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  Resum del Treball (màxim 250 paraules): Amb la finalitat, context d’aplicació, 

metodologia, resultats i conclusions del treball 

Actualment, la indústria està implementant noves tecnologies en la 

digitalització del seus processos. En els darrers anys, les plantes químiques 

estan desenvolupant sistemes interconnectats, per tenir un control més 

exhaustiu de la productivitat, seguretat i qualitat. No obstant, hi ha molts punts 

en què el control és encara 100% manual, és a dir, l’operari llegeix físicament 

els diferents paràmetres de la màquina de manera subjectiva. Així doncs, la 

finalitat del projecte és aplicar un sistema WSN que permeti aconseguir una 

digitalització d’aquests valors. 

A nivell metodològic, el disseny es planteja en tres fases ben definides. La 

primera tracta de dissenyar els dispositius locals que es situen a prop de 

l’equip, que mesuren les variables i les transmeten. La segona fase tracta el 

disseny del dispositiu central, que rep i processa les dades, per 

emmagatzemar-les i mostrar-les en una pantalla. En l’última fase es mostra la 

construcció del prototip utilitzant els dissenys esmentats anteriorment. 



Un cop finalitzat el procés de disseny del sistema, es pot dir que els resultats 

obtinguts són la digitalització i la centralització en un sol dispositiu, de les 

dades captades per els sensors. A més a més, la visualització des d’aquest 

dispositiu central, mitjançant una pantalla, permet accedir a aquestes dades 

de manera senzilla. 

Finalment, la conclusió que es pot extreure, és que el sistema ZigBee és ideal 

per a aquesta aplicació, ja que permet una gran capacitat de connexió de 

sensors, gràcies als 65.000 dispositius que accepten les seves xarxes. 

  Abstract (in English, 250 words or less): 

Currently, the industry is implementing new technologies in processes 

digitalization. During the last years, chemical plants have been applying 

interconnected systems in order to exhaustively control key parameters such 

as productivity, safety and quality. Unfortunately, there are many processes 

where the control is still 100% manual, which means the operator reads 

physically the spectrum of machinery parameters in a subjective way. 

Therefore, the aim of the project is to apply a WSN system, which will allow a 

digitalization of these values. 

In the methodology, the design is posed in three very clear phases. The first is 

to design local devices located near the machine. These devices measure the 

variables and transmit them. The second phase is concerned with the design 

of the central device, which receives and processes data in order to store and 

display it on a screen. The last phase exhibits the manufacture of the prototype, 

using the design mentioned above. 

Once the design processes have been completed, the result can be defined as 

the digitalization and centralization all into a single device of the data captured 

by the sensors. Additionally, analyzing the data from this central device, 

through a screen, allows an easy access to these data generated. 

In light of above, the conclusion of the project is that ZigBee system perfectly 

fits for this application, allowing a large capacity of sensors connection, due 

to the 65.000 devices that accept their networks. 
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1. INTRODUCCIÓ 

1.1. Context i justificació del treball 

El projecte en què es basa el treball de final de grau s’emmarca en el sector de 

la indústria química, però amb poques modificacions podria aplicar-se a molts 

altres tipus d’indústria. Concretament, el projecte es centra en els processos de 

producció, en el control i monitorització de variables principals i secundaries com 

ara temperatures, caudals, pressions, nivells, entre d’altres, i també sobre 

diferents materials, com ara aigua, oli, etilè, propà, etc. 

Actualment, els processos de producció en indústries químiques es controlen 

principalment mitjançant sistemes de control distribuïts però centralitzats en 

sales de control, on a través de pantalles i teclats es poden visualitzar i modificar 

les diferents variables. Aquests sistemes estan connectats als sensors que 

capten les variables mitjançant cables, què si es tenen en compte els milers de 

variables que ha de controlar qualsevol unitat de producció, poden arribar a ser 

molts. 

Altres variables de control però, encara es monitoritzen de manera local, és a dir, 

es llegeixen els paràmetres in situ per part d’un operari, que els anota en un 

paper que quedarà arxivat a mode de registre. Aquestes acostumen a ser 

variables secundaries, com ara temperatures i nivells d’oli de lubricació de 

compressors, pressions i caudals de bombes de sistemes auxiliars, etc. 

Segons un estudi de D.velop del 2018, la digitalització en la indústria química 

està sent molt lenta en comparació amb altres  sectors, com es pot comprovar 

en la següent figura. 

 

Figura 1. Digitalització de diferents sectors.1 

 
1 https://www.infoplc.net/plus-plus/mercado/item/105056-procesos-inversion-mediocre-

digitalizacion 

https://www.infoplc.net/plus-plus/mercado/item/105056-procesos-inversion-mediocre-digitalizacion
https://www.infoplc.net/plus-plus/mercado/item/105056-procesos-inversion-mediocre-digitalizacion
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Aquestes variables no digitalitzades també tenen la seva importància, i de fet, 

han de servir per alguna cosa, més enllà de visualitzar l’estat del sistema en 

aquell precís moment. Les dades que s’obtenen al llarg del temps amb el procés 

en marxa, es poden utilitzar per a millorar-lo, o per a optimitzar el manteniment 

de les màquines i d’aquesta manera poder evitar averies. 

Així doncs, el projecte pretén crear un prototip per al control del nivell i la 

temperatura d’oli del càrter d’un compressor d’etilè, que permeti al operari obtenir 

les dades de períodes de temps relativament llargs, de manera fàcil i 

informatitzada, i a més, implementant un sistema sense cablejats per evitar 

saturar més les plantes químiques. Aquest prototip busca la modernització del 

sector, informatitzant totes les dades per tal de poder treballar fàcilment amb 

elles, eliminar la subjectivitat de l’operari i facilitar la seva feina, però també 

permet eliminar el paper i els grans arxius que es necessiten per tal de poder 

emmagatzemar els registres d’aquestes variables. 

 

1.2. Objectius del treball 

 

❖ Digitalitzar les variables de procés que encara no ho estan. 

❖ Centralitzar aquestes variables en un sol dispositiu. 

❖ Facilitar l’accés a les dades d’aquestes variables de forma remota. 

Objectius específics. 

➢ Dissenyar i construir dos dispositius locals que capten i envien les dades 

de les variables de nivell i temperatura. 

 
➢ Dissenyar i construir un dispositiu central que recull les dades de diversos 

dispositius locals, emmagatzemar-les i permetre la seva visualització 

mitjançant un display o a través d’un dispositiu mòbil. 

 

➢ Dissenyar i crear una aplicació mòbil per obtenir les dades que envia el 
dispositiu central. 
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1.3. Enfocament i mètode seguit 

El treball es divideix en tres fases ben diferenciades, on s’ha tingut en compte la 

càrrega de treball de cadascuna per tal de poder planificar bé la feina en 

cadascuna d’aquestes. 

- Primera fase. 

En aquesta primera part es buscarà tota la informació referent a la 

tecnologia ZigBee, freqüència de treball, modulació, codificació i es 

justificarà l’ús d’aquesta enfront altres similars. També s’exposarà la 

informació disponible sobre el sistema XBee que s’utilitzarà, així com tot 

l’entorn de software i hardware disponible per al desenvolupament del 

disseny. 

Seguidament es seleccionaran els dispositius XBee que es faran servir i 

es començarà el disseny dels dispositius locals que són els encarregats 

de mesurar les variables de nivell i temperatura i transmetre les dades 

digitalitzades cap al dispositiu central. 

Per al disseny, es consideren els sensors que s’utilitzaran en el moment 

de muntar el prototip, així com els circuits d’adaptació de les mesures per 

tal de què, el dispositiu XBee pugui transmetre les dades. En aquest 

apartat també es prepararà la font d’alimentació per a cadascun dels 

mòduls, així com les configuracions del mòduls XBee. 

Finalment, mitjançant eines de simulació, es provaran tots els sistemes 

per comprovar el seu funcionament. 

La primera fase finalitzarà amb l’entrega de la PAC 2. 

- Segona fase. 

Aquí la feina es centra en dissenyar el dispositiu central, encarregat de 

rebre les dades dels dos dispositius de la fase anterior. En primer lloc, es 

seleccionarà el microcontrolador que s’utilitzarà, tenint en compte les 

necessitats del dispositiu i també es triaran el display, el teclat i el mòdul 

Bluetooth. Per aquest últim, també es farà una recerca d’informació sobre 

el protocol Bluetooth i d’aquesta manera conèixer bé el tipus de 

tecnologia. 

Un cop tots els elements s’han seleccionat, s’implementarà el programa 

de control del microcontrolador. Aquest programa permetrà actuar sobre 

el mòdul XBee per tal de comunicar amb un sensor o l’altre i triarà el destí 
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de les dades, ja sigui per pantalla o a través del mòdul Bluetooth. Dins del 

programa del microcontrolador estarà inclòs el sistema de menús del 

teclat i pantalla LCD, així com tot el procés d’emmagatzematge de les 

dades en la memòria interna. 

Seguidament, es dissenyaran les fonts d’alimentació per a cada mòdul, 

així com la configuració del mòdul XBee i s’acabarà aquesta fase amb la 

simulació dels circuits, del programa de control i amb l’entrega de la PAC 

3. 

No obstant, en aquesta fase es preveu un punt de decisió en el projecte. 

Aquest punt de decisió altera la ruta de disseny del dispositiu, escurçant 

l’abast del projecte. En funció de les dates del diagrama de Gantt, es 

preveu deixar el mòdul Bluetooth com a una ampliació per al futur, tot i 

que la recerca del mòdul i de les especificacions del protocol es durant a 

terme igualment. 

- Tercera fase. 

En la última part del projecte, es treballarà en l’aplicació per a dispositiu 

mòbil basat en el sistema operatiu Android, que connectarà amb el 

dispositiu central i permetrà dur a terme les mateixes funcions que amb la 

pantalla i el teclat del dispositiu central. 

Concretament, es definirà una estructura visual intuïtiva i fàcil de fer 

funcionar, així com la implementació de les funcions necessàries per tal 

de complir amb un dels objectius del projecte. 

Es té en compte que si en la fase dos es decideix eliminar el mòdul 

Bluetooth del prototip, aquesta part quedarà directament eliminada del 

projecte i només quedarà mencionada en la memòria final, sense entrar 

en cap mena de detalls ni disseny. 

En la tercera fase, s’inclou la fabricació del prototip. Per a la seva 

realització, es farà una recerca dels dispositius i materials necessaris, per 

tal de obtenir un pressupost ajustat del que costaria i es faria la comanda. 

A continuació, es generaran les PCB dels tres dispositius, es carregarà el 

programa al microcontrolador i es realitzarà el muntatge de tots els 

elements. S’aplicaran les configuracions dels mòduls XBee esmentades 

en les dos fases anteriors i es realitzaran les proves de funcionament per 

assegurar el correcte funcionament dels dispositius. Per a aquestes 
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proves, es construirà un petit dipòsit de metacrilat, on s’instal·laran els dos 

sensors i es provocaran variacions de temperatura i de nivell. 

En aquesta fase també es preveu un punt de decisió en funció del 

compliment del pla de treball. Es tractaria de no realitzar el muntatge físic 

dels dispositius, i només mencionar un pressupost aproximat del que 

costaria la seva construcció. 

