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  Resum del Treball: 

El concepte Open Hardware (maquinari lliure) s’aplica a aquells dispositius electrònics 

als quals els fabricants han alliberat, per a tot el públic, els seus esquemes i les seves 

especificacions tècniques. Aquesta filosofia de treball té un dels seus màxims 

exponents en les plaques Arduino. En conseqüència, molts fabricants han 

comercialitzat tot tipus de sensors dissenyats, específicament, per a aquests 

dispositius i a preus molt assequibles. La realització d’aquest Treball Final de Màster 

ha tingut com a finalitat dissenyar nous sensors, tots ells construïts a partir de 

components electrònics actius i passius i elements mecànics, crear les seves pròpies 

llibreries en llenguatge C i la implementació d’aquests en un sistema basat en Arduino. 

A més, s’ha analitzat i comparat el funcionament dels nous dissenys amb sensors ja 

existents en el mercat. Així doncs, un cop finalitzat el projecte, s’ha obtingut un 

sistema capaç d’enregistrar valors de diferents magnituds (humitat relativa, 

temperatura i velocitat del vent) i emmagatzemar les dades en forma de taula i 

gràfiques en una web per a un estudi estadístic de les variacions d’aquestes 

magnituds en diferents períodes de temps. 
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  Abstract (in English): 

The Open Hardware concept is applied to those electronic devices that manufacturers 

have released to the public, their schemes and their technical specifications. This 

working philosophy has its best example with Arduino boards. Consequently, many 

manufacturers have sold all kinds of sensors designed specifically for those devices 

and at very reasonable prices. The aim of this Final Project was to design new 

sensors, all of them manufactured with active and passive electronic components and 

mechanical parts, create their own libraries in C language and their implementation on 

a system based on Arduino. In addition, the behaviour of new designs have been 

analysed and compared with existing sensors on the market. Thus, once the project 

has been realized, it becomes a system capable of register values of different 

magnitudes (relative humidity, temperature and wind speed) and store the data in a 

grid and as graphics on a website for a statistical study of these magnitudes in different 

periods of time. 
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1. Introducció

1.1. Context i justificació del Treball 

Aquest projecte té una doble justificació. En primer lloc, sempre m’he sentit atret per 

tot tipus d’activitats realitzades en entorns naturals (alpinisme, barranquisme, 

espeleologia i ciclisme). Qualsevol d’aquestes activitats requereix una observació i cert 

coneixement de la meteorologia i tots els fenòmens associats a aquesta. A més, 

sempre he volgut tenir una petita estació meteorològica a casa. Aquest projecte em 

permet dissenyar-ne una de pròpia. 

En segon lloc, treballo com a professor de tecnologia, informàtica i matemàtiques en 

una escola de Barcelona. A l’optativa de tecnologia de 4t d’ESO, tinc l’oportunitat 

d’ensenyar als alumnes electrònica analògica i digital. L’ús i programació de les 

plaques Arduino és part de la seva formació. A final de curs, els alumnes són capaços 

de realitzar petits projectes de forma autònoma. Aquest treball final de màster em 

servirà per a engegar un nou projecte a l’escola on els alumnes podran participar de 

forma activa. Així doncs, el projecte el podran treballar diferents grups d’alumnes, però 

les dades obtingudes seran públiques, de manera que des de diferents matèries es 

podrà treballar de manera transversal. Per exemple, a informàtica podran dissenyar en 

3D les estructures de suport i l’anemòmetre, a matemàtiques utilitzaran les dades 

enregistrades per fer estadístiques i a ciències naturals i geografia podran estudiar el 

clima i els fenòmens meteorològics.  

1.2. Objectius del Treball 

Els objectius d’aquest Treball Final de Màster es resumeixen en els següents cinc 

punts:  

 Aplicar els coneixements adquirits en les diferents àrees del Màster per a la

resolució de problemes.

 Dissenyar, construir i implementar nous sensors per treballar amb plaques

Arduino.

 Crear llibreries en llenguatge C per utilitzar els nous dissenys de sensors amb

l’IDE d’Arduino.

 Comparar i validar els nous dissenys de sensors amb els ja existents en el

mercat.
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 Instal·lar una petita estació meteorològica per enregistrar valors d’humitat 

relativa, temperatura i velocitat del vent i poder-los analitzar. 

 

1.3. Metodologia utilitzada 

 
Per realitzar aquest Treball Final de Màster (a partir d’ara TFM) s’han seguit diferents 

estratègies de treball. La seqüència utilitzada ha permès incrementar la dificultat del 

treball i assolir els objectius plantejats.  

La primera fase ha consistit a fer un estudi de quines tecnologies són les més 

utilitzades per mesurar magnituds com la temperatura, la humitat relativa o la pressió 

atmosfèrica. 

A continuació, el treball s’ha dividit en el disseny de sensors analògics i de sensors 

digitals. En ambdós casos ha estat clau la lectura de la documentació facilitada pel 

fabricant dels diferents components utilitzats.  A partir de les característiques descrites 

en el full de dades de cada component, s’ha pogut determinar quin havia de ser 

l’esquema elèctric i quins paràmetres eren necessaris incloure en el codi de 

programació. 

En el cas dels sensors analògics, s’ha començat per un estudi teòric de les funcions de 

transferència dels sensors. Utilitzant eines matemàtiques s’ha analitzat la resposta del 

component davant de diferents paràmetres. A continuació, s’ha executat per fases la 

part de la programació. Primer, s’ha escrit un programa amb totes les funcions 

necessàries per obtenir les lectures de les magnituds. Tot seguit, s’ha convertit el codi 

del programa en una llibreria i s’ha tornat a verificar el correcte funcionament. Aquesta 

estratègia de treball ha servit per aprendre a crear les llibreries i donar seguretat per 

afrontar el disseny dels sensors digitals. També s’han recreat diferents condicions 

(temperatures càlides / temperatures fredes) per estudiar de manera pràctica el 

funcionament del sensor. 

Amb els sensors digitals, el disseny de la part electrònica ha estat més complicada que 

en el cas dels sensors analògics, sobretot per les reduïdes dimensions dels 

components. Per realitzar el codi de programa que permet comunicar la placa Arduino 

amb el sensor s’han hagut d’estudiar a fons els diferents protocols de comunicació. En 

algun cas particular s’ha aprofitat codis de programa de lliure distribució per adaptar-

los a les necessitats dels sensors i crear les noves llibreries amb funcions 

específiques. 
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1.4. Planificació del Treball 

 
El següent diagrama de Gantt mostra la planificació del present TFM i les principals 

tasques a realitzar. 

Proposta de TFM 

Resum 

Objectius 

Recursos a utilitzar 

PAC1 

Fase de recerca 

Estat de l'art 

PAC2 

Fase de recerca (sensors analògics) 

Anàlisi teòric  

Disseny prototips  

Llibreries  

Models 3D 

Fase de recerca (sensors digitals) 

Anàlisi teòric  

Disseny prototips  

Llibreries  

Registre de dades (Wi-Fi) 

PAC3 

Memòria 

PAC4 

Presentació 

PAC5 

Fig. 1  Diagrama de Gantt 
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1.5. Breu sumari de productes obtinguts 

 
La relació dels prototips de sensors dissenyats i les seves corresponents llibreries és 

la següent: 

 Sensor analògic d’humitat relativa compensat en temperatura (llibreria RHT).  

 Sensor analògic de direcció del vent (llibreria RosadelsVents16). 

 Sensor analògic de pressió atmosfèrica. 

 Sensor digital de velocitat del vent (llibreria Tramuntana). 

 Sensor digital de pressió atmosfèrica, temperatura i humitat relativa (llibreria 

PTRHI2C). 

 Sensor digital de temperatura (llibreria MAX31826). 

A més, s’han creat els models 3D dels elements mecànics per als sensors de direcció 

del vent i velocitat del vent.   

 
 

1.6. Breu descripció dels altres capítols de la memòria 

 
El present treball s’ha estructurat en diferents capítols dels quals es fa una breu 

descripció a continuació: 

 Capítol 2. Estat de l’art: s’introdueix a la filosofia de codi de programari obert i 

maquinari obert. També es detallen les característiques de la placa Arduino 

UNO i dels protocols de comunicació que utilitza. Finalment, s’explica quines 

són les funcions dels sensors i com es classifiquen. 

 Capítol 3. Fase prèvia al desenvolupament: es defineixen les magnituds 

físiques que mesuraran els nous sensors. 

 Capítol 4. Disseny dels prototips de sensors analògics: descriu els punts a tenir 

present a l’hora de dissenyar un sensor d’humitat relativa compensat en 

temperatura. Un cop realitzat el prototip, s’obté la llibreria que permet utilitzar el 

sensor amb la placa Arduino UNO. També es dissenya un sensor de direcció 

del vent que consta d’una part electrònica i d’una altra de mecànica. Tot plegat 

es complementa amb una llibreria que indica d’on bufa el vent. Per acabar, es 

dissenya un sensor analògic de pressió atmosfèrica. 

 Capítol 5. Disseny dels prototips de sensors digitals: es dissenyen tres prototips 

de sensors que utilitzen protocols de comunicació diferents. En primer lloc es 

dissenya un sensor per mesurar la velocitat del vent. Aquest necessita, a part 

de l’electrònica i de la programació, una part mecànica. El segon sensor 
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mesura la pressió atmosfèrica, la humitat relativa i la temperatura i es comunica 

amb el protocol I2C. El tercer prototip de sensor mesura la temperatura, però 

en aquest cas es comunica amb el protocol 1-Wire. En tots els casos, cada 

sensor inclou la seva pròpia llibreria. 

 Capítol 6. Emmagatzemar i publicar el registre de dades: s’explica com 

configurar un sistema WiFi per enviar les dades a un full de càlcul de Google 

Drive i obtenir les gràfiques de les magnituds enregistrades. 

 Capítol 7. Comparativa dels prototips amb d’altres sensors comercials: 

s’analitza el comportament dels sensors i es compara amb d’altres sensors 

àmpliament utilitzats per la comunitat Arduino.  

 Capítol 8. Conclusions: s’avalua el treball fet en els capítols anteriors i 

s’analitzen els avantatges i inconvenients dels diferents sensors. També 

s’expliquen possibles millores a realitzar. 

 Glossari: recull de termes utilitzat. 

 Annex A: inclou els codis de les llibreries creades per als diferents sensors. 

 Annex B: imatges “interactives” dels models en 3D del penell i de 

l’anemòmetre. Les imatges es poden rotar, apropar i allunyar per tenir una 

millor perspectiva dels components.      
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2. Estat de l’art 

El món de l’electrònica i de la programació s’ha popularitzat gràcies, en part, a una 

àmplia comunitat d’usuaris que comparteixen recursos (treballs, idees, programes, 

esquemes...).  

   

2.1. Codi de programari obert (Open source software) 

 

D’una banda, la Free Software Foundation (FSF) va definir l’any 1985 el concepte 

“programari lliure” (free software) com aquella distribució informàtica que permet a un 

usuari adquirir un programari, instal·lar-lo i executar-lo amb tota llibertat, a més de 

poder-lo compartir i modificar.1 

D’altar banda, la Open Source Initiative (OSI) es va crear l’any 1998 i té com a punt de 

partida, per definir les característiques del programari, els quatre pilars descrits per la 

FSF. Aquests aspectes clau són: l’ús, l’execució, la compartició i la modificació del 

programari. Ara bé, la OSI introdueix un  nou requisit que estableix que per millorar la 

funcionalitat o per implementar noves característiques a programes informàtics cal 

tenir accés al seu codi font. Així doncs, aquesta segona entitat va més enllà que la 

FSF i defineix deu criteris  per al codi de programari obert (‘open source software’).2 

D’aquestes deu premisses, i per a la finalitat d’aquest TFM en destaquen les següents: 

 S’ha de poder accedir tant al codi font com a la versió compilada del programa. 

 La llicència del programari original ha de permetre modificar-lo i realitzar 

treballs derivats. 

 A més, aquesta llicència ha de permetre entregar el programa com a part d'una 

distribució constituïda amb programes de diferents fonts.  

 No s’ha de restringir a una única tecnologia o interfície.  

Per tant, el fet de trobar en el mercat distribucions de programari de codi obert (que 

segueixen les directrius establertes per la OSI) ha permès la creació de nombroses 

comunitats que treballen per un fi comú. En contraposició, altres desenvolupadors de 

programaria utilitzen codi tancat (‘closed source software’) que no segueix aquests 

criteris. 

Alguns exemples de distribucions de codi obert molt populars i amb nombrosos grups 

de treball per a millorar les prestacions i recursos són: 

                                                
1
 http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.en.html 

http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.en.html
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 Appache (servidor web) 

 Blender (disseny 3D) 

 GIMP (editor d’imatges) 

 LibreCAD (disseny assistit per ordinador) 

 Open Office (paquet d’ofimàtica) 

 Python (llenguatge de programació) 

 Tex (sistema de tipografia) 

 

2.2. Maquinari obert (Open Hardware) 

 

La filosofia de treball implícita en la comunitat d’usuaris que utilitzen programari de 

codi obert ha generat un moviment similar en el disseny i la fabricació de maquinari 

(‘hardware’). 

Un dispositiu elèctric i/o mecànic es considera “maquinari obert” (‘open hardware’) si 

la informació referida al seu disseny està disponible al públic en general i està permès 

copiar el model, modificar part d’aquest i redistribuir-lo. Aquesta definició va ser 

determinada per la Tucson Amateur Packet Radio (TAPR) a la dècada dels vuitanta i 

segueix vigent actualment. 

Per tal d’arribar a un consens i una estandardització de les característiques que ha de 

complir un producte maquinari obert, l'any 2010 va sorgir el projecte Open Source 

Hardware (OSHD).3 En aquesta iniciativa hi participen nombroses empreses, essent 

una d’elles Arduino.  

Però en el cas del maquinari s’ha de fer una puntualització important. Quan el fabricant 

decideix atorgar a un producte la llicència de maquinari obert, hi ha dues parts 

clarament diferenciades: la documentació i el producte. La primera fa referència a la 

informació del disseny i la segona és l’element físic. 

Així doncs, a partir de la definició de la TAPR, es dedueix que la documentació 

facilitada pel distribuïdor només es pot utilitzar i copiar, però en cap cas modificar.4 En 

canvi, el producte sí que es pot millorar o adaptar segons les necessitats. Aleshores, 

davant de qualsevol canvi del producte s’haurà de publicar una nova documentació 

amb les modificacions realitzades. 

Segons la documentació entregada pel fabricant, es poden distingir tres nivells o 

categories de maquinari obert: 

                                                                                                                                          
2
 https://opensource.org/osd 

3
 http://freedomdefined.org/OSHW 

https://httpd.apache.org/
https://www.blender.org/
https://www.gimp.org/
http://librecad.org/
https://www.openoffice.org/
https://www.python.org/
https://www.tug.org/
https://opensource.org/osd
http://freedomdefined.org/OSHW
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 Interfície oberta: l’empresa fabricant facilita la informació de com funciona cada 

bloc que conforma el producte i com es produeix l’intercanvi de dades. Permet 

crear controladors (drivers) en l’àmbit de programació. 

 Disseny obert: la documentació és prou detallada per poder crear un nou 

disseny funcionalment compatible. 

 Implementació oberta: s’inclou un llistat complet dels components i de la seva 

interconnexió de manera que ohm pot crear una còpia del model original.  

 

En conseqüència, l’equivalent al programari de codi obert per a maquinari seria una 

llicència de maquinari obert d’implementació oberta. 

  

2.3. Arduino 

 

Arduino és una marca registrada que ofereix la possibilitat de realitzar multitud de 

projectes electrònics utilitzant i combinant diferents models de plaques open hardware  

d’implementació oberta i un entorn de programació de codi obert. Els orígens de la 

marca es remunten al 2005 i des d’ençà que no ha parat de créixer en popularitat. 

