la sonda és de 20 metres, per aquest motiu, és important aquest tipus de 

tecnologia, ja que compensarà les diferències en la mesura degudes a la llargada de la 

sonda.  

 

 

Figura 18. Esquema tecnologia 4 fils 

[https://www.pyromation.com/Downloads/Doc/Training_RTD_Theory.pdf] 

 

Segons l’esquema de la sonda amb tecnologia 4 fils, es pot observar que els cables RL 1 

i RL 4 són l’alimentació de la sonda, i l’RL 2 i RL 3 són el terra. L’esquema de connexió 

és el que es mostra a la Figura 19: 

 

 

Figura 19. Esquema de connexió sonda PT100 [fonts pròpies EAGLE] 
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El pin de mesura va connectat al convertidor ADC de la placa ESP32. 

En realitzar les proves de funcionament de la sonda es va poder demostrar que la sonda 

era de petit senyal, una variació de temperatura només suposava una variació molt petita 

de resistència de sortida. Les mesures que s’obtenien no eren vàlides.  

Una solució a aquest problema, és utilitzar un pont de Wheatstone, i a la sortida d’aquest 

un amplificador, com indica la Figura 20. 6 

 

 

Figura 20. Pont de Wheatstone i amplificador de la sortida de la sonda PT100 

[https://www.rinconingenieril.es/como-conectar-una-pt100/] 

 

Amb el pont de Wheatstone s’aconsegueix eliminar la component contínua i deixar només 

la tensió relativa de la temperatura. El senyal, però, segueix sent molt petita, per això es 

connecta un amplificador a la sortida.  

Finalment, es va optar per fer servir una altra sonda, ja que es complicava el procés 

d’obtenció de la mesura, i el temps de realització del projecte era limitat. 

  REPLANTEIG DEL PROJECTE 

Finalment, hi ha hagut dificultats a l’hora d’obtenir dades tècniques de les sondes 

presentades, i l’elevat cost d’algunes, ha fet replantejar-se el projecte fent servir per al 

prototip sondes més fàcils d’utilitzar i més barates. En aquest nou prototip, només es 

mesurarà la làmina d’aigua mitjançant una sonda d’ultrasò i la temperatura de l’aigua. Es 

                                                 

 

6 https://www.rinconingenieril.es/como-conectar-una-pt100/  

https://www.rinconingenieril.es/como-conectar-una-pt100/
https://www.rinconingenieril.es/como-conectar-una-pt100/
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prescindirà de la sonda de pH degut al seu elevat cost i perquè un cop s’hagin integrat les 

altres dues sondes, serà trivial connectar-hi la del pH.  

Les sondes seleccionades no són tan potents com les que s’han vist, però funcionen i 

serviran per fer el prototip. 

 SONDA DE TEMPERATURA DS18B20 

Finalment, s’ha seleccionat la sonda de temperatura DS18B20.  

 

 

Figura 21. Sonda de temperatura DS18B20 [fonts pròpies] 

 

Aquesta sonda també utilitza comunicació OneWire, és a dir, només té un bus de 

comunicació de dades. Tal com es pot observar a la Figura 21, només té tres cables, el 

vermell, que és l’alimentació, el negre que és el terra, i per últim, el groc que fa referència 

al bus de comunicació de dades. 

Les raons per les quals s’ha triat aquesta sonda són: 

- Utilitza només un port de comunicació. 

- Proporciona un rang de mesures de -55 ºC a +125 ºC, entra dins del rang necessari. 

- És submergible, permet mesurar la temperatura de l’aigua. 

- Disposa de llibreries lliures en l’entorn de programació en el que es desenvolupa 

el projecte. 

- S’alimenta a 3V. 

- Suposa un baix consum energètic. 
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L’esquema de connexions és el que es mostra en la Figura 22: 

 

 

Figura 22. Esquema de connexions sonda de temperatura [fonts pròpies EAGLE] 

 

Les connexions final de la sonda amb la placa ESP32 són les que es mostren a la Taula 

3. 

 

SONDA DE 

TEMPERATURA 
CABLE PIN 

3V3 vermell 3V3 

1WIRE_TEMP blau 15 

GND negre GND 

Taula 3. Connexions sonda de temperatura i placa 

 SONDA D’ULTRASÒ JSN-SR04T 

Per mesurar la làmina d’aigua, finalment s’ha seleccionat la sonda d’ultrasò JSN-SR04T, 

resistent a l’aigua i compatible amb la placa de desenvolupament ESP32.  

 

 

Figura 23. Sonda d'ultrasò JSN-SR04T [https://wolles-elektronikkiste.de/en/hc-sr04-

and-jsn-sr04t-2-0-distance-sensors] 
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Es disposa de la sonda d’ultrasò i d’un mòdul integrat que permet el control d’aquesta. 

Tal com es pot apreciar a la Figura 23, aquest mòdul té quatre pins, el pin de l’alimentació 

a 5V, el terra (GND), el pin Trig o RX (el receptor), i el pin Echo o TX (el transmissor).  

El funcionament de la sonda és molt senzill, s’aplica un senyal de pols de 10 µs per indicar 

que es vol obtenir una mesura. Internament, s’envia un tren de polsos i s’espera al fet que 

les ones arribin a la sonda de nou. El temps des que s’envia el tren de polsos fins  que 

tarda a arribar, s’anomena eco, i depenent de l’amplada d’aquest pols la distància serà 

més gran o més petita. Es pot observar el seu comportament en la Figura 24. Fer la 

conversió a cm és molt fàcil, només cal dividir l’amplada del pols entre 58.  

 

 

Figura 24. Funcionament de la sonda d'ultrasò [datasheet de la sonda] 

 

Per obtenir la mesura de la làmina d’aigua existent dins el col·lector, simplement s’ha de 

restar, a la mesura obtinguda per la sonda, la distància que hi ha des de la sonda a la solera 

del pou, tal com es pot observar en la Figura 25: 

 

 

Figura 25. Esquema de la distància que mesura la sonda [fonts pròpies] 
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L’esquema de connexions amb la placa és el que es mostra en la Taula 4. 