La tercera i última fase conclou amb la redacció de la memòria basada 

amb cadascun dels documents produïts fins llavors, més tota la 

documentació extreta d’aquesta. També s’ha previst un temps per a la 

gravació i la realització del vídeo de presentació del treball. 
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1.4. Planificació del treball 

Fases Tasques Duració Inici Final 
Planificació         
  PAC 1 13 dies 17/09/2020 05/10/2020 
Sistema Xbee   4 dies 28/09/2020 01/10/2020 
  Informació i comparativa 2 dies 28/09/2020 29/09/2020 
  Especificacions i mòduls 1 dia 30/09/2020 30/09/2020 
  Redacció document 1 dia 01/10/2020 01/10/2020 
Dispositius finals   20 dies 06/10/2020 02/11/2020 
  Sensors 5 dies 06/10/2020 12/10/2020 
  Adaptació i conversio A/D 4 dies 13/10/2020 16/10/2020 
  Font alimentació 4 dies 19/10/2020 22/10/2020 
  Simulació 3 dies 23/10/2020 27/10/2020 
  Configuració Xbee 1 dia 28/10/2020 28/10/2020 
  PAC2 3 dies 29/10/2020 02/11/2020 
Dispositiu central   25 dies 03/11/2020 07/12/2020 
  MCU 2 dies 03/11/2020 04/11/2020 
  Display i teclat 1 dia 05/11/2020 05/11/2020 
  Informació i caracteristiques Bluetooth 2 dies 06/11/2020 09/11/2020 
  Mòdul Bluetooth 2 dies 10/11/2020 11/11/2020 
  Programa de control 6 dies 12/11/2020 19/11/2020 
  Configuració Xbee 1 dia 20/11/2020 20/11/2020 
  Font alimentació 5 dies 23/11/2020 27/11/2020 
  Simulació 3 dies 30/11/2020 02/12/2020 
  PAC3 2 dies 03/12/2020 07/12/2020 
Aplicació mòbil   8 dies 08/12/2020 17/12/2020 
  Eina desenvolupament 1 dia 08/12/2020 08/12/2020 
  Estructura d'interficie d'usuari 1 dia 09/12/2020 09/12/2020 
  Funcions 5 dies 10/12/2020 16/12/2020 
  Proves 1 dia 17/12/2020 17/12/2020 
Muntatge del prototip   12 dies 18/12/2020 04/01/2021 
  Pressupost 1 dia 18/12/2020 18/12/2020 
  Compra dels elements 1 dia 21/12/2020 21/12/2020 
  PCB 3 dies 22/12/2020 24/12/2020 
  Configurar MCU 1 dia 25/12/2020 25/12/2020 
  Configurar Xbee 1 dia 28/12/2020 28/12/2020 
  Soldar 2 dies 29/12/2020 30/12/2020 
  Maqueta 2 dies 31/12/2020 01/01/2021 
  Proves 1 dia 04/01/2021 04/01/2021 
Memòria (PAC4)   5 dies 05/01/2021 11/01/2021 
  Redacció document 3 dies 05/01/2021 07/01/2021 
  Video presentació 2 dies 08/01/2021 11/01/2021 

 

1.5. Breu sumari de productes obtinguts 

 

Cap. 
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1.6. Breu descripció dels altres capítols de la memòria 

En el segon capítol es tracta l’estat de la qüestió pel que fa a les xarxes de 

sensors sense fils. Tot seguit s’analitza tècnicament el sistema ZigBee fent 

referència a totes les capes del seu model OSI. S’acaba el capítol comentant les 

seves possibles topologies de xarxa, les seves prestacions i una comparació 

respecte tecnologies semblants. 

En el tercer capítol s’exposen tots els elements utilitzats en el projecte, tant pel 

que fa al hardware com al software, amb una breu descripció. 

El quart capítol és el més important, ja que es tracta el disseny i construcció del 

sistema. En aquest punt es diferencien perfectament les tres etapes planificades 

en el treball. La primera fase que correspon al disseny dels dispositius locals 

d’obtenció de les dades de temperatura i de nivell. La segona que tracta del 

disseny del dispositiu central. I, per últim la tercera fase, on s’explica la 

construcció del prototip. 

En el cinquè capítol es comenten breument les futures ampliacions que es poden 

aplicar al sistema dissenyat, per tal de poder ampliar les seves prestacions i 

versatilitat. 

En el darrer capítol es tracten les conclusions del projecte. 
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2. STATE OF THE ART 

2.1. WSN 

Les Wirless Sensor Network són un grup de sensors sense fils que serveixen per 

monitoritzar les condicions de l’entorn. En els últims anys, l’interès en aquests 

tipus de sistemes a crescut per part de la comunitat de recerca. International 

Electrotechnical Commission, en una recent publicació, informa que la 

instal·lació d’aquests dispositius sense fils es va incrementar en un 553% entre 

els anys 2011 i 2016. Entre aquests, el 39% dels dispositius s’utilitzen per a 

noves aplicacions de WSN. 

 

Figura 2. Evolució de noves aplicacions amb dispositius sense fils. 2 

 

Les WSN permeten explorar múltiples aplicacions per monitoritzar diverses 

variables des d’un lloc remot. Les aplicacions més comuns on s’utilitzen aquestes 

xarxes són la domòtica, la salut, el medi ambient, la seguretat, l’agricultura, entre 

d’altres, com la indústria que és el sector que ocupa aquest projecte. 

Les xarxes es formen mitjançant nodes distribuïts al voltant d’una zona per 

intercanviar informació sobre mesures físiques com la temperatura, la pressió, el 

nivell, el caudal, etc. Així, els principals components d’aquests nodes són els 

sensors de mesura, els transmissors/receptors de dades, un petit 

microcontrolador que incorpora un convertidor A/D per processar mínimament 

les dades, i una petita font d’energia, ja que una de les principals característiques 

és el seu baix consum. 

Com es veurà més endavant, les velocitats d’aquests sistemes no són gaire 

elevades, degut a la poca amplada de banda que utilitzen. Per això s’acostumen 

a utilitzar en aplicacions on la latència de les dades no és un impediment. Una 

 
2 https://www.iec.ch/whitepaper/pdf/iecWP-internetofthings-LR-en.pdf 

https://www.iec.ch/whitepaper/pdf/iecWP-internetofthings-LR-en.pdf
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de les característiques principals és la comunicació bidireccional, ja que aquests 

sistemes aconsegueixen rebre informació dels sensors però també enviar-los 

ordres. 

Els nodes, que poden arribar a ser milers, acaben concentrant les dades en un 

dispositiu més potent que actua d’enllaç cap a xarxes externes on 

s’emmagatzemen o s’utilitzen. 

 Figura 3. Xarxa WSN. 3 

 

2.2. ZIGBEE 

ZigBee és una tecnologia que s’inclou dins 

del grup de les WSN i es regeix per 

l’estàndard IEEE 802.15.4, que defineix les 

dos primers capes del model OSI, la capa 

física i la capa d’accés i control del medi. Les 

capes restants, xarxa i aplicació, venen 

definides per l’estàndard desenvolupat per la 

ZigBee Alliance. 

En la figura, es mostra la pila OSI que utilitza 

ZigBee per comunicar entre els seus 

dispositius. 

Tot seguit es comenten cadascuna d’elles. 

 

 

Figura 4. Arquitectura del protocol ZigBee. Creació pròpia. 

 

2.2.1. Accés al medi 

Aquest estàndard utilitza la codificació per detecció de portadora amb prevenció 

de col·lisions (CSMA-CA). Aquesta mecanisme d’accés al medi permet reduir la 

 
3 https://www.iec.ch/whitepaper/pdf/iecWP-internetofthings-LR-en.pdf 

https://www.iec.ch/whitepaper/pdf/iecWP-internetofthings-LR-en.pdf
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probabilitat de col·lisió de les transmissions, fent que el dispositiu que vol 

transmetre, escolti la xarxa abans d’enviar qualsevol paquet de dades. Quan el 

dispositiu té la confirmació que el canal està lliure envia la trama i espera la 

confirmació de rebut des de l’altre dispositiu. Si no la rep, vol dir que s’ha produït 

una col·lisió entre dos dispositius que tenien el canal lliure, aleshores, espera 

una temps determinat per a retransmetre la trama una altre vegada. Aquesta 

tècnica, a diferència de la CSMA-CD (Codificació per detecció de portadora amb 

detecció de col·lisions), si segueix sense rebre la confirmació de rebut de l’altre 

dispositiu, va augmentant exponencialment el temps d’espera per a 

retransmetre. 

 

2.2.2. Modulació O-QPSK. 

ZigBee, mitjançant l’estàndard 802.15.4, utilitza la modulació O-QPSK (Offset 

Quadrature Phase-Shift Keying), una variant de la modulació QPSK, molt 

ineficient espectralment per a comunicacions digitals, ja que la potència del 

senyal surt de la banda assignada. 

La modulació utilitza un pols de Nyquist amb un factor roll-off que limita l’amplada 

de banda del senyal modulat, però aquest fet produeix un augment de la 

sensibilitat a les no-linealitats dels amplificadors, ja que el senyal modulat deixa 

de tenir una envolupant constant. Per pal·liar aquest efecte no desitjat, es 

desplaça el component en quadratura mig temps de símbol respecte el 

component en fase, evitant canvis bruscos en l’envolupant. 

 

 2.2.3. Tècniques de modulació Zigbee 

L’estàndard 802.15.4 utilitza la tècnica DSSS (Direct Sequence Spread 

Spectrum) que permet xifrar les dades que s’envien al medi, reduir la 

detectabilitat de la transmissió i augmentar la robustesa davant les interferències 

en el canal utilitzant seqüències pseudoaleatòries. Aquestes seqüències són 

binàries, de gran velocitat i tenen la característica de semblar aleatòries i infinites 

per part d’observadors externs, però per el transmissor i el receptor no. 

Les seqüències s’utilitzen per a modular els diferents senyals i distribuir la seva 

potència dins d’una amplada de banda més gran, a raó de LC (Relació 

d’eixamplament), reduint la densitat de potencia espectral. 
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La transmissió només pot ser desxifrada pel receptor que coneix la seqüència, 

mentre que els demés receptors ho perceben com a soroll. 

 

 2.2.4. Banda de transmissió Zigbee 

Les bandes de transmissió d’aquest estàndard són les bandes ISM (Industrial, 

Scientific, Medical), els quals no necessiten llicència per a operar si es respecten 

els nivells de potència de transmissió. Aquestes bandes són: 

- 2.4 GHz a tot el món. 

- 915 MHz a Amèrica. 

- 868 MHz a Europa. 

La banda que s’estudiarà serà la de 2.4 GHz, ja que els dispositius que es 

seleccionaran utilitzen aquesta banda i permeten una velocitat de transmissió 

més elevada. 

Aquesta banda està dividida en 16 canals (del 11 al 26), de 2 MHz d’amplada de 

banda cadascun i 5 MHz de separació entre portadores 

 

Figura 5. Distribució de canals del protocol ZigBee dins de la banda 2.4 GHz. 4 

 

Segons la normativa espanyola, en l’Ordre ETU/1033/2017, del 25 d’octubre, per 

la que s’aprova el quadre nacional d’atribució de freqüències i seguint les 

recomanacions de la Unió Europea (ETSI-EN-300-328), imposa una potència 

isotròpica radiada equivalent (PIRE) màxima de 100 mW (20 dBm) per a les 

transmissions en aquesta banda i per a xarxes sense fils de comunicacions 

electròniques en àrees locals. 

 

  

 
4 (http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/bitstream/handle/123456789/1834/EVALUACION%20

Y%20ANALISIS%20DEL%20DESEMPE%c3%91O%20A%20NIVEL%20FISICO%20DE%20UN

%20SISTEMA%20DE%20COMUNICACI%c3%93N%20DE%20DATOS%20PUNTO%20A.pdf?

sequence=1&isAllowed=y-). 

http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/bitstream/handle/123456789/1834/EVALUACION%20Y%20ANALISIS%20DEL%20DESEMPE%c3%91O%20A%20NIVEL%20FISICO%20DE%20UN%20SISTEMA%20DE%20COMUNICACI%c3%93N%20DE%20DATOS%20PUNTO%20A.pdf?sequence=1&isAllowed=y-
http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/bitstream/handle/123456789/1834/EVALUACION%20Y%20ANALISIS%20DEL%20DESEMPE%c3%91O%20A%20NIVEL%20FISICO%20DE%20UN%20SISTEMA%20DE%20COMUNICACI%c3%93N%20DE%20DATOS%20PUNTO%20A.pdf?sequence=1&isAllowed=y-
http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/bitstream/handle/123456789/1834/EVALUACION%20Y%20ANALISIS%20DEL%20DESEMPE%c3%91O%20A%20NIVEL%20FISICO%20DE%20UN%20SISTEMA%20DE%20COMUNICACI%c3%93N%20DE%20DATOS%20PUNTO%20A.pdf?sequence=1&isAllowed=y-
http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/bitstream/handle/123456789/1834/EVALUACION%20Y%20ANALISIS%20DEL%20DESEMPE%c3%91O%20A%20NIVEL%20FISICO%20DE%20UN%20SISTEMA%20DE%20COMUNICACI%c3%93N%20DE%20DATOS%20PUNTO%20A.pdf?sequence=1&isAllowed=y-
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2.2.5. Altres capes OSI del sistema Zigbee 

Segons Zigbee Alliance (2015), la capa de xarxa proporciona, mitjançant dues 

entitats, les funcionalitats necessàries per al bon funcionament entre la capa 

d’aplicació i l’estàndard 802.15.4. Una de les entitats és NLDE, que es 

l’encarregada de proporcionar el servei de transmissió de dades. L’altre és 

NLME, ofereix el servei de gestió de la xarxa mitjançant una base de dades 

d’objectes d’aquesta. 