 

Però, atès que la documentació per crear noves plaques a partir de les originals està a 

la disposició del públic en general, al mercat s’hi poden trobar diversos models 

dissenyats per altres fabricants o empreses. En referència a la programació, la situació 

no és molt diferent de la del maquinari. El propietari d’una placa Arduino pot emprar 

diferents entorns de programació que van des de la programació per codi que ofereix 

la distribució Arduino fins a la programació per blocs d’instruccions (Ardublock, 

Snap4Arduino, Minibloq, etc.), passant per la programació gràfica per blocs funcionals 

(Labview, Simulink, MyOpenLab). 

 

És més, la mateixa marca Arduino presenta dos entorns de programació fruit d’una 

desavinença entre el fabricant de plaques a Itàlia i els membres fundadors de 

l’empresa als EUA. 

 

                                                                                                                                          
4
 https://www.tapr.org/TAPR_Open_Hardware_License_v1.0.pdf 

https://www.tapr.org/TAPR_Open_Hardware_License_v1.0.pdf
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Fig. 2  Logotip de la comunitat Arduino 

 

2.3.1. arduino.cc  i  arduino.org 

 

A partir del projecte original Arduino del 2005, treballadors com Massimo Banzi, David 

Cuartielles i d’altres van crear, l’any 2009, Arduino LLC. L’empresa feia difusió dels 

seus productes a través de la que era la pàgina oficial d’Arduino a tot el món 

(www.arduino.cc). Aquests emprenedors eren, sobretot, responsables als EUA del 

desenvolupament del codi font que permetia als usuaris finals d’una placa Arduino 

programar el maquinari. 

L’any 2014, Gianluca Martino (responsable de la fabricació de les plaques Arduino a 

Itàlia per mitjà de la companyia Smart Projects) va canviar el nom de la seva empresa 

a Arduino SRL i alhora va registrar el domini www.arduino.org.  

Per no quedar fora de joc, ambdues organitzacions es van haver d’adaptar. Així doncs, 

la companyia americana va fabricar noves plaques mentre que l’equivalent europea va 

haver de desenvolupar un nou entorn de programació. Cal dir però, que tant el 

maquinari com el programari són compatibles entre totes dues entitats. 

A finals del 2016, els responsables de la versió americana busquen ampliar el seu 

mercat a Europa introduint una nova marca registrada per a Arduino. Aquesta rep el 

nom de Genuine.   

 

2.3.2. Arduino UNO 

 

La placa Arduino UNO R3 és un dels models més venuts a tot el món per la seva 

simplicitat i versatilitat per desenvolupar projecte. Del nom es dedueix que “Arduino 

UNO” és el model de placa i “R3” és la revisió del maquinari. 

 

http://www.arduino.cc/
http://www.arduino.orgm/
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Fig. 3  Placa Arduino UNO R3 

 

La comunicació sèrie entre l’ordinador i la placa es realitzà per mitjà d’una connexió 

USB (Universal Serial Bus). Tanmateix, aquest port USB serveix com alimentació, 

encara que hi ha l’opció d’utilitzar una font d’alimentació externa connectada a través 

del connector de 2,1 mm amb l’element central com el terminal positiu. Una tercera via 

per subministrar tensió a la placa és amb els pius Vin i GND (Ground). Relacionat 

també amb l’alimentació, cal esmentar que el maquinari incorpora un regulador de 

tensió de 5 V. 

La placa disposa de catorze pius digitals que es poden configurar per treballar com 

entrada o sortida i cada piu pot subministrar una intensitat de corrent de fins a 40 mA. 

Totes aquestes connexions digitals externes incorporen una resistència pull-up de 20 

kΩ a 50 kΩ, encara que aquestes estan desconnectades per defecte.  

Dels catorze pius digitals, sis d’ells poden treballar amb senyals de modulació 

d’amplada de polsos (PWM, de l’anglès Pulse Width Modulation).  Les connexions 

dissenyades per fer ús de la PWM s’identifiquen pel símbol ~ que apareix a la 

serigrafia de la placa. L’assignació del cicle de treball (Duty cycle) per aquest tipus de 

senyal es realitza per mitjà de valors de 0 a 255 (rang equivalent als possibles valors 

d’una paraula de 8 bits).  

Arduino UNO també inclou sis entrades analògiques de fins a 5 V que són convertides 

a senyals digitals amb un convertidor de 10 bits. La lectura dels valors d’entrada 

analògica està referida  per defecte a 5 V, però es pot canviar a la tensió del piu 

AREEF utilitzant la funció analogReference().  Considerant la tensió de referència 

a 5 V, aleshores la resolució mínima d’entrada és: 
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L’element principal de la placa és el microprocessador ATmega328P, el qual té 32 KB 

de memòria flash, essent utilitzats 512 Bytes pel gestor d'arrencada (bootlaoder). 

Aquest tipus de memòria flash és la que s’utilitza per emmagatzemar permanentment 

(fins a una nova escriptura) el programa que ha d’executar el microprocessador.  El 

senyal de rellotge a les plaques Arduino UNO té una freqüència de 16 MHz. 

Altres aspectes tècnics importants són: 

 Admet transmissió sèrie de senyals asíncrons (pius RX i TX) 

 Interrupcions externes (pius 1 i 2) 

 Inclou línies de comunicació per al protocol SPI 

 Incorpora línies de comunicació per al protocol I2C 

 

 

Fig. 4  Esquema elèctric de la placa Arduino UNO R3 
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Taula. 1  Resum característiques placa Arduino UNO R3 

Alimentació via USB 5 V 

Alimentació externa recomanada 7 -12 V 

Pius digitals (Entrada/Sortida) 14 

Pius analògics 6 

Corrent subministrada pels pius 40 mA 

Microprocessador ATmega328P 

Memòria flash 32 kB 

Memòria EEPROM 1 KB 

Freqüència de rellotge 16 MHz 

 

 
 
 
2.3.3. L’entorn de programació (Arduino IDE) 

 

Atès que les plaques Arduino estan pensades per interactuar amb el món físic (amb el 

seu entorn), el microprocessador s’ha de poder programar. Tant arduino.cc com 

arduino org disposen d’un entorn de programació anomenat Arduino IDE (Integrated 

Development Environment). Aquest programari és gratuït i de codi obert. A més, està 

disponible per a diferents sistemes operatius i durant el procés d’instal·lació també 

s’inclouen els controladors (drivers) que permeten utilitzar diferents models de 

plaques, siguin originals o fabricades per altres empreses.  

Els codis de programes editats a l’entorn de programació de l’Arduino reben el nom 

d’esbossos (Sketches). Ara bé, en aquest TFM, el conjunt d’instruccions que 

conformen l’esbós serà denominat programa. 
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Fig. 5  Entorn de programació de l’Arduino 

 

Els programes editats a l’entorn de programació d’Arduino estan escrits en una versió 

reduïda del llenguatge C/C++. En conseqüència, aquest entorn permet escriure i editar 

codi d’alt nivell,  compilar-lo a codi màquina i transferir-lo a la memòria flash del 

microprocessador. Per realitzar aquesta última acció cal indicar amb quina placa es 

treballa i quin és el port de comunicació entre el maquinari i l’ordinador. 

En general, un programa escrit per a ser utilitzat amb Arduino consta de tres parts 

bàsiques. Declaració de variables: zona reservada per especificar el nom i tipus de les 

variables que s’utilitzaran en el programa. 

1. Funció void setup(): s’executa una sola vegada i sempre quan es posa en 

marxa la placa o després de fer un reset. Les instruccions incloses en aquesta 

funció serveixen, bàsicament, per configurar la placa.  

2. Funció void loop(): s’executa de forma cíclica i el conjunt d’instruccions incloses 

en aquest apartat són el que es consideren el programa funcional. 
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2.3.4. Les llibreries  

 

Les llibreries són codis de programes que permeten controlar dispositius de forma 

senzilla o treballar amb les dades obtingudes. Per consegüent, una llibreria està 

pensada per reutilitzar un conjunt d’instruccions (funcions) que poden ser útils en 

diferents projectes. 

L’entorn de programació d’Arduino proporciona un conjunt de llibreries que són 

instal·lades des d’un inici. Però també ofereix la possibilitat de crear-ne de noves o 

d’importar-les. Aquestes llibreries no pròpies de l’entorn poden provenir de diferents 

fonts (usuaris experts, fabricants de dispositius, institucions, etc.).  

Cada vegada que sigui necessari emprar una de les llibreries pròpies de l’entorn de 

programació d’Arduino, només cal  anar a l'opció del menú Esbós > Inclou Llibreria 

(Sketch > Import Library). Per mitjà d’aquesta acció, el compilador busca qualsevol 

funció que sigui necessària i la inclou al codi. Per exemple, la capçalera #include 

s’afegeix al codi de programa. 

Atès que les llibreries es carreguen en el moment d’inicialitzar l’entorn, si cal importar-

ne una d’externa, aleshores, cal reinicialitzar l’entorn. 

 

Fig. 6  Gestor de llibreries per Arduino 

 
Un altre aspecte a destacar és la ubicació de les llibreries. En altres paraules, 

l'estructura de la carpeta que conté els fitxers de cada llibreria és important.  Els arxius 

amb extensió .cpp i .h han d'estar en el "nivell més baix" de la corresponent carpeta. 

En cas contrari, no funcionarà. 
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2.4. Protocols de comunicació 

 

Els projectes dissenyats amb plaques Arduino, en la seva majoria, necessiten 

comunicar-se amb el món físic. Cal establir, doncs, uns protocols de comunicació per a 

l’intercanvi d’informació. Aquesta normativa per al flux de dades ha de ser coneguda 

pels diferents fabricants de dispositius (sensors o actuadors) i permetre la velocitat 

més alta de transferència.  

 

2.4.1. UART 

 

El protocol més senzill que es pot utilitzar és el conegut com UART (Universal 

Asynchronous Receiver-Transmitter), el qual requereix una línia de transmissió i una 

altra de recepció. El tipus de comunicació és sèrie, és a dir, s’estableix una seqüència 

de bits de manera que es transmeten un darrere l’altre. A més, no es requereix un 

rellotge que sincronitzi els senyals (comunicació asíncrona). 

Per tal que funcioni la comunicació entre dos dispositius, cal  que la línia de 

transmissió d’un d’ells es connecti amb la línia de recepció de l’altre i, alhora, el canal 

transmissor del segon dispositiu es connecti amb el receptor del primer. Tot i tenir 

aquestes dues línies de comunicació, la transferència de dades és half-duplex. En 

altres paraules, el dispositiu o transmet o rep, però no pot fer ambdues coses alhora. 

Tot plegat, permet que “només siguin dos” els dispositius que puguin comunicar-se. 

En la transferència de dades, el protocol UART envia paquets de  bits de mida 

predeterminada que contenen informació addicional sobre l’inici, la paritat (aquest 

paràmetre és opcional) i el final del missatge. Per exemple, per iniciar la comunicació, 

el dispositiu que actua com a transmissor, envia un bit en estat baix (zero lògic), amb 

què indica el començament d'un paquet de dades. 
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Fig. 7  Paquet de dades en el protocol UART 
5
 

 
L’estàndard UART és utilitzat per programar la placa Arduino UNO a través del port 

USB. Aquest mateix canal de comunicació serveix també per enviar informació a 

l’ordinador (missatges, valors de variables, etc.). Ara bé, això és possible si dintre del 

programa carregat a la memòria flash, l’usuari utilitza les llibreries Serial i 

SoftwareSerial per implementar la comunicació UART. També es pot utilitzar aquest 

protocol a través dels pius digitals 0 (RX) i 1 (TX). Per a tenir èxit en la comunicació 

s’ha de vigilar que el piu TX d’una de les plaques es connecti al piu RX de l’altre i, 

alhora, el piu RX de la primera al piu TX de la segona.  

 

 

Fig. 8  Comunicació entre dues plaques Arduino (pius RX i TX) 

 

                                                
5
 Imatge obtinguda de: https://electricimp.com/docs/resources/uart/ 

https://electricimp.com/docs/resources/uart/
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2.4.2. SPI 

 

Un segon protocol de comunicacions acceptat per Arduino és el SIP (Serial Peripheral 

Interface). En aquest nou estàndard per a l’intercanvi de dades intervé un rellotge, de 

manera que el senyal quadrat de freqüència fixa indica al receptor exactament quan ha 

de llegir els bits de la línia de dades. Prèviament, s’haurà d’haver decidit si la lectura 

es fa en el flanc de pujada o de baixada del senyal de rellotge. En conseqüència, a 

diferència del que passa amb el protocol UART, en aquest cas són necessàries més 

de dues línies. Atès que la comunicació pot ser bidireccional, el sistema es considera 

full-duplex. 

El protocol SIP distingeix entre dos tipus de dispositius. El primer és el mestre (master) 

i “només” pot haver-hi un. El segon tipus de dispositiu és l’esclau (slave).  D’aquest 

últim, n’hi pot haver més d’un. La principal diferència entre ambdós tipus de dispositius 

és que el primer és l’encarregat de generar el senyal de rellotge. Això força una 

situació de control del dispositiu mestre sobre els esclaus.  És a dir, s’estableix una 

jerarquia. Si la transmissió d’informació es fa des del mestre a un esclau, la línia de 

dades que s’utilitza és la denominada MOSI (Master Out - Slave In). En canvi, si és 

l'esclau el que ha d'enviar dades al dispositiu mestre, la transmissió es realitzarà a 

través del canal MISO (Master In - Slave Out).  

El protocol SPI admet una altra línia de comunicació entre el dispositiu mestre i els 

esclaus. Aquest canal s’identifica amb les sigles SS (Slave Select) o CS (Chip 

Selection). Cada esclau connectat al mestre necessita la seva pròpia línia SS. En 

canvi, els canals MOSI i MISO són comuns per a tots els esclaus que estiguin 

connectats al mestre. Per tant, el desavantatge més evident és el nombre de pius que 

requereix un sistema amb molts esclaus. Cada esclau addicional requereix una nova 

línia del tipus SS. 
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Fig. 9  Connexió mestre-esclaus en el protocol SIP 

 

Per poder implementar aquest protocol a les plaques Arduino, cal incloure la llibreria 

SPI.h al codi de programa. Les connexions establertes per a aquest protocol estan 

predefinides a la placa Arduino. En el cas concret de la placa Arduino UNO, aquestes 

connexions són: 

 SCK (rellotge): piu digital 13 

 MISO: piu digital 12 

 MOSI: piu digital 11 

 SS: piu digital 10 

 

Si escau, qualsevol altre piu digital pot ser emprat per establir una nova línia SS. Les 

línies SCK, MISO i MOSI també es poden utilitzar a través dels pius ICSP 3, ICSP 1 i 

ICSP 4, respectivament. 

 

Fig. 10  Pius habilitats per al protocol SIP 
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2.4.3. I2C 

 

El tercer protocol de comunicació es designa amb les sigles I2C (de l’anglès Inter-

integrated circuit). Dissenyat per la companyia Philips, també és conegut com a 

interfície de dos fils (two wire interface). 

L’estàndard I2C requereix dues línies digitals: SDA i SCL. La primera s’utilitza per 

transferir dades (Serial Data)  i la segona per al senyal de rellotge (Serial Clock). Els 

canals SDA i SCL són bidireccionals. 

Com en el cas del protocol SPI, en les connexions I2C existeix un dispositiu mestre i 

un o més dispositius esclaus. Ara bé, el protocol I2C presenta un gran avantatge 

respecte al primer. L’estàndard I2C és capaç de suportar un sistema amb més d’un 

mestre (multi-master). Aquesta característica permet que diferents dispositius que 

actuen com a mestres es comuniquin amb els dispositius esclaus.  