 

SONDA 

D'ULTRASÒ 
COLOR PIN 

5V vermell 5V 

ALIMENTACIO_US groc 4 

US_RX_TRIGGER gris 2 

US_TX_ECO blau 0 

GND negre GND 

Taula 4. Connexions sonda d'ultrasò i placa 

1.10. EMMAGATZEMATGE DE LES DADES (SD) 

L’emmagatzematge de les dades és un punt fort d’aquest DL, ja que interessa poder 

obtenir les mesures registrades sense haver de dependre de la cobertura o altres factors 

externs. Inicialment, es va apostar per un sòcol per una targeta SD (Figura 26), però 

després de fer diverses proves, es va poder demostrar que un cop connectat a la placa, el 

seu funcionament no era el que s’esperava.  

 

 

Figura 26. Sòcol de la targeta SD [fonts pròpies] 

 

Aquest tipus d’adaptadors, fan servir protocol de comunicació SPI, igual que la targeta 

SD. Aquest tipus de comunicació és més ràpida que altres protocols, com l’I2C que hem 

vist anteriorment, un inconvenient que s’ha trobat és que es fan servir quatre senyals: 

- Senyal de rellotge (SCLK). 
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- Senyal Slave Select (SS) o Chip Select (CS): serveix per indicar que comença la 

transmissió de dades. 

- Master Output Slave Input (MOSI): sortida de dades del Màster i entrada del 

Slave. 

- Master Input Slave Output (MISO): entrada de dades del Màster i sortida del 

Slave. 

Les proves que es van realitzar, demostraven que el pin CS no canviava de nivell quan es 

connectava a la placa, per tant, no es podia dur a terme la transferència de dades. 

Finalment, es va optar per utilitzar un adaptador de targeta SD a microSD, com a sòcol, 

tal com es mostra en la Figura 27. S’han soldat directament els cables a l’adaptador, i la 

targeta microSD es pot extreure en qualsevol moment. 

 

 

Figura 27. Adaptador microSD a SD soldada [fonts pròpies] 

 

L’esquema dels pins i la seva connexió, es pot observar en la Taula 5. 

 

NÚMERO PIN CABLE FUNCIÓ SPI PIN 

1 DAT 2 no s'utilitza no s'utilitza no s'utilitza 

2 DAT 3 verd CS 5 

3 CMD  groc MOSI 23 

4 VSS negre GND GND 

5 VDD  vermell VDD 3V3 

1
 2

  

3
  4

  

5
  6

  7
  8

  9
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6 CLK taronja SCLK 18 

7 VSS negre GND GND 

8 DAT0 marró MISO 19 

9 DAT1 no s'utilitza no s'utilitza no s'utilitza 

 

Taula 5. Esquema dels pins de la targeta SD 

 

D’aquesta manera s’ha aconseguit poder obtenir les dades de forma segura i sense 

dependre de factors externs. 

 

1.11. ALIMENTACIÓ DEL SISTEMA 

El disseny del DL ha estat pensat per tenir un baix consum, ja que l’autonomia d’aquests 

dispositius és important per evitar la pèrdua de dades i haver de canviar el sistema 

d’alimentació sovint. 

Inicialment, es va observar que el DL tenia un consum molt elevat. L’arrel del problema 

era la sonda d’ultrasò. S’alimenta directament al pin de 5V de la placa i sempre consumia 

encara que no es fes servir, per això, s’ha implementat un sistema amb transistors i 

resistències per tal de reduir aquest consum. S’ha integrat circuit mostrat en la Figura 28. 

 

 

Figura 28. Circuit implementat per reduir el consum [fonts pròpies EAGLE] 

 

El circuit s’ha integrat al mòdul que incorpora la sonda d’ultrasò, tal com es mostra a la 

Figura 29. 
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Figura 29. Circuit integrat al mòdul de la sonda d’ultrasò [fonts pròpies] 

 

Amb aquest circuit es pretén donar alimentació a la sonda només quan el pin 

“ALIMENTACIO_US”, connectat a la placa, estigui a nivell alt. D’aquesta manera 

s’aconsegueix controlar el consum i que la sonda estigui alimentada només quan faci la 

mesura. 

Es planteja alimentar el sistema amb una bateria externa, tot i que aquesta part no s’ha 

implementat en aquest treball final de grau, s’analitzen les necessitats del sistema 

d’alimentació i es proposa una bateria per un seguiment futur d’aquest projecte. 

 

S’ha calculat el consum en les diverses fases que pot estar el DL. Se’n distingiran tres: 

- Data Logger en mode deep sleep: quan el DL està en repòs, té un consum de 

28.5mA, tal com es mostra a la Figura 30.  

 

 

Figura 30. Consum en mode deep sleep. Unitats en mA. [fonts pròpies] 
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- Data logger quan es desperta, fa les mesures i les enregistra: el consum durant 

aquest període de temps és de 82 mA, com mostra la Figura 31. 

 

 

Figura 31. Consum quan fa les mesures i registra les dades a la SD. Unitats en mA. 

[fonts pròpies] 

 

- Data logger amb connexió wifi: el consum màxim que s’ha observat quan s’ha 

establert la connexió wifi, és de 152,9 mA, tal com es pot observar a la Figura 32. 

 

 

Figura 32. Consum quan inicia la connexió wifi. Unitats en mA. [fonts pròpies] 

 

Per calcular el consum, s’ha considerat que un operari es desplaçarà un cop al mes per 

agafar les dades. S’ha fet una estimació del consum mensual tenint en compte les hores 

de funcionament del DL en cada fase. 
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El consum més gran s’obté quan té lloc la connexió wifi, no obstant això, en el període 

d’un mes, s’ha considerat que només tindrà lloc una vegada, amb una durada màxima de 

10 minuts.  En segon lloc s’ha tingut en compte que el DL realitza mesures cada cinc 

minuts i cada procés té una durada d’un minut, per tant, són 12 mostres cada hora, que  

són 288 mostres al dia i 8.640 mostres al mes7. Finalment, les hores restants de 

funcionament al mes s’ha considerat que està en mode deep sleep, obtenint així el consum 

que indica la Taula 6. 

 

FASE 
PERÍODE 

MENSUAL 

DURADA 

(min) 

min / 

mes 

hores / 

mes 

CONSUM 

(mA) 

CONSUM 

MENSUAL 

(mAh) 

WIFI 1 10 10 0,17 29,00 4,83 

REGISTRE 8640 1 8640 144,00 82,00 11808,00 

DEEP SLEEP     34550 575,83 153,00 88102,50 

TOTAL 99915,33 

Taula 6. Consum mensual 

 

Es necessitarà una bateria mínim de 10Ah perquè duri un mes. 