La capa d’aplicació inclou Application Framework, ZigBee Device Object (ZDO) 

i Application support Sub-Layer (APS). La primera permet definir fins a 254 tipus 

objectes d’aplicació diferents per a cada ZDO. Aquests ZDO representen classes 

de funcionalitats que fan d’interfície entre els objectes d’aplicació, esmentats 

anteriorment i la APS. Finalment, la subcapa APS fa d’enllaç amb la capa de 

xarxa mitjançant dues entitats, equivalents a les NLDE i NLME, que són APSDE 

i APSME respectivament. 

 

 2.2.6. Topologia de xarxa. 

Segons Dávila (2017), ZigBee pot definir 3 tipus de dispositius: 

o Coordinador: és el dispositiu que inicia, escull els paràmetres claus i 

controla la xarxa i manté la resta de dispositius dins d’aquesta. 

o Router: és un dispositiu que permet ampliar la xarxa i es capaç de 

encaminar les dades dins d’ella i cap a dispositius que no només siguin 

coordinadors. 

o End Device: tota la resta de dispositius de la xarxa que es comuniquen 

amb el coordinador o, si existeixen, amb els routers. 
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Les topologies de xarxa, és a dir. les diferents maneres en què s’associen els 

dispositius són: 

 

 

  Malla                                        Arbre                 Estrella 

 

 

 

 

Figura 6. Topologies de xarxa ZigBee. Creació pròpia.  

 

2.2.7. Prestacions del sistema ZigBee. 

Segons Zigbee Alliance (2020), les característiques del sistema ZigBee són: 

- Protocol de xarxa: ZigBee Pro 2015. 

- Nombre màxim de dispositius: 65000. 

- Tecnologia de transmissió: IEEE 802.15.4. 

- Banda: 2.4 GHz, amb 16 canals de 2 MHz cadascun. 

- Taxa de transmissió: fins a 250 kbps. 

- Xifrat: AES-128. 

- Distància de transmissió: 300 m amb visió directe i entre 75-100 m en interiors. 

- Baix consum d’energia. 

 

2.3. Comparativa amb altres tecnologies 

Algunes de les tecnologies que també s’inclouen en les WSN són Z-WAVE, 

LoRa, entre d’altres. En la següent taula s’ofereix una comparativa entre els tres 

sistemes segons Lora Alliance (2015) i Z-WAVE (2020). 
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 ZigBee Z-WAVE LoRa 

Tecnologia 
IEEE.802.

15.4 

ITU-T 

G.9959 

LoRaWa

n 

Nº de 

dispositius 65000 232 255 

Banda 2.4 GHz 868 MHz 868 MHz 

Distància 
300 m 100 m 

10 – 20 

km 

Taxa 250 kbps 100 kbps 50 kbps 

Consum Baix Baix Molt baix 

Preu 20 -30 € 8-10 € 10 – 20 € 

 

Taula 1. Comparativa entre xarxes WSN. Creació pròpia. 
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3. DISPOSITIUS I PROGRAMARI 

3.1. Hardware 

 3.1.1. Dispositius Xbee de DIGI 

Els dispositius bàsics de XBee són els mòduls RF. Existeixen 3 sèries de mòduls, 

la sèrie 1, la sèrie 2 i la sèrie 3. També es poden diferenciar per a cada sèrie, 

entre el dispositiu normal i el dispositiu PRO, essent aquest últim més potent 

però més car. En aquest projecte s’utilitzarà la sèrie S2C, ja que la 1 està gairebé 

obsoleta i la 3 és molt nova i més cara. 

Figura 7. Mòdul RF XBee S2C.5 

 

Aquests mòduls es basen en ZigBee i permeten dos tipus de comunicació entre 

ells, el mode AT i el mode API. 

MODE AT 

És el mode per defecte en els mòduls RF i és semblant a una comunicació de 

port serial. El dispositiu forma la trama amb les dades que arriben al pin DIN per 

a enviar-les a un altre dispositiu. El dispositiu emmagatzema en un buffer les 

dades que ha de transmetre fins que no rep més paràmetres, rep el màxim 

permès a la trama (100 bytes) o rep una comanda de configuració. 

MODE API 

És un mode alternatiu al mode AT que ofereix moltes més prestacions. S’utilitza 

per gestionar xarxes grans i permet la comunicació amb diferents dispositius. 

Aquest mode utilitza trames estructurades que permeten dirigir els paquets en 

un ordre determinat. Permet enviar dades a diferents dispositius o esbrinar de 

quin dispositiu arriben les dades. Les trames són creades per un 

microcontrolador extern per tal de gestionar la comunicació. 

  

 
5 https://components101.com/wireless/xbee-s2c-module-pinout-datasheet 

https://components101.com/wireless/xbee-s2c-module-pinout-datasheet
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Segons DIGI (2020), la trama API té aquesta forma: 

 

Figura 8. Trama API dels dispositius XBee. 

 

- Delimitador inicial: permet als dispositius detectar un paquet nou i sempre és 

0x7E. 

- Longitud: indica la longitud de les dades de la trama sense incloure el 

delimitador, la longitud i el checksum. 

- Tipus de trama: es tracta d’un identificador de tipus de trama API. 

- Dades: conté les dades a transmetre i la seva forma depèn del identificador 

vist anteriorment. Per a les trames de transmissió i recepció de dades inclou 

la adreça de destinació o origen respectivament. 

- Checksum: és una suma hash de verificació que permet comprovar la 

integritat de les dades. Els dispositius no processen les trames que no 

compleixen aquesta suma i descarten les dades de la trama. 

 

Les principals especificacions dels mòduls utilitzats són: 

Taxa de dades 250 kbps 

Rang interiors 60 m 

Rang exteriors 1200 m 

Potencia de transmissió +5 / +8 dBm 

Sensibilitat de recepció 
-100 / -102 

dBm 

Freqüència 2.4 GHz 

Entrades ADC 4 (10 bits) 

Entrades/Sortides 

Digitals 
15 

Tensió d’alimentació 2.1 – 3.6 V 

Taula 2. Especificacions mòdul XBee S2C. 6  

 
6 https://www.mouser.es/datasheet/2/111/digiinternational_10192016_s2c-xbeedigimesh-24-

1163821.pdf 

https://www.mouser.es/datasheet/2/111/digiinternational_10192016_s2c-xbeedigimesh-24-1163821.pdf
https://www.mouser.es/datasheet/2/111/digiinternational_10192016_s2c-xbeedigimesh-24-1163821.pdf
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El mòdul XBee S2C té aquesta disposició amb 20 pins. 

 

Figura 9. Distribució de pins en el mòdul XBee S2C.7 

Els pins més importants per a l’aplicació són: 

o Vcc: és l’alimentació del transmissor i requereix 3.3 V. 

o GND: és la referència a massa del dispositiu. 

o AD0: es tracta d’una entrada analògica de dades al transmissor que inclou 

el convertidor analògic-digital i s’utilitzarà per a la sortida del circuit d’adaptació 

de la termoresistència. 

Els paràmetres més importants a configurar, mitjançant el software XCTU, en els 

mòduls XBee es divideixen en diferents grups i són: 

- Xarxa. 

o PAN ID: es l’identificador de xarxa i ha d’estar dins del rang de valors que 

ens indica el mateix mòdul. El valor ha de ser el mateix per a tots els mòduls de 

la xarxa. 

o Coordinador Enable: s’utilitza per definir el mòdul XBee que farà la 

funció de coordinador. Només s’ha d’activar en un dels mòduls RF de la xarxa. 

 

Figura 10. Configuració de xarxa dels mòduls XBee.  

 
7 https://components101.com/wireless/xbee-s2c-module-pinout-datasheet 

https://components101.com/wireless/xbee-s2c-module-pinout-datasheet
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- Direccionament. 

o Serial Number High/Low: es tracta d’un valor únic per a cada mòdul. 

o Destination Address High/Low: permet indicar amb quin altres mòduls 

s’ha de comunicar. El valor per defecte és 0 i indica que només es comunicarà 

amb el coordinador. En cas que es vulgui que comuniqui amb algun altre mòdul 

en concret, s’ha de incloure en aquest paràmetre els serial number high/low 

respectivament. 

En cas que es necessiti enviar en broadcast (múltiples mòduls), el valor high s’ha 

de deixar en 0 i el low ha de tenir el valor FFFF. 

 

Figura 11. Configuració del direccionalment dels mòduls XBee. 

 

- Interfície serial. 

o API Enable: per defecte es troba en mode AT, però es pot modificar a 

mode API per poder treballar amb comandes API mitjançant la creació de trames.  

 

Figura 12. Configuració d’interfície serial. 

 

- Modes Sleep. 

o Sleep Mode: per defecte es troba desactivat i es la configuració per a un 

router. Si s’activa Cyclic Sleep, el mòdul queda configurat com un End Device i 

dorm segons el paràmetre de temps que li apliquem. 

o Cycling Sleep Period: paràmetre de temps que dormirà l’End Device. 
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Figura 13. Configuració mode Sleep. 

 

- Entrades/Sortides. 

o AD0/DIO0: permet seleccionar la funció del pin, en aquest cas, entre la 

entrada/sortida digital 0 o l’entrada analògica al convertidor digital 0.

 

Figura 14. Configuració d’entrades i sortides. 

 

L’altre dispositiu necessari és un XBee-USB, fabricat per Gravitech. Es tracta 

d’un adaptador per als mòduls RF de XBee que permet configurar-los i accedir a 

les dades a través de la connexió serial (USB 1.0 i 2.0) de la que també disposen. 

 

Figura 15. Mòdul adaptador USB per a XBee.8 

 

El dispositiu és compatible amb tots els mòduls XBee i no necessita alimentació 

externa. Per realitzar les configuracions es treballa, com s’ha vist, amb el 

software XCTU de Digi des de un PC. A més, aquest programa permet l’accés 

a les dades que rep i envia el mòdul.  

 
8 https://www.mouser.es/datasheet/2/595/XBee-USB_Manual-221002.pdf 

https://www.mouser.es/datasheet/2/595/XBee-USB_Manual-221002.pdf
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Figura 16. Distribució dels pins de l’adaptador.8 

Com s’aprecia en la figura anterior, el mòdul s’incrusta en els pins de l’adaptador 

i mitjançant el port USB es connecta al PC. Una altre de les utilitats d’aquest 

dispositiu és que permet adaptar el mòdul XBee a una protoboard, ja que per 

mesures aquests no són compatibles. 

 

3.1.2.  Termoresistència PT-100 

El fabricant Wika és molt conegut i utilitzat a les indústries en general. La 

termoresistència que s’utilitzarà és el model TF45, amb les següents 

característiques: 

- Classe A 

- Rang de mesura: -50 fins a 200 ⁰C. 

- 4 cables de connexió. 

- Protecció IP67. 

- Longitud del cable: 2m. 

- Cable de silicona. 

 

Figura 17. Termoresistència PT100, model TF45 de Wika.9 

 

 
9 https://media.automation24.com/datasheet/es/DS_TE6715_es_es_28573.pdf 

https://media.automation24.com/datasheet/es/DS_TE6715_es_es_28573.pdf
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3.1.3.  28090 Mini Liquid Level Sensor de Parallax. 

 Figura 18. Sensor de nivell de líquid mini de Parallax.10 

Les característiques del sensor són: 

- Voltatge d’operació: 2-5 V. 

- Sortida analògica. 

- Profunditat detectable: 4.8 cm. 

La placa de connexió inclou 3 pins: 

Nº Pin Símbol Descripció 

1 AOUT Sortida analògica 

2 GND Massa 

3 Vcc Alimentació 

Taula 3. Nomenclatura dels pins del sensor.11 

La fulla de dades del sensor inclou una taula de equivalència entre nivell i sortida 

analògica: 

Nivell (cm) Vout (V) 

0 0 

0.5 1.3 

1 1.53 

1.5 1.62 

2 1.69 

2.5 1.74 

3 1.77 

3.5 1.81 

4 1.84 

4.5 1.86 

4.8 1.88 

Taula 4. Relació profunditat/sortida analògica.11 

 
10 https://www.mouser.es/new/parallax/parallax-28090-sensor/ 
11 https://www.mouser.es/pdfDocs/28090-Mini-Liquid-Level-Sensor-User-Manual.pdf 

https://www.mouser.es/new/parallax/parallax-28090-sensor/
https://www.mouser.es/pdfDocs/28090-Mini-Liquid-Level-Sensor-User-Manual.pdf
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3.1.4. PIC18F6622 

 

Figura 19. PIC18F6622.12 

Aquest microcontrolador de 8 bits amb arquitectura PIC i AVR fabricat per 

Microchip s’utilitza majoritàriament en el sector de l’automoció, concretament en 

els sistemes d’interfície humana, per això és ideal per a l’aplicació que s’està 

dissenyant. La temperatura de funcionament també és una de les 

característiques que interessen en el disseny, ja que pot estar entre -40˚C i 

150˚C, cosa que la fan adequada per a la indústria química on es troba a la 

intempèrie i sovint a prop de canonades amb temperatures de més de 100˚C. 