Cada dispositiu connectat al canal de dades té la seva adreça. Convé destacar que 

dos dispositius mai poden tenir la mateixa adreça. Originalment, el protocol I2C només 

permetia identificar el maquinari amb adreces de 8 bits. Posteriorment, es va ampliar a 

adreces de 10 bits, cosa que va permetre connectar un major nombre d’aparells. 

En quant a la velocitat de transferència, en una primera versió es va establir a un 

màxim de 100 kbps. Però aquesta velocitat de comunicació va ser insuficient per a 

certs dispositius i aplicacions. Així doncs, en diferents revisions del protocol, s’ha anat 

ampliant la taxa de transferència:  400 kbps per al denominat “mode ràpid”; 3,4 Mbps 

en l’opció “alta velocitat” i, finalment, el mode “ultra-ràpid” amb transferències de fins a 

5 Mbps. 

El protocol I2C requereix una electrònica d'excitació a les línies SDA i SCL perquè són 

de drenador obert. Cada canal de comunicació té una resistència pull-up connectada 

entre ell i l’alimentació (VDD). La funció de la resistència és restaurar el senyal a un 

estat lògic alt quan la línia està lliure. A causa de la varietat de tecnologies que es 

poden connectar utilitzant el protocol I2C, els nivells de la lògica alt i baix no són fixos, 

sinó que depenen del nivell de tensió VDD.  
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Fig. 11  Connexió de les resistències pull-up per al protocol I2C 

 

La placa Arduino UNO disposa de pius específics per a la connexió de dispositius que 

utilitzen el protocol I2C. La línia SDA utilitza el piu analògic A4, mentre que la línia SCL 

s’estableix a través del piu analògic A5. A més, la placa Arduino UNO incorpora en el 

seu disseny les resistències pull-up i, en conseqüència, no cal incloure resistències 

externes per a la connexió dels dispositius. Per utilitzar l’estàndard I2C en Arduino, 

l’entorn de programació facilita la llibreria Wire.h, que conté les funcions necessàries 

per controlar el maquinari. 

 

2.4.4. 1-Wire 

 

El protocol 1-Wire (‘un cable’) utilitza una sola línia de dades per a la comunicació 

sèrie (a més de la línia de terra). Aquest estàndard ha estat desenvolupat per 

l’empresa Dallas Semiconductor. 

L’encarregat d’iniciar i controlar la comunicació és el dispositiu mestre. A través de la 

línia 1-wire, el mestre es pot comunicar amb un o més dispositius esclaus. Si bé el flux 

de dades és bidireccional, el fet de tenir “només” una línia, obliga que la comunicació 

sigui half-duplex. 

Cada element esclau que utilitza aquest protocol té programat de fàbrica un número 

identificatiu únic (exclusiu) de 64 bits. D’aquest conjunt de bits, vuit serveixen per 

determinar la família del dispositiu, és a dir, el tipus i la seva funcionalitat. L’adreça o 

número identificatiu del maquinari no es pot modificar.  

Per últim, cal destacar que la majoria dels dispositius 1-Wire no tenen connexió directa 

a una font d'alimentació.  La mateixa línia de dades s’utilitza com “alimentació 

paràsita”. 
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2.5. Arduino i el món físic 

 

Les plaques Arduino estan pensades per interactuar amb el món físic. Però aquesta 

relació màquina-entorn requereix altres dispositius. L’adquisició de dades per ser 

avaluades implica, bàsicament,  una transformació d’una magnitud física a una 

d’elèctrica. 

El sensor és l’element que està en contacte amb la magnitud física que es vol 

mesurar. Un transductor, en canvi, és aquell dispositiu capaç de transformar un tipus 

d’energia en una altra. Per tant, en el procés de mesura de variables de l’entorn físic i 

la conversió d’aquestes a magnituds elèctriques intervenen sensors i transductors. Ara 

bé, en general, només s’utilitza el terme sensor per a denominar el dispositiu que 

realitza aquest procés. 

Una segona fase, completament diferent de l’anterior, consisteix a condicionar el 

senyal elèctric per l’anàlisi de dades. En aquest procés de condicionament s’utilitzen 

dispositius electrònics que amplifiquen, filtren i adapten el senyal. 

Però Arduino és un sistema digital i els senyals dels sensors acostumen a ser 

analògics. En conseqüència, és necessari un convertidor d'analògic a digital (ADC de 

l’anglès Analog digital converter). Les plaques Arduino compten amb un convertidor 

d’aquest tipus [vegeu fórmula 1]. 

 

 

Fig. 12  Adquisició i condicionament de dades amb sensors 

 

Avui en dia, cada cop són més els sistemes digitals utilitzats per a la mesura i 

tractament de dades. A raó d’això, els sensors digitals estan adquirint més 

protagonisme davant dels sensors analògics. Aquests nous dispositius ofereixen 

directament a la seva sortida un senyal digital i, per tant, simplifiquen notablement el 

procés de condicionament del senyal. A més, els sensors digitals estan pensats per 

aprofitar els avantatges que ofereixen els protocols de comunicació SIP, I2C o 1-Wire. 
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2.6. Característiques i classificació dels sensors. 

 

Per escollir entre un sensor o un altre, cal conèixer certs aspecte tècnics del dispositiu. 

Els més importants són els següents: 

 Rang o marge de mesura: Especifica el màxim i mínim valor de la magnitud 

física que es vol mesurar. 

 Resolució: Mínima variació de la magnitud física que és capaç de detectar el 

sensor. 

 Sensibilitat: Relació entre la magnitud elèctrica a la sortida del sensor i la 

magnitud física a l’entrada. 

 Exactitud: Diferència entre el valor real i el valor mesurat. 

 Precisió: Mesura que quantifica la capacitat que té un sensor d’obtenir el 

mateix valor de magnitud física en les mateixes condicions. 

 No linealitat: Desviació de la mesura del valor real suposant que la resposta del 

sensor és lineal. 

 Temps d'establiment: Temps que triga la sortida del sensor a entrar a la banda 

del 5% al voltant del valor final i mantenir-se dintre. 

 

Els fabricants faciliten tota la informació necessària per conèixer aquestes 

característiques. La fitxa tècnica (Datasheet) és el document que recull tota la 

informació que descriu les característiques del dispositiu, permet saber com funciona i 

com utilitzar-lo. Totes aquestes característiques es descriuen en format text i 

acompanyat de gràfiques, taules i esquemes. 

Els sensors es classifiquen, bàsicament, en funció de la magnitud física que mesuren. 

A continuació es mostra una taula amb diferents magnituds físiques i alguns tipus de 

sensor que la poden mesurar. 

 

 
Taula. 2  Classificació dels sensors 

Magnitud física Tipus de sensor 

Temperatura 

Resistències metàl·liques 

Termoparells 

Termistors 

Sensors de Silici 

Piròmetres de radiació 
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Pressió  i/o força 

Galgues extensomètriques 

Resistius 

Piezoelèctrics 

Capacitius 

Llum 

Fotoresistències (LDR). 

Fotodíodes. 

Fototransistors 

Proximitat o presència 

Inductius 

Capacitius 

Òptics 

Mecànics 

Desplaçament o moviment 

Potenciòmetres 

Inductius 

Capacitius 

Codificador rotatiu (Encoder) 

Tacòmetres 

 

2.7. Oferta de mercat 

 

Tal com s’ha vist a l’apartat anterior, existeixen molts tipus de sensors. Alguns d’ells 

estan formats per un simple dispositiu de fàcil connexió a les plaques Arduino. D’altres 

requereixen components actius i/o passius que condicionin el senyal per poder 

treballar correctament amb ells. 

 

Fig. 13  Connexió d’un sensor de llum a la placa Arduino UNO 
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Algunes empreses s’han especialitzat en oferir solucions simples i econòmiques al 

usuaris de la comunitat Arduino. Presenten una extensa varietat de productes que 

només cal connectar al piu correcte (analògic o digital) i llibreries que faciliten la 

programació i creació de nous projectes. 

 

 

Fig. 14  Sensors de les marques Tinkerkit, Octopus i Adafruit 

 

Totes aquestes companyies s’han pogut consolidar gràcies a la filosofia de programari 

i maquinari obert. Aquest és el punt de partida del present TFM.  
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3. Fase prèvia al desenvolupament del TFM 

Abans de començar a dissenyar els sensors cal saber quines magnituds físiques es 

voldran mesurar. A partir d’aquí, s’obre un ventall de possibilitats: diferents tecnologies 

poden servir per mesurar una mateixa magnitud física.  

3.1. Magnituds físiques de la meteorologia  

Catalunya està situada a l'hemisferi nord i en la clara zona d'influència del mar. En 

conseqüència, la seva climatologia es correspon amb la del clima mediterrani. Ara bé, 

la seva extensió geogràfica fa que hi hagi variacions climàtiques en funció de l'alçada i 

la proximitat al mar, de manera que es pot distingir entre el clima mediterrani 

continental i el litoral. En concret, la ciutat de Barcelona es troba influenciada per 

aquest segon tipus. 

En meteorologia, la humitat absoluta fa referència a la quantitat de vapor d’aigua que 

conté l’aire. La concentració de vapor que pot haver-hi en un volum concret d’aire, 

depèn de la temperatura. Com major sigui la temperatura, major podrà ser la quantitat 

de vapor que pot tenir l’aire. D’acord amb això, si disminueix la temperatura però la 

quantitat de vapor d'aigua es manté constant, aleshores la humitat augmenta. Per 

exemple, a les nits la temperatura baixa respecte al dia. Per tant, és habitual que la 

humitat augmenti a la nit. 

Ara bé, la humitat relativa és la quantitat d’aigua expressada en forma de percentatge 

que conté l’aire respecte a la concentració màxima que pot haver-hi sota aquelles 

condicions de temperatura. Per tant, la humitat relativa també depèn de la temperatura 

ambient. 

La temperatura d’un cos o d’un medi és una magnitud física molt important i 

determina com de ràpid es mouen (vibren) les partícules que el conformen. A major 

temperatura, major serà l’agitació o vibració de les partícules. 

Els sensors de temperatura determinen com canvien les propietats d’un material com a 

conseqüència de la major o menor agitació de les seves partícules. En alguns 

materials es pot apreciar canvis de colors, en d’altres un augment o disminució 

considerable del seu volum i d’altres un canvi significatiu de la seva conductivitat 

elèctrica.  

En meteorologia, és habitual parlar de temperatura actual, màxima, mínima i mitjana.  

 Temperatura actual: fa referència al valor de la magnitud física quan la seva 

mesura es fa en el moment present. 
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 Temperatura màxima: valor més elevat enregistrat de la temperatura dintre d’un 

període de temps. 

 Temperatura mínima: valor mesurat de la temperatura més baixa en un interval de 

temps. 

 Temperatura mitjana: valor mitjà estadístic dels diferents valors de temperatura en 

un període de temps. 

Els períodes de temps que fan referència les temperatures màximes, mínimes i mitjana 

poden ser molt variats. Es poden referir a un dia (24 hores), un mes, un any o fins i tot 

d’ençà que es té constància dels primers registres de dades. 

La temperatura es pot expressar en diferents unitats en funció de l’escala que s’utilitzi. 

Al nostre país, s’utilitza l’escala Celsius que determina 100 divisions (graus) entre la 

temperatura de congelació de l’aigua (0 °C) i la d’ebullició (100 °C). 

La pressió atmosfèrica es manifesta en qualsevol cos que estigui en contacte amb 

l’aire i es defineix com la força (pes) de l’aire per unitat de superfície. A major alçada, 

la columna d’aire que hi ha per sobre d’un cos disminueix i, conseqüentment, també ho 

fa la pressió. En meteorologia, la pressió atmosfèrica sempre s’havia expressat en 

mil·límetres de mercuri, però en l’actualitat s’utilitzen els hectopascals (hPa) o els 

mil·libars (mbar). A part de l’alçada, la pressió atmosfèrica es veu afectada per la 

humitat de l’aire i la temperatura.     

El vent és una massa d’aire en moviment i es produeix com a conseqüència d’una 

diferència de temperatura o de pressió entre dos punts. 

Quan l’aire s’escalfa augmenta el seu volum i, per tant, disminueix la seva densitat. 

Per aquest motiu, la massa d’aire calenta ascendeix i el seu lloc és ocupat per una 

altra massa d’aire. Aquest conjunt d’accions entre masses d’aire es manifesta com a 

vent. 

En una situació on existeixi una diferència de pressió entre dos punts es produeix un 

fenomen similar. La massa d’aire situada a la zona d’alta pressió es desplaça cap a la 

de baixa pressió i el seu lloc és ocupat per una altra massa d’aire. 

Del vent se’n poden extreure dues mesures: la direcció i la velocitat. La direcció 

indica el punt cardinal d’on ve el vent. Si bé els punts cardinals més importants són 

nord, sud, est i oest, en meteorologia s’utilitzen 16 punts cardinals. A més, en funció de 

la procedència del vent, aquest últim rep diferents noms. Per exemple, la tramuntana 

és el vent que procedeix del nord, mentre que el llevant és el vent de l’est. La velocitat 

del vent ens indica quant ràpid es desplaça horitzontalment la massa d’aire. Aquesta 

mesura s’indica en quilòmetres per hora. 
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3.2. Sensors analògics i digitals 

En aquest TFM s’han utilitzat sensors analògics i digitals. La diferència entre ambdós 

dispositius és el tipus de senyal que entreguen a la seva sortida. 

Els sensors analògics són aquells que proporcionen informació de la magnitud física 

mesurada per mitjà de variacions de senyals elèctrics, generalment corrent o tensió. 

Aquests senyals poden adquirir infinits valors dintre d’un rang de treball. És a dir, 

presenten una variació contínua en el temps podent assolir qualsevol valor entre un 

mínim i un màxim. A més, molts dels sensors analògics necessiten condicionar el 

senyal per ser tractat posteriorment per altres dispositius. 

En canvi, els sensors digitals es caracteritzen per lliurar una seqüència de valors 

discrets del senyal elèctric en funció de la mesura realitzada. En altres paraules, 

només poden mostrar certs valors a la seva sortida. Sovint, els sensors digitals 

incorporen mecanismes per generar paraules binàries equivalents al senyal discret. La 

longitud de la paraula binària depèn de la quantitat de valors discrets que es desitgin 

representar. Recordar que un senyal binari només pot tenir dos possibles estats (‘0’ i 

‘1’ lògics). Així doncs, si es vol quantificar dos possibles valors del senyal de sortida, 

aleshores només caldrà un bit. Si es vol representar fins a quatre possibles valors, la 

paraula binària haurà de ser de dos bits. En general, una paraula formada per n bits 

pot quantificar fins a 2
n
 possibles valors del senyal de sortida del sensor. 
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4. Disseny dels prototips de sensors analògics 

  

4.1. Sensors d’humitat relativa 

Les mesures de la humitat relativa es poden realitzar amb diferents tipus de sensors. 

Els models més habituals basen el seu funcionament en materials resistius o 

capacitius. De totes maneres, en el mercat existeixen d’altres tipus com poden ser els 

que basen el seu funcionament en la deformació d’algun material o bé en la 

psicrometria (estudi de les propietats termodinàmiques de l'aire humit). 

Els sensors de tipus resistiu estan fabricats amb un substrat ceràmic aïllant. Sobre 

aquest material s’hi diposita un polímer recobert per una capa permeable al vapor 

d’aigua. Quan el material absorbeix la humitat de l’aire que l’envolta, aleshores es 

produeix un canvi en la conductivitat elèctrica del material. Aquests tipus de sensors 

són lents de resposta i no funcionen molt bé en ambients de baixa humitat relativa. 

La capacitat d’un condensador depèn de la seva geometria i del material dielèctric que 

el conforma. En els sensors capacitius, el principi de funcionament es basa, 

precisament, en el canvi de la permitivitat del dielèctric en funció de la humitat de 

l'ambient. La velocitat de resposta dels sensors capacitius és molt més ràpida que la 

dels resistius. A més, funcionen correctament en qualsevol entorn. 