El rang de funcionament de la placa és de 2.3 a 3.6V , per tant, l’alimentació es farà amb 

una bateria externa, per alimentar la placa, les sondes i els circuits annexos s’ha de 

disposar d’una font estabilitzada de 5V. Es pot aconseguir amb un regulador integrat 

7805. Aquest regulador donarà 5 volts a la sortida si a l’entrada té entre 7 i 24V. 

Es proposa utilitzar una bateria de baix cost estandarditzada de plom o de gel de 12 volts.  

Pel que fa a la capacitat, es parteix d’un consum previst de 10Ah mensuals. En previsió 

de la pèrdua de capacitat de la bateria per envelliment i per disposar de marge de seguretat 

en cas que no es pugui llegir la placa al cap d’un mes, es proposa incrementar la capacitat 

en un 40% com a mínim. Per tant, es necessitarà una bateria de 12 V i de 14 a 20 Ah.  

La bateria seleccionada compleix aquests requeriments, tal com es mostra en la Figura 

33. 

                                                 

 

7 Considerant que el mes té 30 dies. 
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Figura 33. Bateria proposada per alimentar el Data logger8  

 

Aquesta bateria té u cost aproximat de 23 €, acostumen a estar entre els 25 i 50 euros, ja 

que tenen molta sortida per motocicletes i per usos generals. 

L’esquema de connexió de la bateria al DL, és el que es mostra a la Figura 34. 

 

 

Figura 34. Esquema de connexió de la bateria [fonts pròpies] 

S’incorpora un fusible com a sistema de protecció, un estabilitzador a 5V, i un 

condensador per estabilitzar la sortida, ja que absorbeix petites interferències per inducció 

que puguin entrar pel cable. 

                                                 

 

8Font: https://www.xlmoto.es/piezas-de-moto/electronica_c54/baterias_c88/bateria-de-moto-snell-super-

gel_pid-PM-

0042890?v=24917&gclid=Cj0KCQjw1dGJBhD4ARIsANb6OdlFuH7bQWHugmP55vMdyaF0BlUjVGi1

IY2wNELOD1Y1qRgnNwFeL 
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Un cop al mes, un operari s’hauria de desplaçar a obtenir les dades del DL i substituir la 

bateria.  

3.  SOTFWARE DEL SISTEMA 

1.12. DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMARI 

Les funcions bàsiques d’aquest DL són, prendre les mesures de temperatura i làmina 

d’aigua seguint un període de mostreig, registrar aquestes dades i el dia i l’hora que s’han 

pres, i en cas que l’operari vulgui accedir a les dades, les enviarà al servidor web. El 

diagrama de flux del funcionament del DL és el següent: 

 

 

  

Sortir? 
NO 

Imprimir pàgina web: 

˗ Descarregar dades. 

˗ Configurar data logger. 

 

PLACA MODE DEEP SLEEP 

SI 

Client connectat? 

Escriure fitxer SD: 

˗ Dia i hora. 

˗ Temperatura. 

˗ Nivell. 

 

Han Passat 10 

minuts des de que 

s’ha despertat?? 

Causa: RESET 

Fer les mesures: 

- Temperatura. 

- Nivell. 

 

Causa: interrupció  

per presència de camp 

magnètic? 

Inicialitzar WiFi. Placa 

en mode punt d’accés. 

 

NO 

NO 

NO 

NO 

SI 

SI 

SI 

SI 

ES DESPERTA 

Causa: timer? 
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Per tal de reduir el consum es parteix de la base que el DL sempre estarà en mode deep 

sleep. Es pot despertar per tres diferents causes: 

1. Ha passat el temps definit en el període de mostreig. A l’inici del codi es programa 

un timer per tal de despertar el DL al passar aquest nombre de minuts. Quan la 

causa sigui aquesta, prendrà les mesures i les registrarà a la targeta SD. 

2. Es detecta una interrupció causada per una presència de camp magnètic. S’ha 

utilitzat un relé reed que en apropar-hi un imant, tanca el circuit i crea una entrada 

a nivell alt que la placa ho detecta com una interrupció. Quan això passi, 

significarà que un operari ha apropat un imant amb la finalitat de despertar la 

placa, connectar-se al seu wifi, i podrà descarregar les dades emmagatzemades a 

la targeta SD i configurar el DL. Si ningú es connecta al seu wifi, quan hagin 

passat X minuts, la placa es tornarà a posar en mode deep sleep. 

3. L’última opció és que s’hagi produït un reset del sistema. No està previst que 

s’hagi de reiniciar el sistema, però si es produeix algun error, la placa per ella 

mateixa farà un reset, per tant, s’ha de contemplar també aquesta opció. 

Aquesta configuració queda reflectida en la següent part del codi: 

 

 

void setup() { 

  // Start the Serial Monitor 

  Serial.begin(115200); 

  delay(1000); // Donem temps al port sèrie per obrir-se 

 

  // S'inicialitzen variables per comptar el temps  

  t_act = millis(); 

  t_ant = t_act; 

   

  //Pin relé reed: detecta la presència del camp magnètic. 

  esp_sleep_enable_ext0_wakeup(GPIO_NUM_33,1);  

   

  esp_sleep_enable_timer_wakeup(Ts * us_min); // definim període de 

mostreig 

  // Si es desperta per presència de camp magnètic -> wifi 

  if(esp_sleep_get_wakeup_cause() == 

ESP_SLEEP_WAKEUP_EXT0)Wifi_init(); 

  // Si es desperta a causa del timer -> es fan mesures i 

s'enregistren 

  else if(esp_sleep_get_wakeup_cause() == ESP_SLEEP_WAKEUP_TIMER) 

registreSD();  

  // Si es desperta perquè s'ha produït un reset -> torna a dormir 

  else deep_sleep(); 

} 

 

 



DISSENY I IMPLEMENTACIÓ D'UN "DATA LOGGER" 

PER LA SUPERVISIÓ D'AIGÜES EN COL·LECTORS 

42 

 

Es pot observar com s’inicia el port sèrie, i també es defineixen dues variables que 

serviran posteriorment per controlar que no estigui el wifi encès molta estona sense cap 

client connectat. Posteriorment es defineix el pin que provocarà la interrupció quan es 

passi a nivell alt i el període de mostreig que despertarà el DL mitjançant el timer. 