 

Figura 20. Distribució dels pins en el PIC18F6622.13 

  

 
12 https://www.mouser.es/new/microchip/microchip-automotive-8bit-mcus/ 
13 https://www.mouser.es/datasheet/2/268/39646c-17052.pdf 

https://www.mouser.es/new/microchip/microchip-automotive-8bit-mcus/
https://www.mouser.es/datasheet/2/268/39646c-17052.pdf
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3.1.5. LCD  EAT162G-3NLED 

 

 
Figura 21. LCD14 

 

3.1.6. Polsadors 8500 Series Subminiature Pushbutton Switches 

 

 
Figura 22. Polsadors. 

 

3.2. Software 

 3.2.1. TINA-TI-SPICE (Texas Instruments) 

Aquest programa s’utilitza per a dissenyar i simular circuits reals. Pertany a 

Texas Instruments i és una versió gratuïta per a estudiants que es pot trobar a la 

seva web. La interfície és molt senzilla i molt intuïtiva que et permet construir 

circuits fàcilment. 

El software inclou molts tipus de components, des dels bàsics com ara 

resistències, condensadors, fonts d’alimentació..., fins a dispositius específics de 

la gamma que ofereix aquest fabricant de components, com ara amplificadors, 

transistors, díodes,... També permet crear blocs personalitzats o afegir llibreries 

amb altres components. 

 

Figura 23. Interfície del software TINA-TI-SPICE. 

 

 
14 https://www.mouser.es/datasheet/2/127/t162g-3-553439.pdf 

https://www.mouser.es/datasheet/2/127/t162g-3-553439.pdf
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L’aplicació és capaç de fer anàlisis en corrent continu i en corrent alterna, crear 

gràfics sobre paràmetres variables i analitzar punts en aquests gràfics. 

 

3.2.2.  XCTU de DIGI 

Aquest programa és gratuït i distribuït per DIGI que es pot descarregar des de la 

seva web. Es tracta d’una interfície d’usuari per a programar i provar els diferents 

mòduls RF. La part superior esquerra de la pantalla principal ens permet afegir 

mòduls XBee connectats per USB. També permet descobrir mòduls RF 

remotament, però només si ja hi ha algun dispositiu local connectat. En la part 

superior dreta hi ha dos grups de funcions, el més centrat que s’utilitza per a 

configurar el propi programa i el que es situa més a la dreta que ens permet 

gestionar la xarxa de diferents maneres. 

 

Figura 24. Interfície del software XCTU. 

D’aquest últim grup, la primera serveix per modificar i veure la configuració de 

cadascun dels mòduls XBee, un cop s’han afegit a la xarxa. 

 

Figura 25. Mode configuració. 

 

La segona per comunicar-se amb els diferents mòduls de la xarxa, mitjançant 

comandes API o AT. 
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Figura 26. Mode comunicació. 

La última per a visualitzar la xarxa amb la interconnexió dels diferents dispositius. 

 

Figura 27. Mode xarxa. 

 

3.2.3. PIC C Compiler 

Per programar el codi que s’utilitzarà per a crear les funcionalitats que es 

necessiten per a l’aplicació, es fa servir PIC C Compiler. 

 

Figura 28. Entorn PIC C Compiler. 
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El programa permet crear l’arxiu on es troba el conjunt d’instruccions en 

llenguatge C. Aquest programa inclou un conjunt de llibreries i funcions 

predeterminades que facilita molt la feina al programador. Un cop creat l’arxiu es 

compila i el programa genera un informe amb els errors i advertències que té el 

codi. Per a funcionar correctament, es necessita que no tingui errors i que les 

advertències estiguin controlades. Un cop compilat es genera l’arxiu ‘.hex’ que 

és el que es gravarà dins del microcontrolador. 

3.2.4. Proteus 8 

L’entorn de disseny Proteus 8 conté una gran quantitat de models de 

microcontroladors, concretament tota la gamma PIC de Microchip i molts altres 

elements que permeten dissenyar i simular els circuits.  

 

Figura 29. Selecció de MCU a Proteus 8. 

El programa permet, un cop creat, copiar l’arxiu ‘.hex’ generat desprès de 

compilar el codi C creat. 
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4. DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE 

4.1. 1a FASE: Disseny dels dispositius locals. 

4.1.1. Dispositiu de temperatura. 

4.1.1.1. Sensor de temperatura 

Els sensor de temperatura més utilitzats en la indústria química són els 

termopars (tipus J i K) i les termoresistències (PT100 o PT1000). Els termopars 

s’utilitzen per a mesurar temperatures altes, fins a 1700˚C, mentre que les 

termoresistències es fan servir per mesurar temperatures baixes o mitges, entre 

-200˚C i 600˚C. 

Segons Wilka (2016), els termopars estan formats per dos filaments fets de 

diferents metalls i units en el punt de mesura. Quan aquest punt es calenta, és 

possible mesurar una tensió en els extrems dels filaments, proporcional a la 

temperatura en què es troba el punt de mesura. Aquest fenomen, anomenat 

efecte Seebeck, es produeix degut a la diferència de densitat d’electrons entre 

els dos materials i a la diferència de temperatura entre el punt de mesura i els 

extrems. Els instruments construïts mitjançant termopars gaudeixen de molta 

precisió, però s’hi ha d’incloure un circuit de compensació, degut a que l’extrem 

dels filaments es troben a temperatura ambient. 

Segons García (2019), les termoresistències estan formades bàsicament per un 

element resistiu on la seva resistència canvia en funció de la temperatura en que 

es troba, cosa que el fa molt atractiu per la seva simplicitat i la seva precisió. 

Existeixen diferents classes de termoresistències que depenen de la mida de la 

resistència del dispositiu, però també es poden diferenciar segons la seva 

construcció interna, les bobinades i les de pel·lícula. La resistència està 

connectada mitjançant dos filaments que normalment estan fets de níquel, 

tungstè, coure o platí, essent aquest últim el més utilitzat. Tal i com fa referència 

a l’article d’Adelantado (2017), la classificació de les termoresistències, 

segueixen la normativa IEC / DIN 60751. Aquestes ofereixen una gran estabilitat 

i una alta linealitat, a més de una bona precisió segons el tipus que s’esculli. No 

obstant, aquest tipus de sensor necessita una font d’energia per tal de mesurar 

aquesta resistència variable i aquesta mesura pot ser difícil d’obtenir. 

El dispositiu que s’està dissenyant s’utilitzarà per a mesurar la temperatura de 

l’oli d’un dipòsit amb un rang entre 20˚C i 70˚C, ja que aquesta és la temperatura 
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normal d’operació. No obstant, es preveu un rang de mesura entre 0 i 100˚C, per 

aquest motiu s’utilitzarà una termoresistència. 

Els dos models que es plantegen són el PT100 i el PT1000. La principal 

diferència és que el primer té una resistència de 100 Ω a la temperatura de 0˚C, 

mentre que el segon és de 1000 Ω. Degut a aquesta diferència de resistència, el 

PT100 és una mica menys precís que el PT1000. 

El PT1000, com que té una resistència més elevada, permet un consum més 

reduït que el PT100, i això interessa per tal de dissenyar un dispositiu més 

autònom. 

Els PT100 són àmpliament utilitzats en la indústria i compatibles amb altres 

elements de instrumentació. S’acostumen a utilitzar en aplicacions amb rangs 

petits com el cas que ens ocupa, per aquest motiu s’utilitzarà aquest dispositiu. 

 

4.1.1.2. Circuit d’adaptació 

L’objectiu d’aquest circuit és mesurar la resistència mitjançant la variació de la 

caiguda de tensió en la termoresistència. El mètode utilitzat per aconseguir-ho 

és un pont de Wheatstone, ja que si s’utilitza un simple divisor de tensió, s’obté 

un error degut a la component constant que apareix als seus extrems. 

Aquest circuit està format per dos branques simètriques amb quatre resistències 

iguals 2 a 2, quan la termosresistència està a 0 ˚C. Les dues resistències de la 

part superior han de ser suficientment grans per a reduir la intensitat de corrent 

del pont, però suficientment petites com per evitar que la tensió de sortida sigui 

massa petita per mesurar-la. 

La tensió utilitzada per al pont de Wheatstone serà de 12 V. El circuit està en 

equilibri quan la termoresistència es troba a 0 ˚C que equivalen a 100 Ω. En 

aquest moment la sortida, és a dir, la caiguda de tensió entre les branques del 

pont és nul·la. 

Segons la normativa IEC / DIN 60751 la resistència del PT100 es calcula 

mitjançant la següent expressió, amb un error <0.1 ˚C: 

𝑅𝑇 = 𝑅0℃ · (1 + 𝛼 · 𝑇)            15 

  

 
15 https://webstore.iec.ch/preview/info_iec60751%7Bed2.0%7Db.pdf 

https://webstore.iec.ch/preview/info_iec60751%7Bed2.0%7Db.pdf
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On α és el coeficient per a les PT100 amb un valor: 

𝛼 = 3.851 · 10−3 ℃−1 

Així doncs, la resistència de la PT100 a 100 ˚C és: 

𝑅100°𝐶 = 100 · (1 + 3.851 · 10−3 · 100) = 138.51 𝛺 

La caiguda de tensió en la branca de la termoresistència a 100 ˚C és: 

𝐼1 =
12 𝑉

2338.5 Ω
= 5.13 𝑚𝐴 

𝑉1 = 𝐼1 · 𝑅𝑃𝑇100 = 5.13 · 10−3 · 138.5 = 710.5 𝑚𝑉 

En canvi, la caiguda en l’altre branca és: 

𝐼2 =
12 𝑉

2300 Ω
= 5.22 𝑚𝐴 

𝑉2 = 𝐼2 · 𝑅3 = 5.22 · 10−3 · 100 = 522 𝑚𝑉 

Així la diferència entre les dues branques és: 

𝑉 = 𝑉1 − 𝑉2 = 710.5 − 522 = 188.5 𝑚𝑉 

S’observa el circuit amb un valor de 138.5 Ω a la PT100: 

 

Figura 30. Pont de Wheatstone en desequilibri. Creació pròpia. 

 

En aquest punt, s’obté una caiguda de tensió en la sortida directament 

proporcional al valor de la termoresistència. Es pot observar la evolució de la 

resistència en la PT100, dins del rang d’operació (0 – 100 ˚C), en vers la tensió 

de sortida. 

 

Figura 31. Relació PT100/Vout. 
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El valor de tensió a la sortida és massa petit per a ser utilitzat per el transmissor, 

per això s’utilitza un amplificador d’instrumentació en la següent etapa. Aquest 

tipus de configuració mitjançant amplificadors operacionals permet obtenir en la 

sortida, la diferència entre les seves entrades i amplificada per el guany 

necessari. 

El dispositiu de transmissió requereix una tensió entre 0 i 3.3 V en la  seva 

entrada, així que el guany estarà definit per la següent relació: 

T (˚C) Vin (mV) Vout (V) 

0 0 0 

100 188.5 3.3 

Taula 5. Rang de tensió de sortida. Creació pròpia. 

 

Així doncs, el guany del amplificador ha de ser: 

𝐺 =
3.3

0.1885
= 17.5 

L’expressió que permet obtenir la tensió a la sortida d’un amplificador 

d’instrumentació és: 

𝑉𝑜𝑢𝑡 = (𝑉2 − 𝑉1) · (1 +
2 · 𝑅1

𝑅𝑔
) · (

𝑅3

𝑅2
) 

Essent el guany: 

𝐺 = (1 +
2 · 𝑅1

𝑅𝑔
) · (

𝑅3

𝑅2
) 

Amb les resistències disponibles s’obté el següent guany: 

𝑉𝑜𝑢𝑡 = (𝑉2 − 𝑉1) · (1 +
2 · 2200

1000
) · (

56000

18300
) = (𝑉2 − 𝑉1) · 16.5 

S’utilitza l’amplificador operacional uA471 de Texas Instruments àmpliament 

conegut, econòmic, molt utilitzat i alimentat amb ±15  V. 