La capacitat d’un condensador pla és:  

       
 

 
                             

on C és la capacitat del condensador;    és la permeabilitat en el buit;    és la 

permeabilitat relativa del material; A és l’àrea de la placa del condensador i d és la 

distància entre plaques.  

 
 

4.1.1. Estudi del sensor HIH-5030 

El sensor HIH-5030 mesura la humitat relativa (% RH) del seu entorn i lliura a la seva 

sortida un voltatge analògic. El dispositiu és un sensor de tipus capacitiu que utilitza un 

polímer termoestable retallat amb làser i un xip integrat que condiciona el senyal. Així 

doncs, el seu principi de funcionament es basa en la variació de la constant dielèctrica 

d’un condensador en funció de la humitat de l’ambient.  

La seva construcció garanteix una excel·lent resistència per a la majoria d'aplicacions 

on és necessari controlar la humitat relativa, com ara compressors d'aire, sistemes 
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d’aire condicionat, termòstats, sistemes de refrigeració, estacions meteorològiques i 

incubadores infantils entre d’altres. 

 

Fig. 15  Encapsulat del sensor HIH-5030 

 

Del full de dades subministrat pel fabricant se’n poden extreure, entre d’altres, les 

següents característiques:6 

 Tensió d’alimentació entre 2,7 V i 5,5 V (les diferents mesures detallades pel 

fabricant fan referència a una alimentació de 3,3 V). 

 Presenta un consum típic de 200 μA. 

 El rang de temperatura en el qual pot treballar el dispositiu és de -40 °C a 85 °C. 

 El sensor té una precisió de ± 0,5 %RH i una exactitud de ± 3 %RH. 

A priori, totes aquestes característiques són vàlides per a la construcció del sensor 

d’humitat relativa de l’estació meteorològica, però no són garantia suficient. Cal 

analitzar amb una mica més de detall altres característiques i el comportament del 

sensor HIH-5030. 

En la documentació, el fabricant també ens indica una “zona de treball” segura per al 

sensor. En funció de la temperatura ambient (o de l’entorn de treball), el dispositiu pot 

romandre sota unes condicions d’humitat relativa un cert període d’hores. Exposar el 

dispositiu a aquestes condicions extremes per un període de temps considerable pot 

malmetre’l. Cal recordar que la ubicació de l’estació meteorològica és a Barcelona 

                                                
6
 HIH-5030 Datasheet 

https://sensing.honeywell.com/index.php?ci_id=49692
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ciutat i, per tant, les condicions climàtiques típiques de la ciutat entren dintre dels 

paràmetres de seguretat descrits pel fabricant.  

 

Fig. 16  Zona segura de treball del sensor HIH-5030 

 

En referència a les característiques de sortida, la tensió entregada pel HIH-5030 depèn 

de dos paràmetres importants: la tensió d’alimentació i la temperatura. 

                                                               

Per tant: 

          
 
    
   

          

       
                                                   

A més: 

    
         

                    
                                                   

 

on Vout és el voltatge a la sortida del sensor; Vdd és la tensió d’alimentació del HIH-

5030; sensor_RH és la humitat relativa sense compensar en temperatura; %RH el 

percentatge de la humitat relativa compensada per temperatura i T la temperatura 

ambient (o del sistema).    
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Tot i que la placa Arduino UNO té assignats dos pius amb sortides fixes de tensió a  

3,3 V i 5 V per alimentar els sensors, sempre és recomanable verificar-les amb un 

multímetre o tester. Petites variacions d’aquests voltatges afecten directament a la 

mesura del sensor i, conseqüentment, al càlcul de la humitat relativa de l’aire.  

Per determinar quant afecta aquesta diferència entre la tensió suposada que entrega 

l’Arduino UNO a través dels pius esmentats i la tensió real subministrada per la placa, 

s’ha d’analitzar l’error absolut i l’error relatiu de la mesura. Cal tenir presents certs 

aspectes importants per al càlcul d’aquests dos errors. En primer lloc, la variable 

independent és la tensió de sortida (Vout) i no pas la humitat relativa. Així doncs, les 

lectures del voltatge de sortida indiquen quina és la humitat relativa que ha detectat el 

sensor. En segon lloc, s’ha de considerar que les lectures s’han fet sota les mateixes 

condicions de temperatura. 

Per exemple, si l’alimentació del sensor es fa a través del piu de 3,3 V de la placa 

Arduino UNO, aleshores es pot establir a partir de l’equació [3] que: 

                                                             

I per tant: 

           
           

    
    

    

   
                                      

A continuació s’ha fet ús del programa Matlab per obtenir la gràfica de la lectura 

d’humitat del sensor. Primer s’ha especificat quin és el rang de la tensió de sortida 

(recordar que aquesta última és la variable independent) i tot seguit s’ha calculat el 

valor de la humitat relativa. 

 

 

Vout=1:0.01:2.5; 

sensor_RH=(250000*Vout / 5247) - (2525/106); 

plot (Vout, sensor_RH) 
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Fig. 17  Humitat relativa en funció de la tensió de sortida (Vdd no mesurada) 

 

Tot seguit s’han agafat un parell de valors de la gràfica que han servit per calcular els 

errors absoluts i relatius. El primer punt escollit correspon a un valor de la part baixa de 

la gràfica (Vouta=1,25; sensor_RHa=35,74). Per a la segona lectura s’ha seleccionat un 

valor de la part alta de la gràfica (Voutb=2; sensor_RHb=71,47). 

 

 

Fig. 18  Mostres per analitzar l’error (Vdd no mesurada) 

 

[%RH] 

[V] 

[%RH] 

[V] 
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Després s’ha suposat que la placa Arduino UNO no entrega realment els 3,3 V amb 

els quals  es pretén alimentar el sensor, sinó que la tensió al piu corresponent és de 

3,25 V. És a dir, el voltatge real és 0,05 V inferior al suposat inicialment. Amb aquest 

nou valor, la relació entre la tensió de sortida i la lectura del sensor queda de la 

següent manera: 

                                                             

 

           
           

    
    

    

   
                                        

 

Per dibuixar la nova gràfica s’ha d’obligar que el rang de la tensió de sortida del sensor 

sigui el mateix que en el cas anterior (quan se suposava que l’alimentació era 3,3 V). 

 

 

 

Fig. 19  Humitat relativa en funció de la tensió de sortida (Vdd real) 

 

El següent pas ha estat veure quin és el nou valor d’humitat que ha detectat el sensor 

quan entrega a la sortida les dues mateixes tensions analitzades prèviament. Per a la 

Vout=1:0.01:2.5; 

sensor_RH=(100000*Vout / 2067) - (2525 / 106); 

plot (Vout, sensor_RH) 

 

[%RH] 

[V] 
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lectura de la part baixa de la gràfica s’ha obtingut el punt (Voutc=1,25; sensor_RHc= 

36,65), mentre que a la part alta s’ha obtingut el punt (Voutd=2, sensor_RHd= 72,94). 

 

Fig. 20  Mostres per analitzar l’error (Vdd real) 

 

Atès que aquest primer anàlisi només fa referència a quins són els errors absoluts i 

relatius deguts a les variacions en la tensió d’alimentació del sensor, no es fa ús de la 

compensació per temperatura. Per tant, en aquest cas particular es considera que la 

mesura del sensor (sensor_RH) es correspon amb la humitat relativa de l’aire (%RH).  

De fet, això és possible perquè els valors de la mesura i de la humitat relativa són 

proporcionals quan la temperatura es manté constant [vegeu equació 5]. 

Així doncs, per a una alimentació teòrica del sensor a 3,3V, la tensió de sortida del 

HIH-5030 d’1,25 V es correspon amb una humitat relativa del 35,74%. En canvi, si la 

tensió d’alimentació real cau fins als 3,25 V, aleshores la humitat relativa és del 

36,65%. Anàlogament s’obté que per a una tensió de sortida de 2 V del sensor (en el 

cas de l’alimentació suposada a 3,3 V), la humitat relativa és del 71,47%. Ara bé, si en 

realitat l’alimentació és de 3,25 V, la humitat relativa augmenta fins al 72,94%. 

Per definició, l’error absolut és la diferència (en valor absolut) entre el valor real i el 

valor calculat o obtingut. En canvi, l’error relatiu s’expressa en forma de percentatge i 

és el quocient entre l’error absolut i el valor exacte o real de la magnitud. 

 

 

[%RH] 

[V] 
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Taula. 3  Error absolut i relatiu del percentatge d'humitat relativa per variacions en Vdd 

Vdd (teòrica)=3,3V Vdd (real)=3,25V Error absolut Error relatiu [%] 

%RH=35,74 %RH=36,65                    
    

     
           

%RH=71,47 %RH=72,94                    
    

     
           

De la taula anterior s’extreu que l’error relatiu com a conseqüència de la tensió 

d’alimentació augmenta quant més baixa sigui la humitat de l’entorn. 

Fins aquest punt, l’estudi de l’error absolut i relatiu de la humitat relativa s’ha centrat en 

el paràmetre de la tensió d’alimentació del sensor. Ara bé, tal com s’ha comentat a 

l’explicació de què és la humitat relativa [vegeu apartat 3.1] i l’expressió [5], aquesta 

magnitud depèn de la temperatura. Aleshores, un error en la quantificació de la 

variable de temperatura també provoca un desajust en la lectura del valor final de la 

humitat relativa.          

La següent taula mostra els errors absoluts i relatius del percentatge d’humitat relativa 

si no es té present la compensació per temperatura. En aquesta ocasió s’han agafat 

valors a partir de la gràfica de la Fig.20 en la qual se suposa que l’alimentació del 

sensor HIH-5030 es fa amb un valor real i conegut de 3,25 V (verificat amb un 

multímetre o tester). Com en l’estudi anterior, també se suposa que les dues lectures 

de la tensió lliurades pel HIH-5030 es fan a una temperatura constant, en aquest cas 

T=5 °C. L’error absolut i relatiu es veuen més afectats per temperatures baixes. Per 

compensar el valor de la humitat relativa amb la temperatura s’utilitza l’expressió [5]. 

Taula. 4  Error absolut i relatiu del percentatge d'humitat relativa amb compensació de 
temperatura 

Lectura de la 

tensió de 

sortida 

(Vout) 

RH sense 

compensar 

%RH 

compensada 
Error absolut Error relatiu [%] 

1,25 V sensor_RH=36,65 %RH=35,11                    
    

     
           

2 V sensor_RH=72,94 %RH=69,88                    
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Aquest cop, l’error relatiu és pràcticament el mateix en ambdós casos. Ara bé, el valor 

d’aquest error ja és prou considerable per sí mateix (superior al 4%). 

En resum, el sensor d’humitat HIH-5030 ofereix uns resultats força acceptables si es té 

en compte la tensió d’alimentació i la compensació per temperatura. En conseqüència, 

és important que aquest sensor vagi acompanyat d’un altre sensor de temperatura i 

que es conegui quina és la tensió real d’alimentació del sensor d’humitat. Aquests dos 

paràmetres (temperatura i voltatge) hauran d’estar presents en el codi carregat a la 

placa Arduino UNO. 

 

4.2. Sensors de temperatura 

Els sensors de temperatura poden presentar diferents característiques en funció del 

tipus de material amb els que són construïts. Els models més habituals estan fabricats 

amb resistències metàl·liques, termoparells, termistors o sensors de silici. Si bé tots 

aquests tipus pertanyen a la família de sensors que basen el seu funcionament en 

propietats elèctriques, també existeixen sensors de temperatura per radiació tèrmica o 

basats en propietats mecàniques (dilatació de materials). 

Els sensors de resistència metàl·lica o RTD (de l’anglès resistance temperature 

detector) detecten els canvis de temperatura a partir de la variació de la resistència 

elèctrica del material. Aquesta propietat elèctrica, en general, ve determinada per 

l’expressió: 

                                                

on    és la resistència a una temperatura de referència; α és el coeficient de variació 

de la resistivitat i ΔT representa l’increment de temperatura respecte a la de referència. 

El coeficient α és característic de cada material.  

Els sensors RTD poden estar fabricats amb diferents materials, essent els més 

habituals el platí, el níquel i el coure. Aquests sensors són de resposta ràpida i 

presenten una bona linealitat. A més, poden treballar en un ampli marge de 

temperatures. 

Els termoparells estan construïts amb dos metalls diferents units per un dels seus 

extrems. En aquest punt d’unió es genera una tensió de l’ordre de mil·livolts 

proporcional a la temperatura. Atès que aquests valors de tensió són molt baixos, és 

necessari condicionar el senyal. Els diferents metalls utilitzats en la fabricació dels 

termoparells determinen la sensibilitat i el rang de temperatura en el que poden 

treballar. Per evitar malmetre el sensor, es comercialitzen amb una beina que 
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protegeix als dos metalls. Per identificar els sensors  a partir dels diferents materials 

utilitzats es designen lletres. Per exemple, un termoparell de tipus J està format per 

ferro i constantà (aliatge de coure i níquel).  

Els termistors són dispositius fabricats a partir de material semiconductor que 

presenten un canvi considerable en la resistència elèctrica davant petits canvis de 

temperatura. Hi ha dos tipus de termistors. Els  anomenats PTC (Positive Temperature 

Coefficient) són aquells en què la seva resistència augmenta a mesura que també ho 

fa la temperatura. En canvi, els termistors de tipus NTC (Negative Temperature 

Coefficient) la resistència disminueix quan augmenta la temperatura. En ambdós 

casos, la resposta del sensor no és lineal i presenten una velocitat de resposta 

moderada. 

Finalment, els sensors de silici basen el seu funcionament en la variació del voltatge 

de la unió base-emissor (VBE) dels transistors bipolars i el corrent de col·lector (IC). Per 

a un correcte funcionament, requereixen que el corrent de col·lector sigui constant en 

el temps. Generalment, es treballa amb més d’un transistor i amb el corrent Ic igual per 

a tots ells. Un dels sensors de temperatura de silici més utilitzat en aplicacions Arduino 

és el sensor LM35.   

 
 
4.2.1. Estudi del sensor MCP9700 

El MCP9700 és un sensor de temperatura de tipus termistor de baix cost que entrega 

a la seva sortida un valor analògic de tensió. Aquest senyal de sortida es pot connectar 

directament a un convertidor analògic-digital com els de les plaques Arduino. El 

component es presenta amb un encapsulat de tres pius (SOT-23). 

 

Fig. 21  Encapsulat del sensor MCP9700 
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Com és habitual, el fabricant ofereix un full de dades amb les característiques del 

dispositiu.7 Les propietats més destacades són: 

 Rang de temperatura de treball: de -40 °C a +125 °C 

 Tensió d’alimentació: de 2,3 V a 5,5 V 

 Consum típic de corrent: 6 µA 

 Presenta un coeficient de temperatura (Tc) de 10,0 mV/°C 

 Precisió de ±2 °C 

 Tensió de sortida de 500 mV a 0 °C  

Aquestes característiques fan que sigui un dispositiu àmpliament utilitzat en equips 

informàtics, sistemes electrònics domèstiques i d’oficina i control del sobreescalfament 

de bateries.  

Si bé en el mercat existeixen altres sensors amb millors prestacions, el MCP9700 és 

completament vàlid com a sensor de temperatura per a una estació meteorològica.  

La tensió de sortida del sensor es caracteritza per la funció de transferència: 

                                           

on      és la tensió de sortida del MCP9700;     representa el coeficient de 

temperatura (TC=10 mV/°C);     és la temperatura mesurada i       és la tensió de 

sortida del sensor quan la temperatura és de 0 °C               . 