Finalment, es fa una distinció, si es desperta per la presència d’un camp magnètic, s’inicia 

el wifi, de la següent manera: 

 

 

void Wifi_init(){ 

  Wifi.mode(WIFI_AP); 

  Wifi.softAP(ssid, password);  // Access point 

  Wifi.softAPConfig(local_ip, gateway, subnet); 

  delay(100); 

  webserver.begin();  

  IPAddress IP = Wifi.softAPIP(); 

  delay(10000); // esperem per veure si algú es connecta 

 

  // Funcions del navegador web 

  webserver.on("/", handleRoot); 

  webserver.on("/descarregar", handleDescarregar); // Descarregar el 

fitxer de la SD 

  webserver.on("/conf_data", handleConfData); // Configurar data i 

hora 

  webserver.on("/conf_logger", handleConfLogger); // Configurar el 

DL 

  webserver.on("/conf_logger", handleSortir); // Sortir del 

navegador 

  webserver.onNotFound(handleNotFound);  

  

  webserver.begin(); 

} 

 

En canvi, si es desperta a causa del timer, es prenen les mesures i es registren les dades a 

la targeta SD. 

El codi està disponible a l’Annex I. 
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4. PRESSUPOST 

 

MATERIAL  

Concepte Preu unitari [€] Quantitat Import total [€] 

Placa de desenvolupament 

ESP32 
7 1 7 

Sonda de temperatura 

DS18B20 
3,25 1 3,25 

Sonda d'ultrasò JSN-SR04T 12,99 1 12,99 

Targeta microSD i adaptador 2,9 1 2,9 

Cables connexions 15,19 (diversos tipus) 15,19 

Petita electrònica (relé reed, 

resistències, transistors) 
5,3 (material divers) 5,3 

TOTAL 46,63 

 

MÀ D'OBRA 

Tasca 
Preu hora 

[€/h] 

Duració 

[setmanes] 
Hores 

Import 

[€] 

Recerca d'informació i sondes 

requerides 
20 9 96 1.920,00 

Replanteig del treball i recerca 

noves sondes 
20 5 64 1.280,00 

Adquisició de material i proves 20 8 112 2.240,00 

Software del microcontrolador 20 11 84 1.680,00 

Redacció del projecte 20 6 45 900,00 

TOTAL 39 401 8.020,00 

 

COST TOTAL 

Descripció Preu [€] 

Material 46,63 

Mà d'obra 8.020,00 

TOTAL 8.066,63 € 
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5. PROVES I RESULTATS 

1.13.  SONDA DE TEMPERATURA DS18B20 

La primera prova que s’ha realitzat ha estat la de la sonda de temperatura.  

S’han agafat tres gots amb aigua a diferents temperatures, tal com es mostra a la Figura 

35 i a la Taula 7. 

 

GOT TEMPERATURA 

1 11 ºC 

2 24 ºC 

3 42 ºC 

Taula 7. Temperatura de l'aigua 

 

L’objectiu de la prova era comprovar que la sonda mesurava bé les temperatures i poder 

analitzar el seu comportament als canvis. 

 

 

Figura 35. Prova de la sonda de temperatura, mesura de la temperatura de l'aigua [fonts 

pròpies] 

 

Els resultats obtinguts mostren una resposta favorable ja que es poden observar els canvis 

de temperatura, tal com s’aprecia en la Figura 36. 
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Figura 36. Resultat obtingut prova sonda de temperatura [Serial Plotter d’Arduino IDE] 

 

1.14.  SONDA D’ULTRASÒ 

Seguidament, s’ha fet la prova de la sonda d’ultrasò que mesurarà la làmina d’aigua dins 

del col·lector. 

Les proves s’han realitzat fora del col·lector, ja que finalment el DL no podrà ser instal·lat 

al lloc previst. 

S’han agafat dues altures de referència, tal com es pot apreciar a la Figura 37. 

 

 

Figura 37. Prova sonda d'ultrasò, altures de referència [fonts pròpies] 
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L’altura que es mesurarà serà des de la sonda d’ultrasò al sostre.  

Per comprovar el seu correcte funcionament, s’ha utilitzat l’oscil·loscopi per observar 

què passa internament. S’ha fet segons la Figura 38 i la Taula 8. 

 

 

Figura 38. Connexió sonda d'ultrasò i oscil·loscopi [fonts pròpies] 

 

CANAL PIN 

A Echo (TX) 

B Trig (RX) 

 

Taula 8. Connexió canals de l'oscil·loscopi amb pins de la sonda d'ultrasò 

 

S’ha pogut observar que la sonda fa les mesures correctes, tal com es pot observar en la 

Figura 39, tot i que s’ha detectat que ocasionalment dona alguna mesura errònia, per 

rectificar-ho s’ha programat mitjançant el codi un filtre que no permet l’error. Es fan deu 

mesures, es calcula una mitjana, i s’analitza cada mesura respecte a la mitjana. Si aquesta, 

es diferencia d’un 5% en la mitjana, es tornen a prendre les 10 mesures. 
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Figura 39. Valors mesurats per la sonda d'ultrasò [Serial Plotter] 

 

Internament, s’ha pogut observar que l’amplada del pols de l’eco, és més petita a menys 

distància. Es pot apreciar a les Figures 40 i 41 i a la Taula 9. 

 

 

Figura 40. Resultat oscil·loscopi prova sensor d'ultrasò altura 1 [fonts pròpies] 
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Figura 41. Resultat oscil·loscopi prova sensor d'ultrasò altura 2 [fonts pròpies] 

 

ALTURA MESURA (cm) AMPLADA POLS ECO (ms) 

1 194 11,486 

2 173 10,156 

 

Taula 9. Mesura sonda d’ultrasò i amplada del pols eco 

 

1.15.  TARGETA SD 

Les dades de la targeta SD s’enregistren amb extensió CSV, és a dir, els valors se separen 

amb punt i coma (;) i es guarden amb un format de taula.  

A la Figura 42, es pot observar com queda el fitxer gravat a la targeta SD. 
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Figura 42. Fitxer guardat a la targeta SD [fonts pròpies] 

 

El fitxer es pot obrir amb altres programes, com per exemple, l’Excel, i tindrà un format 

tabulat, tal com es veu a la Figura 43. 

 

 

Figura 43. Fitxer guardat a la targeta SD amb format tabulat [fonts pròpies] 

 

1.16. MODE DEEP SLEEP  

 INTERRUPCIÓ RELÉ REED 

Una opció per despertar la placa ESP32, és mitjançant un relé reed, és a dir, detecta la 

presència de camp magnètic. 