Així que quan la temperatura estigui a 100 ˚C, la sortida cap al transmissor és: 

𝑉𝑜𝑢𝑡 = 188.5 · 10−3 · 16.5 = 3.11 𝑉 

S’observa en la imatge el circuit dissenyat i la simulació de la sortida quan la 

termoresistència PT100 està a 100 ˚C. 
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Figura 32. Connexió pont de Wheatstone i amplificador d’instrumentació. Creació pròpia. 

 

Es pot comprovar amb la relació de tensió sortida vers la resistència PT100, com 

la sortida del sensor de temperatura és totalment lineal: 

 

Figura 33. Relació Vout/PT100 un cop adaptat el circuit. Creació pròpia. 

 

4.1.1.3. Connexió i configuració del dispositiu Xbee 

El dispositiu local de temperatura queda: 

 

Figura 34. Connexió del sensor de temperatura al XBee. 
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Els principals paràmetres del mòdul es configuren de la següent manera: 

• PANID: 2020 
• Coordinator: disable 
• Destination High: 0 
• Destination Low: 0 
• API: Transparent Mode 
• Sleep Mode: enable 
• Cycle sleep period: valor per defecte. S’ajustarà un cop dissenyat tot el 

sistema. 
 

 

4.1.1.4. Disseny de la font d’alimentació 

Les tensions i corrents necessàries en aquest dispositiu són: 

o 12 V: per a la termoresistència PT100. 

Si es calcula la resistència total a 100˚C del pont de Wheatstone: 

𝑅𝑇 =
(𝑅1 + 𝑅3) · (𝑅2 + 𝑅𝑃𝑇100)

𝑅1 + 𝑅2 + 𝑅3 + 𝑅𝑃𝑇100
=

2300 · 2338

4600
= 1159 𝛺 

La intensitat màxima dins del rang de la termoresistència que pot necessitar és: 

𝐼𝑚𝑎𝑥 =
𝑉

𝑅𝑇
=

12

1159
= 10.35 𝑚𝐴 

o 3.3 V: per el mòdul XBee. 

Segons el datasheet del mòdul RF de Xbee, l’amperatge màxim del mòdul és 33 

mA en la transmissió. 

o 15 V: per a l’alimentació dels AO’s. 

Segons el datasheet del amplificador uA741, l’amperatge de funcionament és 1.7 

mA. 

La font d’alimentació ha d’oferir un mínim de 15 V i la suma de tots els consums 

de corrent: 

𝐼𝑇 = 10.35 + 33 + (3 · 1.7) = 48.45 𝑚𝐴 

En el mercat existeixen multitud de transformadors de 220Vac a una tensió de 

15 Vdc que és la que es necessita en aquest dispositiu. En un distribuïdor de 

confiança s’ha trobat el model VSK-S3-15U que s’ajusta perfectament a les 

necessitats exigides. 
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Figura 35. Transformador 220Vac-15Vdc16 

 

Figura 36. Especificacions VSK-S3-15U.16 

 

El model ve encapsulat i llest per a la inserció a una PCB. S’escull el model de 

15 V i 200 mA, ja que és el més pròxim a les necessitats de voltatge i l’amperatge 

que ofereix és suficientment gran. 

El fabricant recomana utilitzar alguns components addicionals per protegir els 

circuits que es connectin al transformador. S’observa la simulació de la connexió 

del transformador: 

 

Figura 37. Connexió recomanada pel fabricant.16 

 

Mitjançant el disseny d’un divisor de tensió amb tres resistències s’aconseguiran 

les diferents tensions necessàries per al circuit. Aplicant l’expressió : 

𝑉𝑅𝑛
= 𝑉𝑖𝑛 ·

𝑅𝑛

∑ 𝑅𝑖
𝑖=3
𝑖=1

 

Les diferents resistències corresponen a: 

3 = 15 ·
𝑅1

𝑅1 + 𝑅2 + 𝑅3
 

 
16 https://www.mouser.es/datasheet/2/670/vsk_s3-1313305.pdf 

https://www.mouser.es/datasheet/2/670/vsk_s3-1313305.pdf
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12 = 15 ·
𝑅2 + 𝑅3

𝑅1 + 𝑅2 + 𝑅3
 

3.3 = 15 ·
𝑅3

𝑅1 + 𝑅2 + 𝑅3
 

 

Solucionant el sistema, s’obté: 

𝑅1 = 0.909 · 𝑅4    ;      𝑅2 = 2.64 · 𝑅3 

Forçant una valor comercial a la resistència R3, s’aconsegueix el divisor amb les 

tensions necessaàries: 

 

Figura 38. Divisor de tensió. Creació pròpia. 

 

4.1.1.5. Implementació en protoboard. 

S’implementa el circuit en una protoboard el disseny per al sensor de 

temperatura i se’n comprova el funcionament mitjançant la temperatura 

ambient, aigua freda (amb gel) i aigua calenta. 

 

Figura 39. Temperatura ambient (24 ˚C). 
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Figura 40. Aigua amb gel. 

 

Figura 41. Aigua calenta 

Les temperatures equivalents utilitzant els voltatges són: 

𝑇𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡 =
0.79 𝑉

3.3 𝑉
· 100 ℃ = 23.94 ℃ 

𝑇𝑓𝑟𝑒𝑑𝑎 =
0.33 𝑉

3.3 𝑉
· 100 ℃ = 10 ℃ 

𝑇𝑐𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑎 =
1.5 𝑉

3.3 𝑉
· 100 ℃ = 45.4 ℃ 

Un cop comprovat el bon funcionament, el circuit s’implementa sobre una placa 

de baquelita, i els circuits es formen mitjançant soldadura d’estany. Per tal de 

dissenyar la forma dels circuits sobre la placa, es té en compte la mida de la 

placa i dels elements. S’ha de tenir en compte que els camins dels circuits no 

s’han de creuar mai, i per tal de poder soldar millor, és preferible que estiguin 

com més distanciats millor. La millor opció segueix essent la implementació dels 

circuits en PCB’s, però degut al temps i el cost econòmic que implica enviar a 

imprimir en empreses dedicades a això s’ha decidit utilitzar l’opció de la 
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soldadura. També és possible, mitjançant productes químics, crear PCB’s 

casolanes encara que l’acabat no és el mateix. 

En la construcció del prototip també s’ha obviat la compra dels transformadors i 

la implementació dels circuits associats a les fonts d’alimentació. S’utilitzen les 

plaques de desenvolupament de la UOC que s’han utilitzat en assignatures 

anteriors. 

 

Figura 42. Disseny del circuit a soldar. 

Un cop soldat el circuit, s’obté: 

 

Figura 43a. Placa soldada (part superior). 
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Figura 43b. Placa soldada (part inferior). 

 

 

4.1.2.  Dispositiu de nivell 

4.1.2.1. Sensor de nivell 

El sensor de nivell escollit permet obtenir una sortida relacionada amb el nivell 

de líquid que detecta. La detecció es produeix mitjançant la conductivitat del 

líquid que actua com una resistència molt gran quan no hi ha nivell i que es va 

reduint a mesura que augmenta el nivell i permeten que circuli corrent. Aquest 

corrent alimenta la base d’un transistor que amplifica el corrent entre el emissor 

i el col·lector del transistor. Mitjançant una càrrega de sortida permet mesurar la 

tensió a la sortida del dispositiu en funció de la quantitat de corrent que permet 

circular el líquid. Amb més nivell de líquid detectat, més corrent circula i més 

tensió es genera a la sortida. 

S’ha escollit aquest tipus de sensor perquè, a més de detectar si hi ha nivell de 

líquid o no, permet detectar un cert rang i poder configurar diferents estats de 

nivell. 

El model escollit permet una tensió d’alimentació entre 2 i 5 V i una profunditat 

detectable de 4.8 cm mitjançant una sortida analògica que permet connectar 

directament amb un convertidor analògic-digital. 
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Segons el fabricant, la relació nivell i tensió de sortida és: 

 

Figura 44. Relació Profunditat/Vout. Creació pròpia. 

 

Una representació del sensor de nivell podria ser aquesta: 

 

Figura 45. Model equivalent del sensor de nivell. Creació pròpia. 

 

Una de els avantatges que té aquest sensor és que no necessita circuit 

d’adaptació. 

 

4.1.2.2. Connexió i configuració del dispositiu Xbee 

 

Figura 46. Connexió del sensor de nivell al XBee. Creació pròpia. 
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Els principals paràmetres del mòdul es configuren de la següent manera: 

• PANID: 2020 
• Coordinator: disable 
• Destination High: 0 
• Destination Low: 0 
• API: Transparent Mode 
• Sleep Mode: enable 
• Cycle sleep period: valor per defecte. S’ajustarà un cop dissenyat tot el 

sistema. 
 

4.1.2.3. Disseny de la font d’alimentació 

Les tensions necessàries en aquest dispositiu són: 

o 3.3 V: per al mòdul RF XBee. 

o 3.3 V: per al sensor de nivell. 

El corrent màxim del XBee, com s’ha vist en el dispositiu de temperatura, és de 

33 mA. Per al sensor de nivell, no apareix el consum de corrent en les 

especificacions, per tant, s’escollirà un transformador amb marge suficient. 

En aquest cas s’ha escollit un transformador de la mateixa sèrie que el dispositiu 

de temperatura. El model VSK-S3-12U proporciona 12 V i un corrent màxim de 

250 mA, suficient per a les necessitats del circuit a alimentar. 

 

Figura 47. Especificacions transformador 220Vac-12Vdc.17 

 

La connexió recomanada per el fabricant és: 

 

Figura 48. Connexió recomanada del transformador.17  

 
17 https://www.mouser.es/datasheet/2/670/vsk_s3-1313305.pdf 

https://www.mouser.es/datasheet/2/670/vsk_s3-1313305.pdf
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Un cop obtinguts els 12 V de tensió continua, es procedeix a dissenyar el divisor 

de tensió que permetrà aconseguir els voltatges dels components del dispositiu. 

3.3 = 12 ·
𝑅2

𝑅1 + 𝑅2
 

Donant un valor comercial de resistència a R1, s’obté el circuit: 

 

Figura 49. Divisor de tensió. Creació pròpia. 

4.1.2.4. Implementació en protoboard. 

S’implementa el circuit i se’n comprova el funcionament. 

 

Figura 50. Nivell nul. 

 

Figura 51. Nivell mig. 
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Figura 52. Nivell alt 

Si es comparen les mesures obtingudes amb la taula 4 del apartat 3.1.3, es pot 

observar que la sortida analògica obtinguda no és molt coherent amb el que ens 

diu el seu full d’especificacions. Aquest fet demostra la poca precisió del sensor 

escollit. 

 

 

4.2. 2a FASE: Disseny del dispositiu central 

Per a l’aplicació que s’està dissenyant, és necessari un dispositiu que integri les 

funcions necessàries per a realitzar les tasques que s’esperen del sistema. Els 

sistemes integrats poden ser de propòsit general o de propòsit específic amb 

arquitectures idèntiques, és en la selecció dels diferents elements on es 

diferencien l’un de l’altre. 

 

 

Figura 53. Estructura d’un sistema integrat.18 

  

 
18 Mòdul 5. Electrònica Digital. UOC 
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Com s’observa en la imatge anterior, el dispositiu central estarà format per les 

següents parts, el microprocessador, la memòria i els perifèrics. Seguidament, 

s’anomenaran i es comentaran les principals característiques que permeten 

escollir el tipus dispositiu integrat: 

o Tipus de processador. 

En la categoria de microprocessadors, els sistemes de propòsit general 

són els més potents i utilitzen les arquitectures CISC, RISC, SISC, etc. 

Per als de propòsit específic s’utilitzen arquitectures ARM, però també 

es poden trobar arquitectures RISC i SISC. 

Una altre categoria de processadors són els DSP (Digital Signal 

Processor) que s’utilitzen en alguns sistemes específics que requereixen 

una gran capacitat de computació, ja que permeten realitzar operacions 

aritmètiques molt complexes. 

Els microcontroladors (MCU) són un altre tipus de processador utilitzat 

àmpliament en els sistemes específics, amb arquitectures des de 8 fins 

a 32 bits. 

Per últim, es troben les FPGA (Field Programmable Gate Array) que són 

un conjunt de portes lògiques que es poden programar formant un circuit 

lògic per a que realitzi una funció específica. 

 

o Memòria. 