Així doncs, si es desitja saber quina és la temperatura ambient (o del sistema), 

l’anterior expressió s’ha de transformar en: 

   
         

  
                            

El fabricant també ens mostra la variació de la precisió del sensor en funció de la 

temperatura. Tanmateix, aquest paràmetre presenta una clara no linealitat tal com es 

pot apreciar a la següent figura:  

                                                
7
 MCP9700 Datasheet 

http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/21942e.pdf
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Fig. 22  Precisió del sensor MCP9700 en funció de la temperatura 

 

Tot i així, el mateix fabricant va proposar a través d’una publicació l’any 2013 una 

solució per compensar la precisió del sensor.8  És a dir, ofereix una solució per tal que 

l’error de lectura a causa de la no linealitat del sensor sigui el mínim possible. 

 

Fig. 23  Precisió compensada del MCP9700 en funció de la temperatura 

 

Aquesta solució consisteix en aplicar una funció de segon ordre: 

                
                                                            

Els valors dels coeficients són: 

   : Coeficient d’error de segon ordre                         

                                                
8
 “IC Temperature Sensor Accuracy Compensation with a PIC® Microcontroller” 

http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/01001B.pdf
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   : Coeficient d’error de primer ordre                      

        : Error de precisió a -40°C                  

Finalment, la temperatura compensada s’obté amb l’equació: 

                                               

Per comprovar la correcció de la no linealitat del dispositiu s’ha generat el següent codi 

per carregar a la placa Arduino UNO:  

 

 

/* Lectura de la temperatura amb el MCP9700 i Arduino UNO */ 

 

int n=0;         // Comptador del bucle 

int TPin=0;      // Piu on connectem el sensor de temperatura MCP9700 

int Vout;        // Valor analògic entregat pel sensor 

float Ta=0.00;   // Temperatura ambiental sense compensar (Ta) 

float Vo=0.50;   // Tensió de sortida a 0ºC 

float Tc=0.01;   // Coeficient de temperatura (10 mV/ºC)=(0.01V/ºC) 

float ErrorT2=0.00;    // Funció de segon grau per compensar error 

float TNoReal=0.00;    // Promig de temperatura sense compensar 

float TReal=0.00;      // Temperatura real compensada 

  

void setup() { 

 analogReference(INTERNAL); 

 Serial.begin(9600); 

} 

 

void loop() { 

  TNoReal=0.00; 

  TReal=0.00; 

  Vout=analogRead(TPin); 

  delay(500); 

  // Es farà el promig de 6 lectures diferents 

  for (int n=0; n<6; n++){ 

    Vout=analogRead(TPin); 

    Ta=(((Vout*(1.10/1023.00))-Vo)/Tc);   

    // Funció d'error de segon ordre 

    ErrorT2=-244.00E-6*(125.00-Ta)*(Ta-(-40.00))+2.00E-12*(Ta-(-

40.00))+2.00;     

    TNoReal=TNoReal+Ta; 

    TReal=TReal+Ta-ErrorT2;      

    delay(150); 

  } 

  // Promig de la temperatura ambient sense compensar 

  TNoReal=TNoReal/6; 

  // Promig de la temperatura ambient amb compensació 

  TReal=TReal/6; 

  Serial.print("Temperatura ambient sense compensar: "); 

  Serial.println(TNoReal); 

  Serial.print("Temperatura ambient compensada: "); 

  Serial.println(TReal); 

  delay(5000); 

} 
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Tal com es pot apreciar, el codi comença definint totes les variables que hi 

intervindran.  

La funció setup() inclou la instrucció analogReference(INTERNAL). Aquesta 

instrucció estableix la tensió de referència per a les entrades analògiques a 1,1 V. Això 

és possible perquè en un cas extrem de temperatura ambient de 50 °C, la tensió de 

sortida del sensor serà 1 V [vegeu equació 11]. Cal recordar que el sensor dissenyat 

s’utilitzarà en una estació meteorològica. Si la seva destinació fos en un altre entorn on 

les temperatures superessin els 50 °C no es podria utilitzar la referència d’1,1 V, sinó 

la que està establerta per defecte a 5 V. 

La funció loop()comença amb una lectura inicial del sensor i un retard de 500 ms per 

donar temps al sensor a estabilitzar-se. A continuació es fan sis lectures del sensor de 

temperatura. Cada adquisició de la sortida del MCP9700 es guarda a la variable Vout. 

Per calcular la temperatura ambiental (Ta) cal tenir present que s’utilitza un convertidor 

analògic-digital de 10 bits amb una tensió de referència d’1,1 V. Per tant, combinant 

les equacions [1] i [12], s’obté que la temperatura ambient sense compensar val: 

   
     

    
     

      

  
 

     
   
          

  
                            

Tot seguit s’utilitza la funció d’error de segon ordre descrita a l’equació [13] i es calcula 

la temperatura real compensada (sense error). Finalment, es fa la mitjana de les sis 

mostres, tant de la temperatura sense compensar (TNoReal) com de la compensada 

(TReal), i es visualitzen en pantalla.   

Per comprovar el funcionament del MCP9700 i del codi, s’ha soldat el component a 

una petita placa per a disseny de prototips. A continuació s’han realitzat dues proves: 

la primera a temperatura càlida (temperatura ambient) i la segona a una temperatura 

baixa (propera als 0 °C).  

 

Fig. 24  MCP9700 soldat en placa de proves 
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Fig. 25  Connexió de la placa de proves del MCP9700 

 

Els resultats de la primera prova es mostren en la següent imatge: 

 

Fig. 26  Lectura de la temperatura ambient compensada (MCP9700) 

 

La temperatura ambient sense compensar és el valor erroni (24,71 °C) i la temperatura 

compensada es correspon amb el valor real (24,30 °C). A partir d’aquests dos valors 

s’ha procedit a calcular l’error absolut i relatiu. 
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Taula. 5  Error absolut i relatiu de la temperatura ambient compensada (MCP9700) 

 

 

Per realitzar la segona prova de temperatura ha calgut protegir el circuit. Tota la placa 

amb el component soldat s’ha introduït en una petita bossa de plàstic. A continuació 

s’ha cobert amb gel triturat dintre d’una caixa de plàstic. Si bé no s’ha aconseguit 

arribar als 0 °C, l’experiment ha servit per comprovar com es comporta el sensor a 

temperatures baixes.   

 

 

Fig. 27  Prova de fred amb el sensor MCP9700 

 

Ta sense 

compensar 

(TNoReal) 

Ta compensada 

(TReal) 
Error absolut Error relatiu [%] 

TNoReal=24,71 °C TReal=24,30 °C                    
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Després d’esperar un parell de minuts i d’algunes lectures, els valors més baixos 

aconseguits han estat: temperatura ambient sense compensar (4,19 °C); temperatura 

ambient compensada (3,50 °C). 

 

Fig. 28  Lectura de la temperatura compensada en entorn fred (MCP9700) 

 

 
Taula. 6  Error absolut i relatiu de la temperatura compensada en entorn fred (MCP9700) 

Ta sense 

compensar 

(TNoReal) 

Ta compensada 

(TReal) 
Error absolut Error relatiu [%] 

TNoReal=4,19 °C TReal=3,50 °C                  
    

    
            

 

Tal com era d’esperar, a temperatures properes als 0 °C, l’error relatiu ha estat força 

elevat. Això es pot apreciar a la següent gràfica, on s’han marcat en vermell els punts 

analitzats. A temperatures baixes, l’error de precisió ja comença ser prou important. 

Cal recordar novament que no s’han pogut reproduir les condicions de temperatura en 

un laboratori i, per tant, hi ha un marge d’error que no es pot controlar.   
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Fig. 29  Errors de precisió analitzats (MCP9700) 

 

Resumint, el sensor MCP9700 necessita (a nivell de programació) una funció de segon 

ordre per corregir la no linealitat. Aquesta corba d’error és típica dels termistors. Un 

cop solucionat aquest problema, es pot utilitzar com a sensor de temperatura en 

diferents aplicacions, entre elles en una estació meteorològica. Atès que en 

meteorologia els canvis de temperatura són suaus, la moderada velocitat de resposta 

del dispositiu no suposa cap problema.  

 

4.3. Disseny d’un sensor analògic d’humitat relativa compensat 

en temperatura 

En els apartats anteriors s’han analitzat per separat els sensors HIH-5030 i MCP9700. 

El primer sensor, per si sol no pot proporcionar unes lectures fiables. Necessita un 

valor de temperatura per determinar amb exactitud el percentatge mesurat d’humitat 

de l’aire o del sistema. A més, s’ha de considerar també el valor de l’alimentació del 

sensor. El segon sensor, en canvi,  no presenta tants problemes. Ara bé, la seva 

precisió depèn d’una funció d’error de segon ordre. 

De tot plegat, el disseny del sensor d’humitat relativa compensat en temperatura i el 

codi per a plaques Arduino ha de tenir presents els següents quatre punts clau: 

1. Els dos components principals han d’estar físicament molt propers per reduir al 

mínim la diferència tèrmica i garantir lectures fiables. 

2. La lectura de la temperatura ha de ser previ al càlcul de la humitat relativa. 

3. S’ha de programar una funció de segon ordre per minimitzar l’error relatiu de 

temperatura del MPC9700.  
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4. La tensió d’alimentació ha de ser coneguda i formar part del codi per determinar el 

valor final de la humitat relativa. 

L’esquema elèctric proposat és el següent: 

 

 

Fig. 30  Esquema elèctric del sensor d’humitat compensat en temperatura 

 

En el disseny s’ha inclòs un condensador C de 100 nF. Aquest component serveix per 

donar estabilitat a la tensió d’alimentació (Vcc = 3,3 V).  La tensió de sortida (RH) del 

HIH-5030 s’ha de connectar a un piu d’entrada analògic de l’Arduino. Tot i que el 

fabricant aconsella incloure una resistència mínima de 68 KΩ entre la sortida del 

sensor d’humitat i massa (GND), aquesta resistència no és necessària perquè la 

impedància d’entrada del piu analògic és superior a aquest valor (de l’ordre dels MΩ). 

La sortida (Temp) del sensor MPC9700 s’ha de connectar també a un piu d’entrada 

analògic. 

La següent figura mostra els components que conformen el nou disseny i les seves 

dimensions comparades amb una moneda d’un cèntim d’euro. 
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Fig. 31  Components del sensor d’humitat relativa compensat en temperatura 

 

 

Fig. 32  Prototip del sensor d’humitat relativa compensat en temperatura 

 

 

 

 

 

GND 
 
Temp 
 
Vcc 
 

RH 
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Taula. 7  Preu components del sensor d’humitat relativa compensat en temperatura 

Component Quantitat Preu/unitat Preu 

HIH-5030 1 10,83 10,83 

MCP9700 1 0,25 € 0,25 € 

Condensador SMD 1 0,02 € 0,02 € 

Contactes 4 0,02 € 0,08 € 

Placa circuit imprès 1 0,35 € 0,35 € 

 Total 11,53 € 

 

Un cop realitzada la construcció física del prototip, ha estat necessari preparar el codi 

de programació encarregat de llegir els valors entregats pels dos dispositius amb les 

seves corresponents compensacions. Ara bé, a diferència de quan s’ha avaluat la 

resposta del MCP9700, aquest cop s’ha creat una llibreria que permeti utilitzar aquest 

nou sensor en altres projectes i un codi de programa d’exemple que utilitza la llibreria. 

 

4.3.1. Llibreria RHT 

El nom de la llibreria que permet treballar amb els sensors d’humitat i temperatura 

descrits anteriorment és ‘RHT’. Els codis que la conformen es poden veure a l’Annex 

A-I.  

El paràmetre enviat al constructor de la llibreria és la tensió d’alimentació (VCC) dels 

sensors. Aquest paràmetre és necessari que s’hagi comprovat amb un multímetre i 

especificat correctament al codi del programa. 

A més, la llibreria consta de dues funcions. Per una banda, la funció  CompT(float 

Tinput) rep la lectura del piu on està connectat el sensor MCP9700. Aquest valor és 

processat i compensat gràcies a la funció d’error de segon ordre. Així doncs, la funció 

retorna un valor de tipus float que equival a la temperatura ambient real. Per altra 

banda, la funció CompRH(float RHinput, float TComp) rep dues variables: la 

lectura del piu on s’ha connectat el sensor HIH-5030 i el valor de la temperatura 

ambient. Tot seguit es calcula la humitat relativa i es compensa amb el valor de la 
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temperatura. Finalment, la funció retorna un valor de tipus float equivalent a la 

humitat relativa. 

 

Fig. 33  Circuit de prova del sensor d’humitat relativa compensat en temperatura 

Juntament amb els programes que conformen la llibreria RHT, l’Annex A-I inclou un 

exemple de codi que mostra com utilitzar-la. En aquest codi d’exemple es fan 6 

lectures diferents tant del sensor d’humitat com del de temperatura. Posteriorment, es 

fa la mitjana aritmètica  de cada entrada i es crida a les funcions de la llibreria. Aquesta 

tècnica permet minimitzar els errors de lectura dels pius.  
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Fig. 34  Resultats de la prova amb el sensor d’humitat relativa compensat en temperatura 

 

4.4. Sensors de posició 

Els sensors de posició es poden classificar en funció de diferents paràmetres. En 

primer lloc, l’agrupació es pot fer a partir de les característiques elèctriques. Dintre 

d’aquest primer tipus estarien els sensors resistius, inductius i capacitius. Una segona 

classificació pot ser segons el desplaçament realitzat que determina el canvi de 

posició. Aquest pot ser lineal o angular. Finalment, la tercera classificació es fa en 

funció de si el sensor ha d’estar en contacte físic amb l’element del qual es vol saber la 

seva posició o no. 

De la primera classificació cal destacar els següents aspectes: 

 Els sensors resistius es basen en el canvi de la resistència elèctrica a partir de la 

posició d’un element mòbil. Generalment, aquest tipus de dispositius reben el nom 

de potenciòmetres. Dintre d’aquesta classe de sensors, se’n poden fer d’altres 

classificacions. Per exemple, si el desplaçament de l’element mòbil és lineal o 

angular (rotatiu). També es pot distingir entre variacions lineals o logarítmiques de 

la resistència elèctrica. 

 En els sensors inductius, el canvi de posició es tradueix en una alteració de la 

inductància, generalment a través de les variacions magnètiques en una bobina. 

 Els sensors capacitius permeten detectar els canvis de posició a través de les 

variacions de la capacitat d'un condensador. Aquest canvi de la capacitat pot ser 
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conseqüència d’una alteració de la superfície, la constant dielèctrica o la distància 

entre les armadures del condensador [vegeu equació 2]. 

 

4.4.1. El potenciòmetre com a sensor de la direcció del vent 

El penell és l’instrument utilitzat en meteorologia per detectar la direcció del vent 

(d'allà on ve). Aquest aparell necessita una sageta que giri al voltant d’un eix vertical 

per l’acció del vent. En el procés d’instal·lació del penell cal l'ajut d'una brúixola per 

detectar el nord.  

Per construir el sensor capaç d’indicar la direcció del vent s’ha escollit un sensor 

resistiu. En concret, l’element principal és un potenciòmetre de 10 kΩ d’una volta 

sense fi. La característica més important d’aquest component és que permet rotacions 

de 360°. La majoria de potenciòmetres rotatius en arribar a un extrem tenen un 

mecanisme que bloqueja el gir. Així doncs, si es vol tornar al punt inicial, cal girar el 

mecanisme en sentit contrari al que s’ha fet. En canvi, un potenciòmetre rotatiu sense 

fi permet continuar girant i anar d’extrem a extrem sense la necessitat de tornar 

endarrere. 

En referència a les característiques elèctriques del sensor cal destacar: 

 Resistència variable linealment de 0 a 10 kΩ. 

 Potència nominal: 1 W. 

 Temperatura de treball: de -55 °C a 125 °C. 