S’ha realitzat una prova amb l’oscil·loscopi per comprovar que realment quan s’apropa 

un imant, el pin passa d’estar a nivell baix, a estar a nivell alt. El circuit implementat es 

pot observar en la Figura 44. 
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Figura 44. Circuit prova relé reed [fonts pròpies] 

 

Connectant l’oscil·loscopi s’ha pogut apreciar que quan s’apropa l’imant al relé, el circuit 

es tanca, i existeix voltatge al punt de mesura. Els resultats es poden observar en la Figura 

45. 

 

 

Figura 45. Resultat prova relé reed a l'oscil·loscopi [fonts pròpies] 

 

 

 

3V3 

Relé reed 

10 kΩ 

Imant 

Pin oscil·loscopi 

GND 
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Les connexions del relé reed amb la placa es mostren a la Taula 10. 

 

RELÉ REED COLOR PIN 

3V3 vermell 3V3 

EXT0_PIN blau 33 

GND negre GND 

Taula 10. Connexions relé reed i placa 

 

1.17.  SERVIDOR WEB 

Aquest apartat, finalment, no s’ha pogut portar a terme, però es planteja un navegador 

web amb les següents característiques per un futur seguiment del projecte. La proposta es 

mostra en la Figura 46. 

 

Figura 46. Navegador web del Data logger [fonts pròpies] 

 

Aquest navegador web disposa de tres funcionalitats diferents. La primera, i la més 

important, consisteix a poder descarregar el fitxer per obtenir les dades enregistrades a la 

targeta SD. En segon lloc, es proposa poder modificar la data i l’hora, ja que quan se 

substituís la bateria, el DL perdria l’alimentació i s’hauria de tornar a configurar. 

Finalment, es pot ajustar la configuració del DL, depenent del pou on s’instal·li, la 
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distància entre la sonda i la solera pot modificar-se, per tant, és important que es pugui 

configurar remotament sense haver d’accedir al codi de programació. Un punt important 

també és el període de mostreig, es pot variar segons les necessitats en aquell moment, 

tot tenint en compte, que un període més curt pot modificar el consum del dispositiu i 

s’hauria de tornar a calcular els requeriments de la bateria externa que alimenta el sistema. 

Per últim, s’afegeix un botó per sortir del navegador i adormir la placa un cop s’hagin 

gestionat totes les modificacions i transferència de dades. 

 

6. TREBALL FUTUR 

Com a continuïtat del projecte es proposen diferents millores que es poden implementar 

per tal d’intentar millorar el rendiment i eficiència del DL.  

La primera millora és utilitzar les sondes previstes inicialment, fabricades a nivell 

industrial i amb més precisió que les que s’han emprat en aquest prototip, així com afegir 

la sonda de pH per tenir més paràmetres per comparar i donar-li més usos, com podria ser 

en l’àmbit dels abocaments. 

És recomanable també utilitzar una caixa estanca amb certificat IP68 que protegeixi el 

DL de les condicions a les quals es trobarà dins del pou d’aigua.  

El servidor web també s’ha de millorar fent que s’enviï el fitxer directament des de la 

targeta SD, es puguin modificar els paràmetres necessaris remotament, a la vegada que 

es poden afegir gràfiques Javascript que mostrin les dades enregistrades per pantalla. 

L’alimentació també és un aspecte a realitzar en un futur. En aquest projecte, es planteja 

la utilització d’una bateria, tot i que, també es podria valorar l’opció de fer servir plaques 

fotovoltaiques i acumuladors per tal de reduir la dependència energètica del dispositiu. 

Finalment, també es podria afegir comunicació GPRS, per tal que amb una targeta SIM, 

el DL es pogués comunicar amb l’usuari de manera remota, però sense deixar de banda 

que les dades quedin enregistrades a la targeta SD per si no hi ha suficient cobertura i no 

es pot establir la comunicació. 
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7. CONCLUSIONS  

1.18.  CONCLUSIONS GENERALS 

El nucli del projecte ha estat el disseny i la implementació d’un Data logger capaç de 

mesurar diferents paràmetres, enregistrar i enviar les dades. Durant el desenvolupament 

d’aquest Treball Final de Grau, han sorgit diverses problemàtiques, que s’han anat 

solucionant amb les eines que s’han tingut a l’abast, això ha suposat que no es complissin 

tots els objectius plantejats inicialment, però tot així, s’ha obtingut un dispositiu que 

mesura variables i enregistra les dades. Es pot concloure que: 

- S’ha realitzat un prototip de Data logger personalitzat i solucionant 

problemàtiques detectades amb anterioritat.  

- Amb el pressupost total del Data logger, no es pot considerar que és un dispositiu 

de baix cost, ja que la mà d’obra ha suposat un augment molt significatiu en el 

preu d’aquest.  

- Finalment, el pH no s’ha pogut introduir en el projecte, però es poden capturar la 

temperatura i el nivell de l’aigua, complint així l’objectiu de mesurar aquestes 

variables. 

- L’accés a les dades s’ha de realitzar mitjançant la targeta SD. No s’ha pogut 

implementar un servidor web capaç d’enviar les dades remotament, no obstant 

això, és possible tenir un registre i una supervisió de les dades sense haver de 

dependre de la cobertura externa. Es pot concloure així, que s’ha complert 

l’objectiu d’obtenir les dades enregistrades. 

- S’ha creat un sistema integrat que inclou la placa, els sensors i la targeta SD. Per 

tant, s’ha complert l’objectiu d’integrar el sistema. 

 

 

1.19. CONCLUSIONS PERSONALS 

La realització d’aquest projecte, ha estat una experiència d’aprenentatge. Inicialment, 

quan es va plantejar el projecte, estava segura que seria molt senzill fer funcionar el 

dispositiu, però a mesura que es portava a terme la realització, anaven sorgint 

problemàtiques, algunes s’han pogut solucionar, però altres queden com a seguiment del 

projecte. Les expectatives del treball han anat canviant dia a dia, tot i així, el resultat 
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obtingut és fruit de l’aplicació dels coneixements adquirits durant aquests anys, de la 

capacitat de reflexió, resolució i resiliència que s’han desenvolupat. 

L’aprenentatge que ha suposat la realització d’aquest Treball Final de Grau, ha superat 

totes les expectatives que tenia inicialment, i m’han ajudat a veure realment, una petita 

part de la nostra vocació i professió com a enginyeres. 