Existeixen dos tipus d’arquitectures de memòria per a aquests 

dispositius. L’arquitectura Von Neumann (figura 50, esquerra) 

emmagatzema totes les dades i el codi de programa en una mateixa 

memòria i només necessita una connexió amb el processador. En canvi, 

l’arquitectura Harvard (figura 50, dreta)guarda el codi del programa 

separat de les dades, però necessita dos connexions amb el 

processador. 
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Figura 54. Arquitectures de memòries.19 

També es poden distingir dos tipus de memòries: 

▪ ROM:  originalment és un tipus de memòria només de lectura que 

s’utilitza per a guardar el programa d’instruccions i les dades 

constants. En l’actualitat, existeixen un conjunt de memòries ROM 

que permeten un nombre limitat de reescriptures. Les EPROM 

permeten ser esborrades però només amb llum ultraviolada. Les 

EEPROM poden ser programades y esborrades mitjançant 

enregistrador y un PC. Les memòries FLASH són molt semblants 

a les EEPROM però amb més prestacions. 

▪ RAM: és un tipus de memòria volàtil, ja que s’esborren si són 

desconnectades de la font d’alimentació. Aquest tipus permet la 

reescriptura i s’utilitza per a emmagatzemar les variables del 

programa de control i les dades que s’utilitzen en l’execució.  

o Pins E/S: són els pins on es connecten els perifèrics. S’utilitzen per 

interaccionar amb el microcontrolador, ja sigui a través de 

comunicacions, mitjançant pantalles i teclats, o sensors i actuadors. 

Aquests pins es poden configurar com a entrades o sortides i també com 

a digitals o analògiques mitjançant convertidors A/D. 

Un sistema integrat necessita utilitzar altres elements per tal de funcionar 

correctament. S’anomenen i es comenten els més importants: 

o Rellotge: es tracta de una ona quadrada d’alta freqüència que permet 

mantenir el temps d’execució del programa de control del 

microcontrolador. Es poden utilitzar components externs per tal de fer 

més precís aquest temps d’execució. 

o Ports de comunicació: són pins del microcontrolador que permeten 

comunicar-se amb dispositius externs, com ara mòduls RF, PC’s, altres 

 
19 Mòdul 5. Electrònica Digital. UOC 
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microcontroladors, etc. Les comunicacions es poden dur a terme 

mitjançant diferents tipus de protocols, com ara UART, USART, SPI, I2C, 

etc. 

o Llenguatge de programació: normalment tots els microcontroladors 

poden ser programats mitjançant el codi universal C, però també es pot 

utilitzar el llenguatge màquina en alguns tipus de dispositius. El 

llenguatge C permet fer més senzilla la creació d’ordres complexes per 

a fer funcionar el microcontrolador sense haver de programar amb el 

llenguatge màquina, que és més difícil de comprendre per els humans. 

 

4.2.1. Microcontrolador 

El dispositiu escollit per al control del sistema és un microcontrolador de 8 bits 

del fabricant Microchip, concretament el model PIC18F6622. Les seves 

característiques són: 

 

 

Figura 55. Característiques família PIC18F6XXX.20 

 

Aquest model s’ha escollit per la seva memòria EEPROM de 1024 bytes, que 

permetrà emmagatzemar una gran quantitat de mostres rebudes des dels 

sensors. Com s’ha vist en el dispositiu XBee, les mostres analògiques són de 10 

bits, això equival a 2 bytes per mostra. Tenint en compte la capacitat de la 

memòria i que el sistema està format per dos sensors, les mostres totals que es 

poden emmagatzemar són: 

𝑁𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑠 =
1024 𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠

2 𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠/𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎
= 512 𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠 

𝑁𝑡𝑒𝑚𝑝 = 𝑁𝑁𝑖𝑣 =
512 𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠

2 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟𝑠
= 256 𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠/𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 

 
20 https://www.mouser.es/datasheet/2/268/39646c-17052.pdf 

https://www.mouser.es/datasheet/2/268/39646c-17052.pdf
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Com es pot veure en el codi, també s’ha tingut en compte guardar 2 bytes per 

cada sensor amb la finalitat de emmagatzemar la posició de la memòria. 

D’aquesta manera, s’implementa una memòria rotativa i s’utilitzen totes les 

posicions de la memòria, allargant-ne la seva vida útil. 

El microcontrolador inclou un oscil·lador intern fins a 32 MHz, que es pot ampliar 

fins a 40 MHz amb la instal·lació d’un cristall extern. Aquest model de PIC és 

ideal, ja que té la possibilitat de connectar dos ports serials mitjançant UART, un 

per al mòdul XBee i l’altre per un mòdul Bluetooth o un altre microcontrolador. El 

nombre de pins E/S no és rellevant per al projecte, així que s’han agafat el mínim 

per tal de reduir costs. 

L’alimentació del microcontrolador pot ser entre 2 i 5.5 V, per tant, s’alimentarà 

a 3.3 com el mòdul XBee i d’aquesta manera no caldrà adaptar les 

comunicacions serials entre ells. 

 

Transmissió Serial UART. 

En les transmissions es necessita una sincronització entre el transmissor i el 

receptor, ja sigui en la pròpia comunicació o en els propis dispositius. Per tal de 

comunicar el mòdul XBee i el microcontrolador s’utilitzarà una connexió serial. 

En el cas de la transmissió serial UART (Universal Asincron Receptor 

Transmissor), la sincronització s’efectua en els propis microcontroladors i 

mitjançant una marca d’inici i una altre de final. 

La trama d’aquest protocol de transmissió és: 

 

Figura 56. Trama UART.21 

 

Com s’observa, la trama comença sempre amb un 0 lògic i amb una duració de 

1 bit, i s’acaba amb un 1 lògic. Entre aquests dos bits, s’envien els bits 

d’informació a transmetre. Els bits d’informació poden ser 8 o 9, segons si 

s’utilitza un bit de paritat per detectar errors en la recepció. El protocol pot utilitzar 

 
21 http://programaciondeavr.blogspot.com/2018/12/usart-o-uart.html 

http://programaciondeavr.blogspot.com/2018/12/usart-o-uart.html
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diferents estàndards de comunicació serial com a medi físic i que es diferencien 

per els voltatges dels ‘1’ i ‘0’ lògics que utilitzen. Aquests estàndards són RS-

232, RS-422 i RS-485, essent el primer de tots el més utilitzat. En el dispositiu 

no s’utilitza cap d’aquests ja que els dos dispositius tenen la mateixa alimentació 

i la connexió és directe. 

El sincronisme s’aconsegueix mitjançant els bits d’inici i final i el temps de bit, 

que ha de coincidir en els dos dispositius que s’estan comunicant. Aquest temps 

es calcula en bauds mitjançant la següent expressió: 

𝑅𝑏 =
1

𝑇𝑏𝑖𝑡
 

 

Les velocitats més utilitzades van entre 4800 bauds i els 57600 bauds, encara 

que poden ser inferiors o superiors segons els dispositius utilitzats. Per defecte, 

qualsevol dispositiu està configurat a 9600 bauds, que equival a un temps de bit 

de: 

𝑇𝑏𝑖𝑡 =
1

𝑅𝑏
=

1

9600
= 0.1 𝑚𝑠 

La comunicació mitjançant aquest protocol pot ser simplex si només transmet un 

dels dos dispositius, full-duplex quan els dos dispositius envien i reben dades al 

mateix moment o half-duplex si els dispositius esperen a transmetre un cop acabi 

l’altre. Això és possible, ja que utilitzen línies diferents per a transmetre i rebre. 

Segons Suárez, et al., (2009), en l’article “Interfaz programable de 

comunicación serie asincrónica en FPGA”, els avantatges d’aquest protocol 

són: 

- Simplicitat per implementar una programació. 

- Degut al asincronisme utilitzat, és més ràpid verificar les dades. 

- No necessita molta precisió de temps de bit per a funcionar. 

Els inconvenients són: 

- És un protocol molt ineficient respecte a la capacitat del canal. 

- La velocitat de transmissió és baixa. 

 

4.2.2. Pantalla LCD 

La pantalla LCD permetrà visualitzar els menús de l’aplicació i mostrar els valors 

dels sensors remots, tant en temps real com emmagatzemats en memòria. 
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L’alimentació de la pantalla és de 5V amb un corrent típic de 1.8mA. Aquest 

model permet la visualització de 2 files de 16 caràcters cadascuna. 

S’ha considerat aquesta pantalla per tal de reduir costs en la fabricació del 

prototip. En un model final es podria incloure una pantalla de 4 files per 20 

caràcters cadascuna, que facilitaria la lectura per part de l’usuari.  

 

4.2.3. Polsadors 

La navegació a través dels menús de l’aplicació es realitzarà mitjançant 4 

polsadors connectats als pins RA0, RA1, RA2 i RA3 del PIC. Les funcions de 

cadascun seran de pujar, baixar, entrar i sortir. La relació de funcions amb els 

pins és: 

Funció Pin 

Pujar RA1 

Baixar RA0 

Entrar RA2 

Sortir RA3 

 

Taula 6. Funcions associades als pins del PIC. 

 

4.2.4. Mòdul XBee 

El mòdul XBee del dispositiu central es configurarà de la mateixa manera que els 

dispositius locals. L’única diferència roman en la configuració en mode API, que 

permetrà enviar ordres als sensors i aquests ens retornaran els valors mesurats. 

Els dispositius XBee configurats en mode API no poden dormir per tal de reduir 

el seu consum, sempre estan escoltant la xarxa per si algun dispositiu End 

Device envia alguna dada. 

Les comandes AT són ordres que els mòduls XBee interpreten per a modificar 

paràmetres de configuració, canviar els nivells de les sortides digitals o forçar 

l’enviament de l’estat dels pins d’entrada, entre molts altres. Aquest últim 

interessa en especial, ja que permet demanar el valor actual que està mesurant 

el sensor remot. 
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Per poder comunicar amb aquest dispositius, el microcontrolador envia 

mitjançant la comunicació serial UART, una trama especifica al mòdul RF i que 

permet que el dispositiu remot ens contesti. 

La trama API enviada per a la sol·licitud de la comanda AT és la següent: 

Byte Valor Descripció 

0 0x7E Byte delimitador 

1 0x00 Llargària del missatge (número de bytes des del byte 3 al 

byte 18) 2 0x10 

3 0x17 Sol·licitud de comanda AT 

4 0x01 Número seqüència del paquet 

5 0x01 Direcció de 64 bits del destinatari (equival al número de 

sèrie del dispositiu)  

Es configura per a cadascun dels dispositius. 

6 0x13 

7 0xA2 

8 0x00 

9 0x40 

10 0x8B 

11 0x78 

12 0x4E 

13 0xFF Direcció de la xarxa de destí. Sempre es configura com a 

0xFFFE 14 0xFE 

15 0x00 Opció de la comanda AT, en aquest cas cap. 

16 0x49 Comanda AT per a forçar una lectura dels pins del XBee 

remot. Correspon a la comanda ‘IS’ en hexadecimal. 17 0x53 

18 0x00 Valor paràmetre de la comanada AT. 

19 0x08 Checksum. 

 

Taula 7. Trama API de sol·licitud de comanda AT. 

 

Un cop el dispositiu remot ha rebut el missatge, enviarà la resposta dins d’una 

trama especifica amb el valor mesurat al XBee receptor. Aquest l’enviarà 

mitjançant la comunicació UART al microcontrolador.  
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La trama AT de resposta és la següent: 

Byte Valor Descripció 

0 0x7E Byte delimitador 

1 0x00 Llargària del missatge (des del byte 3 al byte 18) 

2 0x11 

3 0x97 Resposta de comanda AT 

4 0x01 Número seqüència del paquet 

5 0x01 Direcció de 64 bits del emissor (equival al número de sèrie 

del dispositiu)  

Es configurarà per a cadascun dels dispositius. 

6 0x13 

7 0xA2 

8 0x00 

9 0x40 

10 0x8B 

11 0x78 

12 0x4E 

13 0xFF Direcció de la xarxa de destí. Sempre es configura com a 

0xFFFE 14 0xFE 

15 0x49 Comanda AT per a forçar una lectura dels pins del XBee 

remot. Correspon a la comanda ‘IS’ en hexadecimal. 16 0x53 

17 0x00 Codi d’error. 

18 0x01 Valor del sensor.  

19 0xD1 

20 0x33 Checksum. 

 

Taula 8. Trama API de resposta de comanda AT. 

 

El checksum és una suma de comprovació que permet identificar errors en la 

trama ràpidament. Si un mòdul Xbee rep una trama amb un error en el checksum, 

aquesta serà eliminada. La manera de calcular-la és sumant els valor de 

cadascun dels bytes de la trama, exceptuant el delimitador i la llargària. 