 

Fig. 35  Components del sensor de direcció del vent 
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Fig. 36  Prototip del sensor de direcció del vent 

 

 

Tanmateix, cal tenir presents altres consideracions. El dispositiu s’ha de connectar a 

un piu d’entrada analògic i l’alimentació del sensor es fa a través de la sortida de 5 V 

de l’Arduino. Tenint en compte aquestes dades, la resolució del convertidor analògic-

digital de 10 bits és de 4,88 mV [vegeu equació 1]. Ara bé, en realitat no es pretén 

mesurar la tensió del potenciòmetre, sinó la direcció del vent. Així doncs, la resolució 

no s’ha de basar en la magnitud elèctrica sinó en els graus (el gir). En aquest cas, la 

resolució serà: 

                 
       

    
 

    

     
 

    

    
                     

 

4.4.2. Llibreria RosaDelsVents16 

El nom de la llibreria per determinar quina és la direcció del vent és 

‘RosaDelsVents16’. L’enciclopèdia catalana defineix la rosa dels vents com el 

diagrama utilitzat en meteorologia i climatologia, per a resumir les observacions dels 

vents, recollides durant un període de temps llarg.9  El valor numèric que acompanya 

al nom de la llibreria significa les divisions que s’han utilitzat per indicar la direcció d’on 

bufa el vent. 

                                                
9
 Definició de rosa dels vents 

http://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0208742.xml
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Donat que una circumferència són 360°, aleshores, les 16 divisions es corresponen, 

cadascuna d’elles, amb 22,5°. A més, cada una d’aquestes divisions està associada a 

un punt cardinal diferent.  

  

 

Fig. 37  Diagrama de la Rosa dels vents i els punts cardinals 

 

Com sempre, per obtenir una lectura més fiable del sensor, en el programa exemple, 

s’han agafat dues lectures consecutives i s’ha fa la mitjana aritmètica. En realitat, per 

mesurar la direcció del vent només seria necessari una lectura. En cada instant, el 

vent pot bufar d’una direcció diferent. Tot i així, s’ha considerat oportú fer aquest càlcul 

aritmètic.  

El constructor rep aquest valor que és de tipus float.  Una de les opcions que s’havia 

plantejat a l’hora d’escriure la llibreria RosaDelsVents16 era utilitzar la instrucció 

map(0, 1023, 0, 360) per reassignar proporcionalment els valors compresos 

entre 0 i 1023 a valors de 0 a 360. Aquesta opció s’ha descartat per l’acumulació de 

decimals en el canvi d’escala i el consegüent error que pot provocar. Per tant, els 

valors que es passen al constructor estan compresos entre 0 i 1023. 

La funció direccio()de la llibreria RosaDelsVents16 és l’encarregada de retornar el 

nom del punt cardinal. El procediment per determinar quina és aquesta direcció en 

funció del valor entregat al constructor es descriu a continuació: 

Es mira si el potenciòmetre està en la primera meitat de la volta o en la segona. Per 

tant, en la comparació inicial s’ha de veure si el valor és més petit que 512 o no. En 

cas afirmatiu, a continuació es compara amb el valor 256 per saber si és més petit que 
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aquest. Això serveix per verificar si està en el primer o segon quadrant de la volta. En 

canvi, si es detecta que el valor és més gran que 512, la segona comparació es fa amb 

el 768 per determinar si pertany al tercer o quart quadrant. La següent comparació es 

fa amb el valor corresponent a la meitat del quadrant on s’ha detectat que està. 

D’aquesta manera, cada cop s’aproxima més a l’interval que permet associar-ho amb 

un punt cardinal. 

La següent figura mostra gràficament com seria la seqüència de localització de la 

posició del potenciòmetre i, per tant, de la direcció del vent. El color verd indica que la 

comparativa és certa, mentre que el color vermell indica que és falsa. Cada cop es 

redueix a la meitat la zona on es busca la posició del sensor. 

 

Fig. 38  Exemple de seqüència per detectar la direcció del vent 

Aquest sistema de localització s’ha utilitzat durant molts anys per buscar, per exemple, 

pàgines del teletext. Quan l’usuari demanava veure una pàgina, el sistema es 

posicionava a la meitat de les pàgines i ho comprovava per saber si havia de fer un 

salt cap endavant o cap endarrere. Dividint cada cop els intervals per la meitat es 

podia accedir de manera ràpida a la posició de la pàgina sol·licitada. Això es feia així 

per igualar els temps necessaris per buscar les pàgines demanades, estiguessin en la 

posició que estiguessin. En canvi, si es busquessin una darrera de l’alta, les pàgines 

situades en les últimes posicions del teletext tindrien un temps de localització molt 

superior a les de les primeres posicions. 

El codi exemple i la llibreria RosaDelsVents16 es pot consultar a l’Annex A-II.       
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Fig. 39  Prova del sensor de direcció del vent 

 

 

Fig. 40  Resultats de la prova del sensor de direcció del vent 

 

4.4.3. La mecànica del penell 

Un cop verificada la part elèctrica del sensor, cal dissenyar la part mecànica. El penell 

necessita una sageta que al girar per la força del vent, també faci girar l’eix del 

potenciòmetre. Així doncs, en realitat, el sensor estarà format per uns elements 

mecànics i uns elements electrònics.  
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Tenint en compte que l’instrument haurà d’estar situat a la intempèrie, s’haurà de 

protegir el circuit de la pluja. A més, el mecanisme ha de constar d’una part fixa i una 

part mòbil. La primera servirà per subjectar al potenciòmetre. La part mòbil serà la que 

farà girar l’eix del potenciòmetre. 

Per al disseny del mecanisme s’han utilitzat dos programes. El primer és el DraftSight 

que és una eina DAO (Disseny Assistit per Ordinador, més coneguda per les sigles 

angleses CAD). El programa és distribució lliure i només cal registrar les dades de 

l’usuari per poder tenir plena funcionalitat. La llicència es renova cada any. 

 

 

Fig. 41  Secció del penell 

 

Un cop obtingut el dibuix que representa la secció del penell, s’exporta al programa 

SketchUp. Aquest segon programa permet obtenir el model en 3D de l’objecte. Per 

treballar millor, s’han separat les diferents parts que conformen el penell. La tècnica 

per obtenir les formes en 3D consisteix en generar un cos de revolució. És a dir, fer 

girar 360° sobre un eix la secció de la figura. A més, algunes de les parts del disseny 

no estan en el model 2D perquè no tenen un eix de rotació. Aquestes parts s’han 

hagut d’afegir un cop el model ja està en la seva forma bàsica. 
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Fig. 42  Model en 3D dels elements que conformen el penell 

 

Finalment, les diferents peces s’han exportat individualment a format STL i s’han 

imprès amb una impressora 3D. El material utilitzat és plàstic de tipus PLA de color 

marfil.  

L’annex B conté una imatge interactiva de les peces del model 3D del penell. És a dir, 

permet rotar, apropar o allunyar i veure l’estructura dels components des de diferents 

punts de vista i des d’aquest mateix TFM.   

 

Fig. 43  Penell desmuntat 
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Fig. 44  Fixació del potenciòmetre al suport del penell 

 

 

Fig. 45  Part mòbil del penell 

 

 

Fig. 46  Penell muntat 
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Taula. 8  Preu components del sensor de direcció del vent 

Component Quantitat Preu/unitat Preu 

Potenciòmetre 10 kΩ 1 17,30 € 17,30 € 

Contactes 3 0,02 € 0,06 € 

Placa circuit imprès 1 0,35 € 0,35 € 

Impressió 3D 1 65,00 € 65,00 € 

 Total 82,71 € 

 

 

4.5. Sensors de pressió atmosfèrica 

La pressió és una magnitud física que representa la raó entre una força i la superfície 

sobre la qual actua. Per tant, en funció de la naturalesa de la força podem parlar, per 

exemple, de la pressió exercida per un líquid, per un cos sòlid o per un gas.  

En el cas concret de la meteorologia, la pressió mesurada és l’atmosfèrica. És a dir, la 

força que exerceix l’atmosfera per unitat de superfície. Els sensors més utilitzats amb 

aquest fi són els sensors capacitius i les galgues extensomètriques. 

Tal com s’ha comentat en les descripcions dels sensors d’humitat relativa, la capacitat 

d’un condensador depèn de la seva geometria [vegeu equació 2]. Per mesurar els 

canvis de pressió, aquests dispositius tenen una de les plaques mòbil (membrana). La 

seva sortida és un senyal elèctric dèbil i, per tant, requereixen un sistema 

condicionador del senyal. 

Un segon tipus de sensor molt utilitzat per mesurar la pressió és la galga 

extensomètrica. Aquest element es col·loca sobre una superfície que es deforma per 

acció d’una força. Per evitar errors de lectures deguts, per exemple, a la deformació de 

la superfície per un augment de temperatura s’utilitza el pont de Wheatstone. Les 

galgues són utilitzades sobretot en entorns industrials. 
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4.5.1. Estudi del sensor KP236 

El KP236 és un sensor analògic per mesurar la pressió absoluta, basat en el principi 

de funcionament dels sensors capacitius. El mateix component inclou un 

condicionador de senyal que permet connectar-lo a altres dispositius com per exemple 

un convertidor analògic-digital. 

Com a especificacions tècniques se’n poden destacar:10 

 Ampli marge de pressió que pot mesurar: de 40 kPa a 115 kPa. 

 Voltatge de sortida condicionat de 0,5 V A 4,5 V.  

 Precisió de ±1 kPa. 

 Capacitat per treballar de -40 °C fins als 125 °C. 

 Tensió d’alimentació de 4,5 V a 5,5 V. 

 Sensibilitat: 53,3 mV/kPa. 

Totes aquestes propietats el fan molt versàtil i útil en diferents camps com en 

processos industrials, equips electrònics d’ús en alta muntanya, aplicacions mèdiques i 

estacions meteorològiques.  

 

Fig. 47  Encapsulat del sensor KP236 

La sensibilitat del sensor s’aconsegueix gràcies a un conjunt d’elements (array) en 

superfície que varien la seva capacitat en funció de la pressió. La sortida del sensor 

està compensada en temperatura i proporcional a la magnitud mesurada gràcies a una 

funció de tercer ordre. 

                                                
10

 KP236 Datasheet 

http://www.infineon.com/dgdl/Infineon-KP236-DS-v01_00-en.pdf?fileId=db3a30432ad629a6012af67dbdc20b14
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Fig. 48  Error del sensor KP236 en funció de la temperatura 

 

Els límits del voltatge de sortida depenen del valor de la resistència de càrrega externa 

i del  tipus de connexió (pull-up o pull-down). 

La funció de transferència entre la pressió i la tensió de sortida és: 

                                                    

on P és la pressió mesurada en kPa; a i b són dos paràmetres que el fabricant 

proporciona i que s’obtenen en el moment del calibratge del dispositiu. Els valors de 

les constants a i b estan calculats dintre del rang de treball del dispositiu. 

 

Taula. 9  Paràmetres de calibratge del sensor KP236 

 

 

En conseqüència, si es vol conèixer el valor de la pressió, cal utilitzar aquests dos 

paràmetres (a i b) a l’equació [17]. Això ens dóna que: 
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4.5.2. Disseny del sensor analògic de pressió atmosfèrica 

El circuit elèctric del sensor està format per diferents components. El condensador C1 

és l’encarregat d’estabilitzar la tensió d’alimentació del KP236. El seu valor és 100 nF.  

El condensador C2 també és de 100 nF i s’encarrega d’estabilitzar la sortida. La 

resistència R2 té la funció de pull-down i és de 59 kΩ. Finalment, R2 i C3 formen un 

filtre passabaix per a la sortida. Els seus valors són 22 KΩ i 100 nF respectivament.   

 

Fig. 49  Esquema elèctric del sensor de pressió atmosfèrica 

La sortida Vout es pot connectar a qualsevol de les entrades analògiques de l’Arduino. 

La tensió d’alimentació VDD s’obté del piu 5 V de l’Arduino. Un cop connectats tots els 

components a la placa Arduino UNO caldrà verificar quin és el valor real d’aquesta 

tensió i indicar-ho al programa que es carrega a la placa.  

 

Fig. 50  Components dels sensor de pressió atmosfèrica 
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Fig. 51  Prototip del sensor de pressió atmosfèrica 

 

 

Taula. 10  Preu components del sensor analògic de pressió atmosfèrica 

Component Quantitat Preu/unitat Preu 

KP236 1 6,80 € 6,80 € 

Resistències SMD 2 0,01 € 0,02 € 

Condensador SMD 3 0,02 € 0,06 € 

Contactes 3 0,02 € 0,06 € 

Placa circuit imprès 1 0,35 € 0,35 € 

 Total 7,29 € 
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Per comprovar el funcionament del prototip s’utilitza el següent codi: 

 

 

Fig. 52  Prova del sensor de pressió atmosfèrica 

 

 

/* Mesura de la pressió atmosfèrica amb el sensor KP236*/ 

int n; 

int PPin=2;        // Pin analògic on es connecta el sensor 

int lectura; 

float valor=0.00; 

float a=0.01067;   // Paràmetre proporcionat pel fabricant 

float b=-0.32667;  // Paràmetre proporcionat pel fabricant 

float VDD=4.96;    // Tensió d'alimnetació real 

float P=0.00; 

 

 

void setup() { 

    Serial.begin(9600); 

    analogReference(DEFAULT); 

} 

 

void loop() { 

  lectura=0; 

  // S'agafen 5 mostres consecutives per després fer el promig 

  for (n=0; n<5; n++){ 

    lectura=lectura+analogRead(PPin); 

    delay (100);  

  } 

  valor=lectura/5.00; 

  // Càlcul de la pressió atmosfèrica 

  P=10.00*(((valor*(5/1023.00)/VDD)-b)/a); 

  Serial.print ("Pressio de l'aire: "); 

  Serial.print (P); 

  Serial.println (" hPa"); 

  delay(2000); 

 

} 
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Fig. 53  Resultats de la prova del sensor de pressió atmosfèrica 

Atès que les instruccions per obtenir el valor de la pressió atmosfèrica són poques i 

senzilles, en aquesta ocasió s’ha considerat que no val la pena crear una llibreria.  
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5. Disseny dels prototips de sensors digitals 

 

5.1. Sensors per mesurar la velocitat del vent 

El vent, com a corrent d’aire, es pot considerar que té un desplaçament lineal. Ara bé, 

per a la seva mesura s’utilitzen mecanismes de transformació del moviment. És a dir, 

mecanismes que converteixen el moviment lineal en un moviment rotatiu.  

Un anemòmetre tradicional està format per elements mecànics i un o més 

components electrònics encarregats de generar senyals elèctrics proporcionals a la 

velocitat del vent. Els diferents models d’anemòmetres es basen en la tecnologia 

electrònica per realitzar la mesura. Els més habituals són els que incorporen sensors 

òptics o sensors d’efecte Hall. Aquests dos tipus de sensors reben el nom genèric de 

codificadors (en anglès encoders) perquè generen senyals digitals en forma de tren de 

polsos.  

Els codificadors amb sensors òptics utilitzen un disc amb un patró dipositat en ell. El 

disc pot estar construït de diferents materials, essent els més habituals el metall o 

plàstic. Aquest disc conté un patró d’escletxes per on la llum d'un LED (de l’anglès 

Light Emiting Diode) passa a través del disc. El feix de llum procedent del LED es 

dirigeix cap a un fotodetector. En girar el disc, el feix de llum queda tallat cada cop que 

no hi ha una escletxa.  

L’efecte Hall es produeix quan per un material conductor hi circula un corrent elèctric 

estant aquest material sota els efectes d’un camp magnètic. En aquestes condicions, 

apareix una força magnètica que reagrupa als portadors dins del material. En altres 

paraules,  els portadors s’agrupen a un costat del material, apareixent així un camp 

elèctric perpendicular al camp magnètic. 