Es pot concloure, que encara que el resultat no ha estat el que s’esperava inicialment, 

l’experiència i aprenentatge que ha suposat, supera totes les expectatives d’aquest treball. 
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9. ANNEX I: CODI DEL PROGRAMA 

El codi s’ha separat en diferents pestanyes.  

INICIALITZACIÓ DE LLIBRERIES I VARIABLES 

 

/* Llibreries sensor DS18B20*/ 

#include <OneWire.h> 

#include <DallasTemperature.h> 

 

/* Llibreria RTC */ 

#include <ESP32Time.h> 

ESP32Time rtc; 

RTC_DATA_ATTR int cont = 0; // comptador primera inicialització 

 

/* Llibreries SD */ 

#include "FS.h" 

#include "SD.h" 

#include "SPI.h" 

#include "stdlib.h" 

 

/* Llibreries WiFi */ 

#include <WiFi.h> 

#include <WebServer.h> 

 

const char* ssid = "ESP32_"; // Nom del wifi 

const char* password = "12345678"; // Contrassenya 

IPAddress local_ip(192,168,5,1); 

IPAddress gateway(192,168,5,1); 

IPAddress subnet(255,255,255,0); 

WebServer webserver(80); 

 

RTC_DATA_ATTR unsigned long Ts = 1; // 1 min 

String stringTs; 

unsigned long us_min = 60000000; // factor de conversió de minuts a 

us 

 

String TEMP; 

String NIVELL; 

RTC_DATA_ATTR int dist = 100; // distància entre sonda i solera [cm] 

String DiaHora; 

int dia; 

String stringDia; 

int mes; 

String stringMes; 

int any; 

String stringAny; 

int hora; 

String stringHora; 

int minut; 

String stringMinut; 

 

unsigned long t_act = millis(); 

unsigned long t_ant = 0; 

long t_resta = 0; 

const long t_timeout = 600000; // 10 minuts 

 

RTC_DATA_ATTR int bootCount = 0; 
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SET UP 

 

void setup() { 

  // Start the Serial Monitor 

  Serial.begin(115200); 

  delay(1000); // Donem temps al port sèrie per obrir-se 

 

  // S'inicialitzen variables per comptar el temps  

  t_act = millis(); 

  t_ant = t_act; 

   

  //Pin relé reed: detecta la presència del camp magnètic. 

  esp_sleep_enable_ext0_wakeup(GPIO_NUM_33,1);  

   

  esp_sleep_enable_timer_wakeup(Ts * us_min); // definim període de 

mostreig 

  // Si es desperta per presència de camp magnètic -> wifi 

  if(esp_sleep_get_wakeup_cause() == 

ESP_SLEEP_WAKEUP_EXT0)Wifi_init(); 

  // Si es desperta a causa del timer -> es fan mesures i 

s'enregistren 

  else if(esp_sleep_get_wakeup_cause() == ESP_SLEEP_WAKEUP_TIMER) 

registreSD();  

  // Si es desperta perquè s'ha produït un reset -> torna a dormir 

  else deep_sleep(); 

} 

 

 

MESURAR TEMPERATURA 

 

/*_MESURA DE TEMPERATURA__________________________________________*/ 

void mesuraTemp(){ 

  // GPIO de lectura del sensor DS18B20 

  const int pinTemp = 15; 

  // S'iunicialitza el protocol de comuniació OneWire 

  OneWire oneWire(pinTemp); 

  // Es defineix la comunicació OneWire del sensor de Dallas 

Temperature  

  DallasTemperature sensors(&oneWire); 

  // Inicialitzem el sensor 

  sensors.begin(); 

 

  // Per assegurar una bona lectura es passa un filtre 

  int errorTemp = 1; // s'inicialitza l'error a 1 

  int error_acum_Temp = 0; // error acumulat durant les mesures 

  float temp[10]; // vector de 10 mesures 

  float mitjanaTemp = 0; 

  int i; 

  bool sondaTemp_OK = true; // es defineix una variable d'estat de 

la sonda 

  float Temperatura; 

  while(errorTemp > 0){ 

    // Fem 10 lectures 

    for(i = 0; i < 10; i++){ 

      // Es mesura la temperatura 

      sensors.requestTemperatures();  

      temp[i] = sensors.getTempCByIndex(0);    

      mitjanaTemp = mitjanaTemp + temp[i];   

    } 
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    // Calculem la mitjana 

    mitjanaTemp = mitjanaTemp / float(i); 

 

    // Considerem una mesura bona si el seu error és < 5% 

    for(i = 0; i < 10; i++){ 

      if(temp[i] > 1.05*mitjanaTemp || temp[i] < 0.95*mitjanaTemp){ 

        errorTemp++; // si no compleix augmenta l'error 

      } 

    } 

 

    // Si l'error és 0 (s'ha inicialitzat a 1) 

    if(errorTemp == 1){ 

      errorTemp--; // error = 0; 

      error_acum_Temp = 0; 

    }else{ 

      // Se suma l'error acumulat dins el bucle 

      error_acum_Temp = error_acum_Temp + errorTemp - 1; 

      errorTemp = 1; // s'inicialitza l'error 

      mitjanaTemp = 0; 

      // En cas que s'hagin obtingut 300 errors en les mesures, es 

considera que la sonda no funciona correctament 

      if(error_acum_Temp > 300){ 

        sondaTemp_OK = false; // error de sonda 

        errorTemp = 0; // es posa l'error a 0 per sortir del bucle 

      } 

    } 

  }   

 

  if(error_acum_Temp > 300){ 

    Temperatura = -float(error_acum_Temp); // per saber que la 

mesura no és vàlida 

    error_acum_Temp = 0; 

  } 

  else Temperatura = mitjanaTemp; 

  mitjanaTemp = 0; 

  errorTemp = 0;   

 

  if(Temperatura > 0) TEMP = String(Temperatura) + ";"; 

  else TEMP = "ERROR\t\t"; 

} 

 

 

MESURAR NIVELL DE L’AIGUA 

 