Posteriorment s’agafa el byte de menys pes i es resta a el byte FF.  
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S’observa el càlcul per a les trames que s’utilitzaran: 

- Per a la sol·licitud: 

17 + 01 + 13 + 𝐴2 + 40 + 8𝐵 + 78 + 4𝐸 + 𝐹𝐹 + 𝐹𝐸 + 49 + 53

= 4𝐹7 

𝐹𝐹 − 𝐹7 = 08 

- Per a la resposta: 

97 + 01 + 13 + 𝐴2 + 12 + 34 + 56 + 78 + 𝐹𝐹 + 𝐹𝐸 + 49 + 53 + 01

+ 𝐷1 = 5𝐶𝐶 

𝐹𝐹 − 𝐶𝐶 = 33 

Per comprovar si es correcta una trama API rebuda, només cal sumar tots els 

bytes de la trama, exceptuant el delimitador i la llargària però incloent-hi el 

checksum. El byte de menys pes resultant sempre ha de ser FF. 

 

Seguidament s’apliquen els paràmetres esmentats en aquest apartat per al 

dispositiu central i en els apartats 4.1.1.3 i 4.1.2.2 per al transmissor de 

temperatura i nivell. Un cop aplicat en els respectius mòduls XBee, l’aspecte de 

la xarxa mitjançant el programa XCTU és: 

 

Figura 57. Captura de la xarxa amb XCTU. 

 

4.2.5. Codi  

La programació del microcontrolador s’ha realitzat amb llenguatge C. 

L’estructura bàsica és un menú principal amb diferents menús secundaris que 

permet visualitzar tota la informació dels dispositius. La navegació a través 
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d’aquests s’efectua mitjançant els polsadors implementats com a entrades 

digitals per pujar o baixar la selecció, entrar i sortir de cada menú.  

 

L’estructura dels menús és la següent: 

 

Figura 58. Estructura de menús. Creació pròpia. 

 

El programa de control és un bucle infinit, que genera interrupcions sempre que 

es rep alguna dada a través del port de comunicació UART Rx1, situat en el pin 

32 del PIC. La interrupció es pot produir per una petició de l’usuari o per un 

enviament programat del dispositiu remot. En el primer cas, el PIC envia les 

dades de petició al XBee a través del port de comunicació UART Tx1, situat en el 

pin 31 del PIC. En aquests cas la dada únicament es mostra per pantalla en 

temps real. En canvi, si la mostra és enviada automàticament per el dispositiu 

remot, el programa l’emmagatzema en la memòria i modifica el número de 

posició de la memòria. 
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Quan l’usuari vol recuperar les mostres de temps anteriors, el programa recupera 

fins a 8 mostres anteriors, corresponents a les 4 últimes hores, mitjançant el 

número de posició de la memòria. Les dades són mostrades per pantalla de 

manera correlativa. 

La memòria està dividida en dues parts. S’utilitza la primera meitat de la memòria 

(2-511 bytes) per als valors de temperatura, i la segona (514 a 1023) per als 

valors de nivell. Els bytes 0, 1, 512 i 513 s’utilitzen per a la posició de memòria 

esmentada anteriorment i per a cadascun dels sensors. 

 

Figura 59. Estructura de la memòria. Creació pròpia. 

 

Les mostres enviades per els sensors ocupen 2 bytes de memòria, per això 

s’haurà de dividir abans d’emmagatzemar i unir cada cop que les vulguem 

recuperar. 

Per a imprimir els valors dels sensors per pantalla, s’han de convertir de 

hexadecimal a voltatge, i de voltatge al valor real de la mesura. 

Per a la temperatura, es coneix que el convertidor A/D del XBee és de 10 bits 

(210=1024), i que el rang de voltatge en la sortida del sensor és de 0 a 3.3 volts. 

Per tant, l’expressió de conversió és: 

𝑇𝑉 =
𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 · 3.3

1024
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El sensor de temperatura s’ha configurat un rang de 0 a 100˚C, per tant, 

l’expressió que converteix la mostra en el valor de temperatura és: 

𝑇℃ =
𝑇𝑉 · 100

3.3
 

Per al nivell, la primera expressió que converteix la mostra a voltatge és idèntica: 

𝑁𝑉 =
𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 · 3.3

1024
 

Com que el voltatge de sortida del sensor no és lineal amb el nivell, s’ha 

programat mitjançant un percentatge en funció de la taula de relació voltatge-

nivell. 

El mode de visualització dels valors dels sensors en temps real, inclou un 

missatge que permet identificar ràpidament al usuari si el valor rebut és correcte 

o està fora dels valors preestablerts. En el cas de la temperatura, si el valor rebut 

és més baix de 25˚C o superior a 75˚C, s’imprimeix un missatge “ALARMA” en 

la segona fila de la pantalla (figura 60, esquerra i dreta). Si el valor és dins 

d’aquest interval, en canvi, es mostra un missatge de verificació “OK” (figura 60, 

centre). 

                   

Figura 60. Visualització de la temperatura en la pantalla LCD. 

El mateix ocorre en el cas del nivell, el límit establert es situa en el 25% o menys 

per al missatge “ALARMA” i superior a 25% per al missatge “OK”. 

  

Figura 61. Visualització del nivell en la pantalla LCD. 
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4.2.6. Connexió i simulació 

 
 

Figura 62. Connexió  elements dispositiu central. 

 

La connexió dels diferents elements s’observa en la figura 62. Els voltatges 

necessaris per al funcionament són de 3.3 V per al XBee i el PIC, i de 5 V per a 

la pantalla LCD. Aquesta última està connectada al PIC mitjançant 4 pins de 

dades (D4, D5, D6 i D7) per on s’envia la informació a visualitzar. També es 

connecten 3 pins més (RS, RW i E) que s’utilitzen per al control de la comunicació 

entre el PIC i la pantalla. La seva connexió elèctrica, com es pot veure, inclou 

una resistència variable que permet regular el contrast i visualitzar millor el 

contingut. 

El PIC, apart de les connexions que ja s’han anomenat per a la pantalla LCD i 

els polsadors, es connecta als 3.3 V a través del pin MCLR. Quan aquest pin 

està amb tensió, alimenta el microcontrolador i es troba en mode operatiu, però 

quan es desconnecta provoca el mode inactiu del microcontrolador. El pin també 

s’utilitza en el moment de programar el PIC. 

El XBee es connectarà als 3.3 V i els pins de transmissió i recepció serials amb 

el microcontrolador. 

Per tal de simular el dispositiu XBee s’ha utilitzat un PIC16F887, ja que no 

existeix en el programa de simulació utilitzat, i d’ara en endavant s’anomenarà 

XBee. El XBee, actua igual que el mòdul RF real, rep la trama de sol·licitud a 

través del pin RX (equivalent al pin Din) procedent del pin TX1 del 

microcontrolador. Un cop processat envia el valor mesurat mitjançant la trama 
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de resposta a través del pin TX (equivalent al pin Dout) cap al pin RX1 del 

microcontrolador. Per tal de generar una mostra automàtica i poder simular 

l’enregistrament i posterior recuperació, s’han utilitzat 2 polsadors que generen 

una mostra de temperatura i una mostra de nivell, respectivament. 

 

Figura 63. Sistema en repòs. 

 

Des de l’estat del sistema en repòs, polsant 3 vegades ‘OK’, es demana al 

sistema que ens mostri el valor actual del sensor de temperatura. 

 

Figura 64. Visualització de la temperatura en temps real. 

 

Es generen 3 mostres de temperatura des dels posadors del XBee, la última 

diferent de les dos anteriors. Des de l’estat del sistema en repòs, polsant la 

següent combinació: ‘OK’ + ‘DOWN’ + ‘OK’ + ’OK’ , es demana al sistema que 

ens mostri els valors de temperatura emmagatzemats. 
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Figura 65. Visualització de la temperatura en la memòria. 

 

S’observa en la figura 65, com la memòria de posició està preparada per a rebre 

una nova dada (8), i que les posicions de la 2 a la 7 estan ocupades per les 

mostres enviades pel XBee, essent la última diferent. El PIC llegeix la memòria 

en ordre invers a l’ordre que s’ha escrit. Com que la memòria per defecte conté 

el valor màxim (FF), s’ha definit que el PIC descarti aquest valor i mostri en 

pantalla ‘----‘ que simbolitza que la mostra és buida. 

 

Figura 66. Visualització de memòria buida. 

 

4.2.7. Font d’alimentació 

En aquest dispositiu es necessitaran les següent tensions: 

- 3.3 V: per al PIC18F6622. 

- 5 V: per al LCD. 

- 3.3 V: per al mòdul XBee. 
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El màxim consumidor de corrent és el mòdul XBee quan està enviant 

trames amb 33 mA, ja que tant la pantalla LCD (1.8 mA) com el PIC (6.8 

µA) tenen consums molt baixos. 

En aquest dispositiu s’utilitzarà un altre model de la sèrie de 

transformadors que ja s’han utilitzat per als altres dispositius. 

Concretament el VSK-S3-9U: 

 

Figura 67. Especificacions transformador VSK-S3-9U.22 

El model s’implementarà segons les recomanacions del fabricant, com 

s’ha vist en els dispositius dissenyats anteriorment. 

S’escull aquest model que subministra 9 V a la sortida, per tal d’utilitzar 

seguidament un regulador de tensió. Aquest regulador de tensió permet 

obtenir una tensió de 5 V molt estable i necessària per a l’alimentació dels 

components del dispositiu central. Es complementa amb un parell de 

condensadors, un a l’entrada de 100 µF i l’altre a la sortida de 10 µF. 

S’inclou un interruptor que permetrà encendre i apagar el dispositiu, i un 

LED que ens indica si el dispositiu està encès o no, complementat amb 

una resistència de 330 Ω per tal de limitar el corrent que circula per aquest. 

Un cop s’obtenen els 5 V per a la pantalla LCD, es dissenya mitjançant 

dues resistències un divisor de tensió per tal d’alimentar el mòdul XBee i 

el PIC. 

El disseny final de la font d’alimentació és: 

 

Figura 68. Disseny de la font d’alimentació del dispositiu central. 

 
22 https://www.mouser.es/datasheet/2/670/vsk_s3-1313305.pdf 

https://www.mouser.es/datasheet/2/670/vsk_s3-1313305.pdf
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5. FUTURES AMPLIACIONS 

En aquest apartat s’inclouen algunes petites modificacions que es podrien 

implementar, per tal de fer el dispositiu encara més versàtil i adquirir més 

prestacions. Algunes d’aquestes ja s’havien contemplat al inici del projecte, però 

per motius que ja s’havien tingut en compte en el anàlisis de riscs, no s’han pogut 

dur a terme. Es tracta del mòdul Bluetooth i de l’aplicació mòbil. La codificació 

del programa del PIC s’ha allargat més del previst, degut a la poca experiència 

en codificació de transmissions UART. D’aquesta manera, s’ha prioritzat el 

funcionament principal del sistema en front a les prestacions superiors que 

s’havien previst. 

5.1. Mòdul Bluetooth i aplicació mòbil. 

Segons Cardozo (2003), els inicis del sistema de transmissió sense fils Bluetooth 

es troben al 1994 quan Ericsson Mobile Telecommunications va començar a 

treballar amb senyals de radio de baixa potència i baix cost entre dispositius, 

atraient altres companyies importants. Així, es pot dir que és una tecnologia molt 

madura i àmpliament implementada arreu. 

Els propòsits d’aquesta tecnologia són: 

- Facilitar comunicacions entre dispositius. 

- Eliminar els cables i connectors. 

- Crear petites xarxes entre dispositius personals. 

Bluetooth utilitza la banda de transmissió ISM de 2.4 GHz i utilitza una topologia 

mestre-esclau de fins a 8 dispositius simultanis (1 mestre i 7 esclaus) formant 

una piconet. La banda d’operació es divideix en canals de 1 MHz i utilitza la 

modulació GFSK (Gaussian Frequency Shift Keying). 
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Figura 69. Dues piconet.23 

La figura 69  mostra una scatternet, ja que un mateix dispositiu es pot trobar en 

dues piconet diferents però només pot estar actiu en una de les dues. 

El protocol utilitza la tècnica de codificació d’espectre eixamplat per salts de 

freqüència (FHSS, Frequency Hopping Spread Spectrum) que permet obtenir 

una senyal molt robusta i resistent a les interferències electromagnètiques. Els 

salts de freqüència d’una a l’altre permeten que una transmissió només pugui ser 

desxifrada per el receptor correcte, ja que aquests salts segueixen un patró 

pseudoaleatori. El temps TC fa referència a la ranura de temps que està 

transmeten a la mateixa freqüència portadora, anomenada dwell time. 