5.1.1.Estudi del sensor CNY70 

El CNY70 és un sensor òptic reflectiu que, per tant, està format per un emissor 

d’infraroigs i un fototransistor com a element receptor. Les característiques més 

destacades són: 

 Distància de mesura: de 0 a 5 mm 

 Potència dissipada 200 mW 

 Temperatura de treball de -40 °C a 85 °C 

 Longitud d’ona del feix infraroig: 950 nm 
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Fig. 54  Encapsulat del CNY70 

El sensor CNY70 es pot utilitzar tant com sensor analògic com sensor digital. En el 

primer cas s’utilitza per detectar colors. Els colors foscos absorbeixen la llum i no 

reflecteixen el feix infraroig. A mesura que el color es torna més clar, la reflexió 

augmenta i el fototransistor pot detectar el rebot del feix. Com més clar sigui l’objecte 

situat davant del sensor, major serà la reflexió. 

Aquest mateix principi s’aplica quan es vol utilitzar com a sensor digital. En un entorn 

fosc, si se situa un objecte blanc enfront del sensor, aquest últim passarà d’un estat 

lògic a un altre. L’alternança entre foscor i la presència de l’objecte clar generarà un 

tren de polsos.   

5.1.2. Disseny del sensor per mesurar la velocitat del vent.  

Per mesurar la velocitat del vent cal utilitzar un element mòbil que juntament amb el 

CNY70 generi la seqüència de polsos que arribarà a un piu digital de l’Arduino.  

La part elèctrica és la més senzilla. L’esquema utilitzat és el següent: 

 

Fig. 55  Esquema elèctric del sensor de velocitat del vent 
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Per alimentar el sensor s’utilitza el piu d’Arduino de 5 V. La resistència R1 de 220 Ω 

protegeix el diode limitant el corrent. La resistència R2 s’utilitza per polaritzar el 

transistor i és de 4,7 kΩ. En aquest esquema, quan el sensor detecta un objecte blanc 

en front seu, a la sortida hi ha un ‘1’ lògic. En canvi, si no hi ha cap objecte o l’objecte 

és fosc, la sortida serà ‘0’ lògic.  

La part mecànica del sensor és la més complicada. Tal com s’ha fet amb el sensor de 

direcció del vent, s’ha dissenyat un sistema que gira per acció de la força del vent.  

La part superior del mecanisme consta de tres pales, essent l’angle horitzontal de 

separació entre elles  de 120°. La longitud d’aquests tres elements és important pel 

càlcul de la velocitat del vent. Al girar sobre un eix central, el moviment de cada pala 

descriu un arc. La longitud d’aquest arc dividit entre el temps necessitat per girar uns 

determinats angles equival a la velocitat lineal del vent.  

Ara bé, el CNY70 no es troba prop de les pales, sinó protegit a l‘interior del 

mecanisme. Per tant, el que detecta és el pas de les dents d’una roda dentada situada 

enfront d’ell. Aquesta part essencial del mecanisme consta de 16 dents. Això equival a 

una separació de 22,5° entre dent i dent. Si el sistema és capaç de comptar el nombre 

de dents que passen pel davant del sensor en un determinat interval de temps, 

aleshores, es pot saber quin angle de gir ha fet el mecanisme.  

 

Fig. 56  Model en 3D de les peces que conformen l’anemòmetre 
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Fig. 57  Roda dentada de l’anemòmetre 

 

La fórmula per convertir el nombre de polsos en velocitat del vent és: 

      

       
    

    

 
                        

on N és el nombre de polsos, r el radi equivalent a la distància des del centre de l’eix 

rotació a l’extrem de les pales i T és el temps. En funció de les unitats utilitzades per 

indicar els valors del radi i del temps, caldrà realitzar una conversió per obtenir la 

mesura de la velocitat del vent en km/h. 

Taula. 11  Preu components del sensor digital de velocitat del vent 

Component Quantitat Preu/unitat Preu 

CNY70 1 0,85 € 0,85 € 

Resistències SMD 2 0,01 € 0,02 € 

Contactes 3 0,02 € 0,06 € 

Placa circuit imprès 1 0,35 € 0,35 € 

Impressió 3D 1 75,00 € 75,00 € 

 Total 76,46 € 
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En el moment de presentar aquest TFM no ‘s’havien rebut les peces impreses en 3D. 

L’empresa on es va encarregar imprimir el model només em va poder servir les peces 

del penell. Per problemes de saturació de feina no els va ser possible entregar les 

peces de l’anemòmetre a temps. En conseqüència, no s’ha pogut fabricar el prototip i 

muntar l’estructura. Totes les proves que s’han realitzat han estat de forma manual 

sobre una placa de proves.  

Com en el cas del mecanisme del penell, a l’annex B es pot veure una imatge 

interactiva de les peces que conformen el model 3D de l’anemòmetre. 

 

5.1.3. Llibreria Tramuntana. 

La llibreria Tramuntana és relativament simple. Consta d’una funció anomenada 

Velocitat que rep tres paràmetres: el nombre de polsos detectats, el temps utilitzat per 

comptar els polsos i el radi de l’arc que descriuen les pales de l’anemòmetre. La funció 

realitza els càlculs necessaris per obtenir la velocitat del vent en km/h i retorna aquest 

valor.    

Els dos primers paràmetres són diferents cada cop que s’executa la funció. En canvi, 

la longitud del radi és constant. Ara bé, en el model físic de l’anemòmetre, hi ha la 

possibilitat d’allargar o escurçar la longitud de les pales. Com major sigui la longitud 

d’aquestes pales, menor serà la força que caldrà fer per girar l’anemòmetre. En altres 

paraules, encara que la velocitat del vent sigui baixa, pot arribar a girar les pales. Per 

tant, si es desitja, es poden canviar les pales per d’altres de major longitud.  

A més de la llibreria, s’ha inclòs un codi d’exemple per entendre el funcionament 

d’aquesta. Durant aproximadament 10 segons, el programa detecta els canvis d’estat 

del piu on s’ha connectat el sensor. Per cada cop que l’estat retorna a ‘1’ lògic, el 

comptador s’incrementa una unitat. Passat el temps del bucle calcula la diferència de 

temps en mil·lisegons des de l’inici al final del bucle. A continuació crida la funció 

Velocitat de la llibreria Tramuntana per obtenir la velocitat del vent.  

Aquest sistema de lectura de la quantitat de polsos per convertir-la en velocitat del 

vent té implícit un error. El sistema detecta els canvis d’estat, és a dir, el moment en 

què sobre el sensor se situa una dent. Però en funció de quan es comenci a comptar 

el temps, es poden donar els següents dos casos extrems.     

1. En el sentit de gir de la roda dentada, la dent que arribarà a la posició del sensor 

es troba just en el punt més proper a aquest i, per tant, és detectada 

immediatament. El primer pols és immediat. 



71 

2. Una dent es troba sobre el sensor. Ha de passar tota ella i l’espai entre la següent 

dent per detectar un pols.  

Així doncs, es pot interpretar que segons sigui la situació, en el mateix interval de 

temps, hi haurà un pols més en una situació que en l’altra. 

 

Fig. 58  Prova del sensor de velocitat del vent 

 

Fig. 59  Resultats de la prova del sensor de velocitat del vent 

Els codis dels arxiu que conformen la llibreria i el programa d’exemple que 

l’acompanya es poden veure a l’Annex A-III. 
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5.2. Sensor digital de pressió atmosfèrica 

Per mesurar la pressió atmosfèrica s’ha escollit el sensor LPS25HB. Aquest dispositiu 

pertany a la família de components denominats MEMS (de l’anglès Micro-Electro-

Mechanical Systems). És a dir, està fabricat tant amb elements mecànics com amb 

components electrònics de mesures inferiors a un micròmetre. A aquest sistema també 

se’l denomina "Tecnologia de Microsistemes" o "dispositiu mecanitzat 

microscòpicament". 

El sensor LPS25HB es presenta amb un encapsulat SMD de tipus HLGA de 10 

contactes. El seu principi de funcionament per mesurar la pressió es basa en les 

propietats piezoresistives dels seus components interns. El control del dispositiu, així 

com la lectura dels valors digitals entregats a la seva sortida es pot fer mitjançant els 

protocols SIP o I2C. 

 

Fig. 60  Encapsulat del sensor LPS25HB 

A continuació es mostren les característiques més importants del dispositiu: 

 Interval de mesura: de 260 hPa a 1260 hPa. 

 Precisió: ±1 hPa (en el pitjor dels casos). 

 Sortida digital de 24 bits. 

 Sensibilitat: 4096 LSB/hPa. 

 Optimitzat per treballar de -30 °C a 105 °C 

 Tensió d’alimentació d’1,7 V a 3,6 V. 

 Compensat en temperatura. 

 Resolució màxima de 0,01 hPa. 

 Consum típic de 4 µA. 

 Possibilitat de configurar l’adreça per treballar amb els protocols SIP i I2C. 
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El sensor LPS25HB està pensat per treballar com a baròmetre o altímetre en 

dispositius mòbils. Sovint s’utilitza en equips de radionavegació com els utilitzats pel 

sistema GPS. També s’utilitza en estacions meteorològiques. 

Si bé el dispositiu es comercialitza com a sensor de pressió, també és capaç de 

mesurar la temperatura ambient. La sortida de temperatura té una resolució de 16 bits 

i la seva sensibilitat és de 480 LSB/°C. La precisió per a la lectura de la temperatura és 

de ±2 °C. 

Aquest dispositiu pot treballar amb els protocols SIP i I2C. Ara bé, en aquest TFM 

només s’ha utilitzat el protocol I2C. En conseqüència, les característiques del 

dispositiu que es descriuran a partir d’ara fan referència a l’ús d’aquest protocol. 

La configuració de l’adreça del sensor està formada per 7 bits amb estructura 

‘101110X’. L’últim bit (representat per X) queda determinat per la connexió del piu 

SDO/SA0 del sensor a ‘0’ lògic o a ‘1’ lògic. Per tant, les dues possibles adreces que 

pot tenir el dispositiu són:  ‘1011100’ i ‘1011101’. La conversió d’aquests dos valors 

binaris a hexadecimal és ‘5C’ i ‘5D’ respectivament. Atès que només és possible 

configurar aquestes dues adreces, només es podran connectar dos sensors d’aquest 

tipus al sistema. Finalment, un vuitè bit serveix per determinar si el dispositiu mestre 

transmet cap a l’esclau (escriptura) o si és l’esclau qui transmet cap al mestre (lectura). 

Taula. 12  Valors d’escriptura i lectura per a les diferents adreces del LPS25HB 

Adreça + R/W Funció 

10111000 Escriptura 

10111001 Lectura 

10111010 Escriptura 

10111011 Lectura 

 

La transmissió de dades es fa en format Byte (8 bits). En el cas que sigui necessari 

intercanviar dades formades per més d’un Byte, sempre es transmetrà en primer lloc el 

Byte més significatiu (Most Significant Byte, MSB).  

Per llegir el valor de la pressió és necessari accedir a tres registres diferents: 

PRESS_OUT_H (2Ah), PRESS_OUT_L (29h) i PRESS_OUT_XL (28h). La següent 
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figura, extreta del full de característiques del sensor LPS25HB, mostra un exemple de 

com convertir els valors dels Bytes de cada un dels registres anteriors en el seu 

equivalent de pressió. El valor decimal obtingut a partir dels tres registres s’ha de 

dividir per la sensibilitat del dispositiu (4096 LBS/hPa). 

 

Fig. 61  Registres i fórmula per obtenir la pressió atmosfèrica (LPS25HB) 

 

Els diferents registres del dispositiu no només contenen dades, sinó que alguns d’ells 

també permeten modificar el comportament del sensor. Tot seguit es comenten els 

registres més importants: 

RES_CONF (10h). És un registre de control que accepta  l’escriptura i la lectura. 

S’utilitza per especificar quina ha de ser la resolució de la pressió i temperatura, 

assignada pels bits: AVGT1, AVGT0, AVGP1 i AVGP0. 

 

Taula. 13  Registre RES_CONF (10h) del sensor LPS25HB 

7 6 5 4 3 2 1 0 

Reserved AVGT1 AVGT0 AVGP1 AVGP0 

 

CTRL_REG1 (20h). És un registre de control que pot ser utilitzat en forma de lectura i 

escriptura. Per tant, modificant el contingut d’aquest registre, el dispositiu actuarà 

d’una manera o altra. Per defecte, el seu valor és 00h. 
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Taula. 14  Registre CTRL_REG1 (20h) del sensor LPS25HB 

7 6 5 4 3 2 1 0 

PD ODR2 ODR1 ODR0 DIFF_EN BDU RESET_AZ SIM 

 

El valor del bit PD determina si el dispositiu està apagat o encès segons el seu valor 

sigui ‘0’ lògic o ‘1’ lògic respectivament. La configuració ODR2-ODR1-ODR0 permet 

canviar les velocitats de mostreig de les dades de pressió i de temperatura. El bit de 

BDU serveix per inhabilitar l'actualització dels registres de sortida. 

CTRL_REG2 (21h). És un altre registre de control que pot ser utilitzat en forma de 

lectura i escriptura. Per defecte, el seu valor és 00h. 

 

Taula. 15  Registre CTRL_REG2 (21h) del sensor LPS25HB 

7 6 5 4 3 2 1 0 

BOOT FIFO_EN STOP_ON_FTH FIFO_MEAN_DEC I2C_DIS SWRESET AUTOZERO ONE_SHOOT 

 

D’aquest registre, i en el cas particular d’aquest TFM, cal esmentar la funció del bit 

I2C_EN. Aquest s’encarrega d’habilitar o inhabilitar la comunicació a través del 

protocol I2C.  En aquest cas, el valor del bit I2C_DIS ha d’estar a ‘0’ lògic. 

El document AN4672 és una guia que explica quines són les diferents configuracions 

que han de tenir aquests registres en funció del tipus d’aplicació que es vulgui fer del 

sensor.11 

Algunes de les possibles configuracions indicades al document es mostren a la 

següent taula. 

                                                
11

 Document AN4672 – Application note 

http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/application_note/group0/d2/9c/f5/87/22/c3/4b/6e/DM00170606/files/DM00170606.pdf/jcr:content/translations/en.DM00170606.pdf
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Taula. 16  Paràmetres per diferents aplicacions del sensor LPS25HB 

 

 

 

5.3. Sensor digital d’humitat relativa 

El dispositiu escollit per mesurar la humitat relativa de l’aire és el sensor HTS221.12 

Aquest sensor també permet mesurar la temperatura ambient.  

El sensor HTS221 es presenta amb un encapsulat SMD de tipus HLGA de 6 

contactes. El seu principi de funcionament per mesurar la humitat relativa es basa en 

les variacions de la permeabilitat elèctrica del condensador intern. El control del 

dispositiu, així com la lectura dels valors digitals entregats a la seva sortida es pot fer 

mitjançant els protocols SIP o I2C. 

                                                
12

 HTS221 Datasheet 

http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/4d/9a/9c/ad/25/07/42/34/DM00116291.pdf/files/DM00116291.pdf/jcr:content/translations/en.DM00116291.pdf
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Fig. 62  Encapsulat del sensor HTS221 

Del full de dades facilitat pel fabricant, se’n poden destacar les següents 

característiques: 

 Interval de mesura: del 0% al 100% d’humitat relativa. 

 Tensió d’alimentació d’1,7 V a 3,6 V. 

 Sortida digital de 16 bits.  

 Sensibilitat de 256 LSB/(%RH) 

 Sensibilitat de 64 LSB/°C 

 Optimitzat per treballar de -40 °C a 120 °C 

 Precisió de ±3,5%Rh (en entorns del 20% a 80% d’humitat relativa) 

 Precisió de ±1 °C (en entorns de 0 °C a 60 °C). 

 Consum típic de 2 µA. 

Les aplicacions d’aquest sensor són molt variades. Es pot trobar en sistemes d’aire 

condicionat, dispositius humidificadors d’aire i aplicacions industrials. 