/*_MESURA NIVELL D'AIGUA__________________________________________*/ 

void mesuraNivell(){ 

  #define trigger  2 

  #define eco  0 

  #define activarSonda 4 // pin que regula l'alimentació de la sonda 

   

  int i; 

  long duracio[10]; // temps de puls de l'eco 

  float cm; // conversió de temps a cm de nivell 

  float mitjanaNivell=0; 

  int errorNivell = 0; 

  int error_acum_Nivell = 0; 

  bool sondaNivell_OK = true; // variable d'estat de la sonda 
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  // Es defineixen els pins que s'utilitzaran 

  pinMode(activarSonda, OUTPUT);  

  digitalWrite(activarSonda, LOW); 

  pinMode(trigger, OUTPUT); 

  pinMode(eco, INPUT_PULLUP); 

  digitalWrite(trigger, LOW); 

   

  errorNivell = 1; 

  while(errorNivell > 0){ 

    digitalWrite(activarSonda, HIGH); // Es dona alimentació a la 

sonda 

    delay(10); 

    // Es realitzen 10 mesures de nivell 

    for(i=0;i<10;i++){ 

      // S'envia un puls de 1ms 

      digitalWrite(trigger, HIGH); 

      delayMicroseconds(10000); 

      digitalWrite(trigger, LOW); 

 

      // S'escolta l'eco del puls que hem enviat 

      duracio[i] = pulseIn(eco, HIGH); 

 

      mitjanaNivell = mitjanaNivell + duracio[i]; 

    } 

     

    digitalWrite(activarSonda, LOW); // Es deixa de donar 

alimentació a la sonda per reduir el consum 

 

    // Es fa la mitjana de la sonda 

    mitjanaNivell = mitjanaNivell / 10; 

   

    for(i=0;i<10;i++){ 

      // Degut a la fructuació de l'aigua, es dona per bona una 

mesura si l'error és < 10% 

      if(duracio[i] > 1.1*mitjanaNivell || duracio[i] < 

0.90*mitjanaNivell){ 

        errorNivell++; 

      } 

    } 

 

    // Si l'error és 0 

    if(errorNivell == 1){ 

      errorNivell--; 

      error_acum_Nivell = 0; 

    } 

    else{ 

      error_acum_Nivell = error_acum_Nivell + errorNivell - 1; // Se 

suma l'error acumulat 

      errorNivell = 1; 

      mitjanaNivell = 0; 

      // En cas que s'hagin obtingut 300 errors en les mesures, es 

considera que la sonda no funciona correctament 

      if(error_acum_Nivell > 300){ 

        sondaNivell_OK = false; 

        errorNivell = 0; // Se surt del bucle 

      } 

    } 

  } 

 

  if(error_acum_Nivell > 300){ 
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    cm = - float(error_acum_Nivell); // per saber que la mesura no 

és vàlida 

    error_acum_Nivell = 0; 

  } 

  else  cm = (mitjanaNivell/58); 

 

  Serial.println(cm); 

 

  mitjanaNivell = 0; 

  errorNivell = 0; 

 

  if(cm >= 0) NIVELL = String(cm) + ";" + "\r\n" ;// es considera 

que 0 no pot ser mai perquè sempre circularà aigua pel col·lector; 

  else NIVELL = "ERROR\r\n"; 

} 

 

 

DIA I HORA 

 

/*_REAL TIME CLOCK________________________________________________*/ 

void dia_hora(){ 

  // Es comprova si és la primera compilació per definir dia i hora 

  if(cont == 1){ 

    rtc.setTime(00, 5, 7, 10, 7, 2021);  // 5 Juliol 2021 7:10:00 

  } 

     

  struct tm timeinfo = rtc.getTimeStruct(); 

 

  DiaHora = String(timeinfo.tm_mday) + "/" + String(timeinfo.tm_mon 

+ 1) + "/" + String(timeinfo.tm_year + 1900) + ";" + 

String(timeinfo.tm_hour) + ":" + String(timeinfo.tm_min) + ";"; 

} 

 

 

REGISTRE SD 

 

/*_REGISTRE SD____________________________________________________*/ 

// Crear directori 

void createDir(fs::FS &fs, const char * path){ 

  fs.mkdir(path); 

} 

// Eliminar directori 

void removeDir(fs::FS &fs, const char * path){ 

  fs.rmdir(path); 

} 

// Llegir fitxer 

void readFile(fs::FS &fs, const char * path){ 

  File file = fs.open(path); 

  if(!file){ 

    return; 

  } 

  while(file.available()){ 

    Serial.write(file.read()); 

  } 

  file.close(); 

} 

// Escriure fitxer 

void writeFile(fs::FS &fs, const char * path, const char * message){ 
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  File file = fs.open(path, FILE_WRITE); 

  file.print(message); 

  file.close(); 

} 

// Afegir al fitxer (sense sobreescriure) 

void appendFile(fs::FS &fs, const char * path, const char * 

message){ 

  File file = fs.open(path, FILE_APPEND); 

  file.print(message); 

  file.close(); 

} 

// Renombrar el fitxer 

void renameFile(fs::FS &fs, const char * path1, const char * path2){ 

  fs.rename(path1, path2); 

} 

// Eliminar el fitxer 

void deleteFile(fs::FS &fs, const char * path){ 

  fs.remove(path); 

} 

// Inicialització de la targeta SD 

void SD_init(){ 

  #define SD_CS 5 

  #define SD_SCK 18 

  #define SD_MOSI 23 

  #define SD_MISO 19 

  SPIClass sd_spi(HSPI); 

  sd_spi.begin(SD_SCK, SD_MISO, SD_MOSI, SD_CS); 

  SD.begin(SD_CS, sd_spi); 

} 

// Registre de les dades a la targeta SD 

void registreSD(){ 

  // Si és la primera inicialització, s'escriu la capçalera del 

fitxer 

  if(cont == 1){ 

    writeFile(SD, "/dades.csv", 

"Data;Hora;Temp(ºC);Nivell(cm);\r\n"); 

  } 

  int contprova = 0; 

  dia_hora(); 

  mesuraTemp(); 

  mesuraNivell(); 

  appendFile(SD, "/dades.csv", DiaHora.c_str()); 

  appendFile(SD, "/dades.csv", TEMP.c_str()); 

  appendFile(SD, "/dades.csv", NIVELL.c_str()); 

  deep_sleep(); 

} 

 

 

WIFI 

 

/*_INICIALITZAR_WIFI______________________________________________*/ 

void Wifi_init(){ 

  WiFi.mode(WIFI_AP); // S'inicialitza mode: Access Point 

  WiFi.softAP(ssid, password);   

  WiFi.softAPConfig(local_ip, gateway, subnet); 

  delay(100); 

  webserver.begin();  