 

Figura 70. Distribució temporal dels salts de freqüència.24 

 
23 http://bibing.us.es/proyectos/abreproy/11972/fichero/Cap%C3%ADtulo+2+-+Bluetooth.pdf 
24 Mòdul 4. Codificació i Modulacions Avançades. UOC. 

http://bibing.us.es/proyectos/abreproy/11972/fichero/Cap%C3%ADtulo+2+-+Bluetooth.pdf
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La pila de protocols que utilitza el sistema Bluetooth es pot observar resumida 

en la imatge. 

 

Figura 71. Model OSI per a Bluetooth.23 

La capa radio defineix les característiques del transceptor del dispositiu a 2.4 

GHz. La capa de control d’enllaç s’encarrega de controlar l’accés als canals de 

dos maneres diferents, síncron orientat a connexió (SCO) y asíncron sense 

connexió (ACL), el primer utilitzat per a àudio en temps real i el segon per a 

paquets de dades. 

LMP és la capa encarregada de l’establiment i configuració del enllaç entre el 

dispositius, també és la responsable de la seguretat de la piconet. La capa HCI 

és la interfície amb el mòdul de ràdio. L2CAP adapta els protocols de les capes 

inferiors. SDP és l’encarregat de buscar els serveis i les característiques 

d’aquests. RFCOMM transporta les dades a les capes superiors i és el 

responsable de la possibilitat de realitzar múltiples connexions simultànies. TCS 

és una especificació exclusiva per al control de trucades y dades entre 

dispositius. 

El mòdul necessari per a implementar connexió Bluetooth al dispositiu central 

seria un amb la capacitat d’esclau, ja que la funció de mestre la duria a terme el 

dispositiu mòbil. En el mercat existeixen multitud de mòduls amb aquesta funció, 

però s’ha pensat amb el model HC-06 ideal per a una connexió fàcil entre els 

dispositiu central i el mòbil mitjançant microcontroladors. 
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Figura 72. Mòdul HC-06.25 

 

Un cop implementat aquest mòdul, s’ha de dissenyar una aplicació que utilitzant 

el Bluetooth d’un dispositiu mòbil, com ara un mòbil o una tauleta, permeti la 

comunicació amb el dispositiu central. Actualment la creació de aplicacions 

mòbils quasi està al abast de tothom, gràcies a programes senzills i molt intuïtius 

que corren sobre sistemes Android, alguns gratuïts i d’altres més potents de 

pagament. 

Per a aquest projecte s’havia pensat amb l’aplicació online i gratuïta MIT App 

Inventor. Aquesta web permet crear el disseny de l’aplicació mitjançant botons, 

menús desplegables i estructures de pantalles. 

 

Figura 73. Disseny interfície de l’aplicació. Creació pròpia.26 

La mateixa aplicació et permet dissenyar les funcions mitjançant una estructura 

de sentencies molt intuïtives. Es capaç de crear la navegació dins de l’aplicació, 

 
25 https://store.prometec.net/producto/modulo-bluetooth-hc-06/ 
26 https://appinventor.mit.edu/ 

https://store.prometec.net/producto/modulo-bluetooth-hc-06/
https://appinventor.mit.edu/
https://store.prometec.net/wp-content/uploads/2019/06/0000191_hc-06-bluetooth-wireless-module.jpeg
https://store.prometec.net/wp-content/uploads/2019/06/HC_06_2.png
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incloure la connexió Bluetooth amb el dispositiu a enllaçar, i fins i tot 

emmagatzemar les dades en el dispositiu mòbil. 

 

Figura 74. Disseny funcionalitats de l’aplicació. Creació pròpia.26 

5.2. Ampliació de la xarxa. 

El sistema dissenyat contempla la monitorització de dues variables d’un mateix 

sistema d’un únic compressor d’etilè. Les plantes químiques estan formades per 

desenes d’equips amb dos o tres sistemes cadascun i diverses variables a 

controlar dins d’aquests. Es pot considerar que les plantes químiques poden 

arribar a controlar milers de variables. El sistema, que es tracta en aquest 

projecte, té la capacitat per a poder ampliar-se gràcies a la capacitat del protocol 

ZigBee i del mòduls XBee tractats. Com s’ha vist, ZigBee permet fins a més de 

65000 nodes interconnectats en una xarxa. 

Els dispositius locals es configurarien com a End Device, els dispositius centrals 

com a Routers i s’hauria de dissenyar un dispositiu que inclouria el Coordinador 

on es concentrarien totes les dades de la planta. Cada End Device podria 

incloure diferents senyals analògics i digitals d’un dels sistemes d’un equip de la 

planta i tots els sistemes quedarien agrupats en Routers. Els Routers seguirien 

tenint la capacitat de visualització, mitjançant una pantalla, de totes les variables 

dels sistemes associats al equip. 
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5.3. Memòria externa. 

Aquesta modificació aniria estretament lligada a l’anterior, és a dir, els dispositius 

centrals governats per els XBee configurats com a Routers, controlarien algunes 

desenes de variables i la memòria necessària per a emmagatzemar les diferents 

mostres d’aquestes variables quedaria molt limitada. 

La possibilitat d’instal·lar una memòria EEPROM externa seria una solució a 

aquest inconvenient. La comunicació amb aquesta memòria s’efectuaria 

mitjançant transmissió serial I2C (Inter-Integrated Circuit). Es tracta d’una 

comunicació bidireccional que permet la interacció entre diferents dispositius 

connectats a un bus amb una estructura formada per un mestre i diferents 

esclaus. Segons Balseca (2009) aquest sistema de comunicació va ser 

desenvolupat per Philips Semiconductors a principis dels anys 80.  

 

Figura 75. Connexió I2C.27 

I2C utilitza dos fils, un anomenat SDA per a les dades i un altre anomenat SCL 

per al rellotge que sincronitza totes les dades. Les dues línies es connecten a 

tots els dispositius i necessiten dues resistències de polarització Rp a través 

d’una alimentació de 5V. El dispositiu mestre és l’encarregat de controlar la línia 

del rellotge SCL i és l’únic que pot iniciar una transferència. 

El PIC18F6622 seleccionat per al dispositiu central ja disposa de dos ports 

serials d’aquest tipus i d’aquesta manera es podria solucionar i poder ampliar la 

memòria per donar cabuda a l’augment de variables emmagatzemades. 

Actualment, existeixen moltes memòries EEPROM i de moltes capacitats. A més 

el sistema I2C permet incloure múltiples memòries en paral·lel al llarg del bus. 

 
27 https://www.diarioelectronicohoy.com/blog/introduccion-al-i2c-bus 

https://www.diarioelectronicohoy.com/blog/introduccion-al-i2c-bus
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Un exemple de Microchip és la memòria AT24CM02, que multiplica per 256 la 

capacitat d’emmagatzematge respecte el PIC18F6622 escollit per al disseny. 

         

Figura 76. Memòria externa EEPROM AT24CM02.28 

 

  

 
28 https://www.mouser.es/datasheet/2/268/Atmel-8828-SEEPROM-AT24CM02-Datasheet-

1398087.pdf 

https://www.mouser.es/datasheet/2/268/Atmel-8828-SEEPROM-AT24CM02-Datasheet-1398087.pdf
https://www.mouser.es/datasheet/2/268/Atmel-8828-SEEPROM-AT24CM02-Datasheet-1398087.pdf
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6. CONCLUSIONS 

Un cop finalitzat el disseny del sistema sense fils de monitorització de sensors, 

es pot concloure que ZigBee permet crear xarxes de sensors a distàncies curtes, 

però suficientment grans per a les plantes de la indústria química. El nombre de 

dispositius interconnectats és el punt fort d’aquesta tecnologia, els 65.000 

dispositius que permet connectar el fan ideal per als milers de variables que s’han 

de controlar en les plantes de producció. El seu punt dèbil és el preu dels 

transmissors, que es situa entre els més cars de les WSN i encareix una mica la 

seva implementació. No obstant, és molt més econòmica i fàcil d’instal·lar que 

xarxes més potents com ara el WiFi o la tecnologia mòbil. 

El sensor de nivell utilitzat per a aquest prototip és inadequat degut a la seva 

mida i, sobretot, a la seva precisió. El sector utilitza altres instruments més 

precisos, però a la vegada més cars. El projecte tracta simplement de comprovar 

la viabilitat del sistema i una aproximació de les seves funcionalitats, minimitzant 

recursos. 

El disseny del dispositiu de mesura de temperatura utilitzat tampoc és gaire 

acurat, ja que es poden trobar en el mercat específic per a plantes químiques, 

models molt més desenvolupats i molt més precisos. Aquests models però, són 

molt més cars i s’ha prioritzat poder construir un prototip més econòmic. 

Els objectius principals del treball es poden considerar assolits, ja que el sistema 

dissenyat és capaç de digitalitzar variables físiques, centralitzar-les en un sol 

dispositiu i accedir a les dades des d’un punt allunyat del equip mesurat. No 

obstant, els objectius específics s’han vist alterats degut a un increment de temps 

invertit en la codificació del programa de processament i visualització de les 

dades. El retard en aquesta codificació ve donat per la falta d’experiència en la 

programació en transmissions UART, ja que aquestes són de 8 bits i les dades 

enviades pels transmissors són de 10 bits i això implica que s’han de dividir en 

dos bytes cada cop que es rep una dada. Aquest increment de temps s’ha traduït 

amb l’eliminació del mòdul Bluetooth i l’aplicació per a mòbil dins del projecte i 

en conseqüència no s’han pogut assolir la totalitat dels objectius específics que 

s’havien definit prèviament. 
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En el moment de la construcció del hardware també s’han tingut problemes, ja 

que finalment i per falta de temps, no s’ha pogut acabar implementant els 

dispositius. En el moment de connectar els dispositius XBee amb el sensor, el 

valor analògic que es rebia era incorrecte. Aquest fet pot ser degut a una 

connexió incorrecte de les referències de voltatge del transmissors, fent que el 

convertidor A/D no sigui capaç d’obtenir el valor real mesurat pel sensor. 

Pel que fa al circuit d’adaptació, finalment es va decidir implementar el circuit 

d’adaptació de la termoresistència mitjançant soldadura. Degut a la gran precisió 

necessària a l’hora de soldar, la soldadura no era del tot acurada i això també 

podria afectar a la qualitat del senyal obtingut i provocar problemes en el 

convertidor A/D. 

Aquest treball m’ha servit per obtenir experiència en el desenvolupament de 

projectes, ja que aquesta era nul·la per part meva. El fet de viure tots els passos 

des de la planificació, passant pel disseny i la construcció, fins arribar a aquestes 

conclusions, ajuda a veure els errors comesos i fer una valoració crítica del treball 

realitzat. Segurament, per aquesta falta d’experiència, s’ha pecat d’ambiciós i 

poc realista amb el temps necessaris per a cadascuna de les tasques. En futurs 

projectes, això m’ajudarà a ajustar millor les tasques a realitzar i el temps 

necessari per dur-les a terme. 

El treball també m’ha servit per adquirir habilitats noves en el sector de la 

electrònica, com ara soldadura de circuits, codificar programes amb una finalitat 

real, la càrrega de programes dins de microcontroladors, aprendre a utilitzar 

transmissors RF, entre d’altres. Tot i que, al haver hagut d’aprendre en tant poc 

temps i amb un solapament amb la redacció d’aquest treball, els resultats són 

poc acurats. 
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7. GLOSSARI 

Android: conjunt de programari, sistema operatiu i aplicacions per a dispositius 

mòbils. 

API: mode de transmissió basat en trames editables entre dispositius XBee. 

AT: mode de transmissió automàtic entre dispositius XBee. 

EEPROM: memòria ROM programable i esborrable elèctricament. 

LCD: tipus de pantalla de visualització de dades, basat en cristall líquid. 

LoRa: protocol de transmissió sense fils. 

Model OSI: protocol de referència de sistemes oberts. 

PCB: placa de circuit imprès. 

PIC: circuits integrats programables fabricats per Microchip Technology Inc. 

Protoboard: placa de proves per a construir prototips de circuits electrònics. 

PT100: tipus de termoresistència utilitzada per a mesurar temperatura mitjançant 

contacte. 

RF: abreviació de radiofreqüència. 

WSN: xarxa de sensors sense fils. 

XBee: mòdul RF de transmissió/recepció del protocol ZigBee de DIGI Inc. 

ZigBee: protocol de transmissió sense fils. 

Z-Wave: protocol de transmissió sense fils. 
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