  IPAddress IP = WiFi.softAPIP(); 

  delay(10000); // s'espera per veure si algú es connecta 
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  // Funcions del navegador web 

  webserver.on("/", handleRoot); 

  webserver.on("/descarregar", handleDescarregar); 

  webserver.on("/conf_data", handleConfData); 

  webserver.on("/conf_logger", handleConfLogger); 

  webserver.on("/conf_logger", handleSortir); 

  webserver.onNotFound(handleNotFound); 

  

  webserver.begin(); 

} 

 

 

DEEP SLEEP 

 

/*_DEEP SLEEP_____________________________________________________*/ 

void deep_sleep(){ 

  // El comptador augmenta cada cop que es posa en mode deep sleep 

  cont++; 

  esp_deep_sleep_start(); // s'entra en mode deep-sleep  

} 

 

 

LOOP 

 

void loop() { 

 

  webserver.handleClient(); 

  

  t_act = millis(); 

  t_resta = t_act - t_ant; 

  // Si passen 10 minuts sense cap resposta s'apaga 

  if(t_resta > t_timeout){ 

    WiFi.disconnect(true); //es desconnecta el wifi 

    WiFi.mode(WIFI_OFF); 

    deep_sleep(); 

  } 

  delay(1000); 

} 

 

 

IMPRIMIR NAVEGADOR WEB 

 

// Proposta navegador web 

static const char PROGMEM INDEX_HTML[] = R"rawliteral(  

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<h1>MONITORITZACIO DE L'AIGUA 

</h1> 

<h2>AQUALIA</h2> 

</head> 

<body> 

<form method="post" action="/descarregar" > 

<input type="submit" name="fitxer" value="DESCARREGA EL FITXER"> 

</form> 
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<form method="post" action="/conf_data" > 

<p>CONFIGURACIO DATA I HORA</p> 

Dia: <input name="dia" type="text" size="5" value="" ><br><br> 

Mes: <input name="mes" type="text" size="5" value="" ><br><br> 

Any: <input name="any" type="text" size="5" value="" ><br><br> 

Hora: <input name="hora" type="text" size="5" value="" ><br><br> 

Minut: <input name="minut" type="text" size="5" value="" ><br><br> 

<input type="submit" name="envia1" value="Enviar"> 

</form> 

<form method="post" action="/conf_logger" > 

<p>CONFIGURACIO DEL DATA LOGGER</p> 

Distancia sonda-solera(cm): <input name="dist" type="text" size="5" 

value="" ><br><br> 

Periode de mostreig (min): <input name="Ts" type="text" size="5" 

value="" ><br><br> 

<input type="submit" name="envia2" value="Enviar"> 

</form> 

<p></p> 

<form method="post" action="/sortir" > 

<input type="submit" name="sortir" value="SORTIR"> 

</form> 

</body> 

</html> 

)rawliteral"; 

 

void handleRoot() { 

  webserver.send(200, "text/html", INDEX_HTML); 

} 

 

void handleNotFound() { 

  webserver.send(404, "text/plain", "Page not found ..."); 

} 

 

void handleConfData() { 

  // Funció per configurar la data i l'hora (a implementar) 

} 

 

void handleConfLogger() { 

  // Funció per configurar el data logger (a implementar) 

} 

 

void handleDescarregar() { 

  // Funció per descarregar el fitxer (a implementar) 

} 

 

void handleSortir() { 

  // Funció per sortir del navegador web (a implementar) 

} 

 

// Configuració del navegador 

static const char PROGMEM EXAMPLE_HTML[] = R"rawliteral( 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

    <head> 

        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-

scale=1"> 

        <style> 

            body { 

                background: #80BFFF; 

                color: #342D7E; 
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                font-family: "Helvetica Neue",Helvetica,Arial,sans-

serif; 

                font-size: 14px; 

                line-height: 1.42857142857143; 

                padding: 20px; 

            } 

 

            .container { 

                margin: 0 auto; 

                max-width: 400px; 

            } 

 

            form .field-group { 

                box-sizing: border-box; 

                clear: both; 

                padding: 4px 0; 

                position: relative; 

                margin: 1px 0; 

                width: 100%; 

            } 

 

            form .field-group > label { 

                color: #757575; 

                display: block; 

                margin: 0 0 5px 0; 

                padding: 5px 0 0; 

                position: relative; 

                word-wrap: break-word; 

            } 

 

            input[type=text] { 

                background: #fff; 

                border: 1px solid #d0d0d0; 

                border-radius: 2px; 

                box-sizing: border-box; 

                color: #434343; 

                font-family: inherit; 

                font-size: inherit; 

                height: 2.14285714em; 

                line-height: 1.4285714285714; 

                padding: 4px 5px; 

                margin: 0; 

                width: 100%; 

            } 

 

            input[type=text]:focus { 

                border-color: #4C669F; 

                outline: 0; 

            } 

 

            .button-container { 

                box-sizing: border-box; 

                clear: both; 

                margin: 1px 0 0; 

                padding: 4px 0; 

                position: relative; 

                width: 100%; 

            } 

 

            button[type=submit] { 

                box-sizing: border-box; 



DISSENY I IMPLEMENTACIÓ D'UN "DATA LOGGER" 

PER LA SUPERVISIÓ D'AIGÜES EN COL·LECTORS 

67 

 

                background: #f5f5f5; 

                border: 1px solid #bdbdbd; 

                border-radius: 2px; 

                color: #434343; 

                cursor: pointer; 

                display: inline-block; 

                font-family: inherit; 

                font-size: 14px; 

                font-variant: normal; 

                font-weight: 400; 

                height: 2.14285714em; 

                line-height: 1.42857143; 

                margin: 0; 

                padding: 4px 10px; 

                text-decoration: none; 

                vertical-align: baseline; 

                white-space: nowrap; 

            } 

        </style> 

    </head> 

    <body> 

        <div class="container"> 

            <h1 style="text-align: center;">Wifi Details</h1> 

            <form method="post" action="/"> 

                <div class="field-group"> 

                    <label>SSID</label> 

                    <input name="ssid" type="text" length=32> 

                </div> 

                <div class="field-group"> 

                    <label>Password</label> 

                    <input name="password" type="text" length=64> 

                </div> 

                <div class="button-container"> 

                    <button type="submit">Save</button 

                </div> 

            </form> 

        </div> 

    </body> 

</html> 

)rawliteral"; 
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10.  ANNEX II: ESQUEMA DE CONNEXIONS 
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