El sensor HTS221 ve calibrat de fàbrica i els coeficients necessaris per convertir els 

valors digitals en humitat relativa i  graus Celsius són accessibles a través del registre. 

Aquest dispositiu pot treballar amb els protocols SIP i I2C. Atès que només es 

treballarà amb el protocol I2C, les característiques del dispositiu que es descriuran a 

partir d’ara fan referència a l’ús d’aquest protocol. 

Un dels inconvenients que presenta aquest sensor és que la seva adreça no es pot 

configurar. L’adreça està formada per 7 bits, essent aquesta ‘1011111’. En 

conseqüència, només es podrà connectar un sensor d’aquest tipus al sistema. La 

conversió de l’adreça binària a hexadecimal és ‘5F’. Un vuitè bit serveix per determinar 

si el dispositiu mestre transmet cap a l’esclau (escriptura) o si és l’esclau qui transmet 

cap al dispositiu mestre (lectura). 
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Taula. 17  Valors d’escriptura i lectura de l’adreça del HTS221 

Adreça + R/W Funció 

10111110 Escriptura 

10111111 Lectura 

 

Com en el cas del sensor digital de pressió atmosfèrica (LPS25HB), la transmissió de 

dades es fa en format Byte i sempre es transmetrà en primer lloc el Byte més 

significatiu. 

També, com en el cas del sensor de pressió atmosfèrica, els diferents registres del 

dispositiu permeten modificar el comportament del sensor. Els registres més 

importants són: 

AV_CONF (10h). És un registre de control que es pot escriure i llegir. S’utilitza per 

especificar quina ha de ser la resolució de la humitat relativa i la temperatura. 

L’estructura d’aquest registre és la següent: 

 

Taula. 18  Registre AV_CONF (10h) del sensor HTS221 

7 6 5 4 3 2 1 0 

Reserved AVGT2 AVGT1 AVGT0 AVGH2 AVGH1 AVGH0 

 

CTRL_REG1 (20h). Té un bit (PD) encarregat d’encendre i apagar el dispositiu. També 

permet determinar la velocitat de mostreig. 

 

Taula. 19  Registre CTRL_REG1 (20h) del sensor HTS221 

7 6 5 4 3 2 1 0 

PD Reserved BDU ODR1 ODR0 
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El valor del bit PD determina si el dispositiu està apagat o encès segons el seu valor 

sigui ‘0’ lògic o ‘1’ lògic respectivament. El bit de BDU serveix per inhabilitar 

l'actualització dels registres de sortida. La configuració dels bits ODR1 i ODR0 permet 

canviar les velocitats de mostreig per adquirir les dades d’humitat i de temperatura.  

CTRL_REG2 (21h). És un altre registre de control que pot ser utilitzat en forma de 

lectura i escriptura. 

 

Taula. 20  Registre CTRL_REG2 (21h) del sensor HTS221 

7 6 5 4 3 2 1 0 

BOOT Reserved Heater ONE_SHOOT 

 

Per configurar els diferents registres s’ha seguit la mateixa recomanació que s’ha 

aplicat al sensor de pressió atmosfèrica [vegeu taula 16]. 

En referència a l’obtenció dels valors d’humitat relativa i temperatura, aquests 

requereixen conèixer prèviament els coeficients de calibratge. A continuació es descriu 

el procediment pel cas de la lectura de la humitat relativa, extret del document 

TN1218:13 

1. Llegir els valors dels coeficients H0_rH_x2 i H1_rH_x2 situats als registres x30h i 

x31h respectivament. 

2. Dividir entre 2 els valors obtinguts en el punt anterior. Els nous valors són 

denominats H0_rH i H1_rH. 

3. Llegir el valor H0_T0_OUT dels registres x36h i x37h. 

4. Llegir el valor H1_T1_OUT dels registres x3Ah i x3Bh. 

5. Obtenir el valor d’humitat H_T_OUT format pels Bytes dels registres 

HUMIDITY_OUT_H  (x29h) i HUMIDITY_OUT_L (x28h). 

6. Calcular segons la fórmula: 

    
                                 

                   
                               

                                                
13

 Document TN1218 

http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/technical_note/group0/82/97/c8/ab/c6/da/41/ed/DM00208001/files/DM00208001.pdf/jcr:content/translations/en.DM00208001.pdf
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Fig. 63  Paràmetres de calibratge d’humitat relativa (HTS221) 

Els passos per obtenir la temperatura són similars als descrits per a la humitat relativa, 

però amb altres paràmetres. El procediment és el següent: 

1. Llegir els valors dels coeficients T0_degC_x8 i T1_degC_x8 situats als registres 

x32h i x33h respectivament. 

2. Dividir entre 8 els valors obtinguts en el punt anterior. Els nous valors són 

denominats T0_degC i T1_degC. 

3. Llegir el registre x35h per obtenir els bits més significatius de T0_degC i T1_degC 

per obtenir els valors T0_DegC i T1_DegC. 

4. Llegir el valor T0_OUT dels registres x3Ch i x3Dh. 

5. Llegir el valor T1_OUT dels registres x3Eh i x3Fh. 

6. Llegir el valor T_OUT dels registres x2Ah i x2Bh. 

7. Calcular segons la fórmula: 
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Fig. 64  Paràmetres de calibratge e la temperatura (HTS221) 

 

 

5.5. Disseny del sensor digital de pressió atmosfèrica, humitat 

relativa i temperatura 

 

Atès que el protocol I2C permet utilitzar línies de comunicació comunes entre diferents 

dispositius esclaus i el mestre, el disseny permet integrar dos dispositius (LPS25HB i 

HTS221) en la mateixa placa sense problemes de comunicació. A més, la tensió 

d’alimentació i la línia de massa també es poden aprofitar per als dos sensors i 

configurar les adreces. 

El primer que cal fer és identificar els pius de cada encapsulat i connectar-los 

adequadament per tal de poder treballar amb el protocol I2C. La següent taula mostra 

l’estat de les connexions dels dos sensors. 
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Taula. 21  Pius dels sensors LPS25HB i HTS221 

LPS25HB HTS221 

Nº Piu Nom Descripció / Estat Nº Piu Nom Descripció / Estat 

1 Vdd_IO 

Tensió per als pius 

d’entrada i sortida 

(connectat a 3,3 V) 

1 VDD 
Tensió d’alimentació 

(3,3 V) 

2 SCL Línia de rellotge del I2C 2 SCL Línia de rellotge del I2C 

3 Reserved Connectat a massa 3 DRDY 
Indica si la sortida està 

preparada 

4 SDA Línia de dades del I2C 4 SDA Línia de dades del I2C 

5 SA0 

Bit menys significatiu 

de l’adreça (pot estar 

connectat a massa o a 

Vdd_IO) 

5 GND Massa 

6 CS 

Habilita entre les 

comunicacions I2C / 

SIP. Per a I2C ha d’estar 

connectat a Vdd_IO 

6 I2C / SPI 

Habilita entre les 

comunicacions I2C / SIP. 

Per a I2C ha d’estar 

connectat a Vdd_IO 

7 INT_DRDY Pin d’interrupcions 

 

8 GND Massa 

9 GND Massa 

10 VDD 
Tensió d’alimentació 

(3,3 V) 

   

Un cop conegudes les funcions i connexions de cada piu, el circuit elèctric queda de la 

següent manera: 
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Fig. 65  Esquema del sensor de pressió, humitat relativa i temperatura amb protocol I2C 

 

La línia discontinua de color vermell indica que el piu 5 es pot connectar a massa o a 

VDD. Aquesta connexió determina l’adreça del dispositiu. Els condensadors C1 i C2 

són de 100 nF i serveixen per estabilitzar la tensió d’alimentació dels sensors. Les 

resistències R1 i R2 són les resistències pull-up. Inicialment, s’havia previst que el 

valor de les resistències seria 4,7 kΩ i estarien ubicades a les marques de color 

vermell de la imatge Fig.66   Les recomanacions per al protocol I2C determinen valors 

entre 1 kΩ  i 10 KΩ. Malauradament, amb els valors previstos, la comunicació entre 

mestre i esclaus no erra correcta. Per tant, es va fer un canvi per altres d’1 KΩ. Com 

que no es disposava de resistències SMD d’aquest valor, s’ha hagut d’utilitzar 

resistències convencionals. 
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Fig. 66  Ubicació de les resistències pull-up per al protocol I2C 

 

 

Fig. 67  Prototip del sensor de pressió, humitat relativa i temperatura amb el protocol I2C 

 

 

 

GND 

SDA 

SCL 

VDD 
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Taula. 22  Preu components del sensor digital de pressió, humitat relativa i temperatura 

Component Quantitat Preu/unitat Preu 

LPS25HB 1 3,70 € 3,70 € 

HTS221 1 3,70 € 3,70 € 

Resistències SMD 3 0,01 € 0,03 € 

Condensador SMD 2 0,02 € 0,04 € 

Contactes 4 0,02 € 0,08 € 

Placa circuit imprès 1 0,35 € 0,35 € 

 Total 7,90 € 

 

5.5.1. Llibreria PTRHI2C 

Per crear la llibreria que permet obtenir la pressió, la humitat relativa i la temperatura 

s’han utilitzat com a base dos codis ja existents (amb algunes modificacions) i una part 

de codi completament nova. El nom de la llibreria que creada per treballar amb els dos 

sensors es diu PTRHI2C. A més, la llibreria ve acompanyada d’un codi d’exemple que 

permet entendre com s’han de cridar a les diferents funcions de la llibreria i com tractar 

les dades retornades.  

El primer codi base utilitzat per transformar en llibreria serveix per comunicar-se amb 

el dispositiu LPS25HB i és de distribució lliure.14 Per tant, l’autor permet realitzar tot 

tipus de modificacions. Aquest codi s’encarrega de llegir els registres del sensor i 

mostra per pantalla el valor de la pressió atmosfèrica [vegeu la figura 61]. La 

transformació del codi base de distribució lliure a llibreria ha necessitat certs canvis: 

1. S’envia l’adreça a la llibreria per indicar amb quin dispositiu esclau s’ha de 

comunicar el mestre (Arduino). 

2. S’ha afegit a la llibreria una funció Reset per al sensor que es crida en el moment 

d’inicialitzar el programa exemple que acompanya a la llibreria. 

                                                
14

 Codi base del sensor LPS25HB 

https://github.com/ControlEverythingCommunity/LPS25HB/blob/master/Arduino/LPS25HB.ino
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3. S’ha canviat el valor del registre CTRL_REG1 (20h) per ajustar-se millor a la 

configuració del prototip. En el codi base, al registre x20h s’escriu la paraula 

‘10010000’ (90h). A la llibreria, el valor utilitzat és ‘10110100’ (B4h) [vegeu taula 

14]. També es configuren els registres (10h) i (21h). 

4. La funció LPS25 de la llibreria retorna al codi exemple un valor de tipus float 

amb el qual es pot treballar. 

5. S’ha inclòs un paràmetre de retard per garantir la correcta transferència de dades 

entre el mestre i l’esclau.  

 

El segon codi base utilitzat per generar la llibreria PTRHI2C també inclou un tipus de 

llicència que permet realitzar les modificacions oportunes per treballar amb el sensor 

HTS221. 15 Aquest codi accedeix als diferents registres del sensor i utilitza les fórmules 

[20] i [21] per obtenir els valors de la humitat relativa i la temperatura. En aquest cas, 

també s’han fet algunes modificacions als paràmetres dels registres (20h), (10h) i 

(21h).  

Ara bé, en el moment de convertir aquest segon codi base a llibreria, la funció 

encarregada d’obtenir els valors d’humitat relativa i temperatura no retorna cap 

d’aquests dos valors. Aquesta funció mostra els valors de les dues magnituds per mitjà 

de les instruccions Serial.print(). Així doncs, inicialment la funció LPS25() de la 

llibreria PTRHI2C era de tipus  void i, en conseqüència, la funció no retornava cap 

paràmetre. En altres paraules,  els valors de la humitat relativa i la temperatura no es 

podien manipular des del codi exemple que cridava a la funció. 

Un segon problema associat a qualsevol funció és que aquestes només poden 

retornar un paràmetre. En el cas particular del sensor HTS221 interessava que la 

funció pogués retornar dos valors (humitat relativa i temperatura). Però tal com s’ha dit, 

això no és possible.  

Així doncs, arribat aquest punt quedaven dues opcions. La primera era deixar la 

llibreria tal qual s’havia escrit inicialment, de manera que l’usuari que la utilitzes 

pugues llegir els valors d’humitat relativa i temperatura però no treballar amb ells. La 

segona opció exigia modificar o incloure parts noves a la llibreria que permetés a 

l’usuari veure, obtenir i manipular els dos valors. Aquesta segona opció ha estat 

l’escollida. 

                                                
15

 Codi base del sensor HTS211 

https://github.com/ControlEverythingCommunity/HTS221/blob/master/Arduino/HTS221.ino
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El procediment per obtenir dos paràmetres diferents d’una funció consisteix a generar 

un número a partir dels valors de les dues magnituds i recuperar-los posteriorment. 

Això és possible si un d’ells es multiplica per una potència de base 10 i se li suma 

l’altre valor. Després, per recuperar ambdós valors inicials cal realitzar el procés 

invers. Es divideix el número que s’ha generat a partir dels originals per una potència 

de base 10, i després es resta el valor. Per tant, és un procediment purament 

matemàtic. El codi d’exemple que simula aquest procés es mostra a continuació: 

 

/* Jordi Gavaldà–Convertir dos valors en un i recuperar-los posteriorment */ 

 

float TInicial; 

float HRInicial;    

float TFinal=0.00; 

float HRFinal=0.00; 

long P; 

float recuperar; 

long sum; 

float temp; 

float hr; 

 

void setup() { 

  Serial.begin(9600);   

} 

 

void loop() { 

  TInicial=0.8; 

  HRInicial=75.42; 

  Serial.print ("Temperatura inicial: "); 

  Serial.println (TInicial); 

  Serial.print ("Humitat relativa inicial: "); 

  Serial.println (HRInicial); 

  // Inici de la conversió 

  hr=HRInicial*100; 

  P=long(hr)*10000;   

  // Mirem si la temperatura és positiva 

  if (TInicial>=0){ 

    sum = P + long(TInicial*100); 

  } 

  else { 

    TInicial=-TInicial; 

    sum = P + long(TInicial*100);  

    sum=-sum;  

  } 

  delay(2000); 

  // Inici de la recuperació dels dos valors 

  if (sum>=0){ 

    recuperar = sum % 10000; 

    TFinal=recuperar/100; 

    HRFinal=(sum-recuperar)/1000000; 

  } 

  else { 

    recuperar = sum % 10000; 

    TFinal=recuperar/100; 

    HRFinal=-(sum-recuperar)/1000000; 

  } 

  Serial.print ("Temperatura recuperada: "); 

  Serial.println (TFinal); 

  Serial.print ("Humitat relativa recuperada: "); 

  Serial.println (HRFinal); 

  delay (2000); 

} 
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Fig. 68  Prova de la recuperació de valors 

 

Un cop s’ha comprovat que aquest codi funciona, s’aplica a la llibreria. Els codis dels 

arxiu que conformen la llibreria i el programa d’exemple es poden veure a l’Annex A-

IV. 

 

5.6. El sensor MAX31826 

El MAX31826 és un sensor digital de temperatura que incorpora una memòria 

EEPROM d’1 kB.  A partir del full de dades facilitat pel fabricant s’extreuen les 

següents característiques principals:16 

 Rang de mesura de -55 °C a 125 °C. 

 Tensió d’alimentació de 3,0 V a 3,7 V. 

 Sortida digital de 12 bits.  

 Sensibilitat de 0,0625°C . Utilitza 4 decimals                

 Precisió de ±0,5°C (en entorns de -10 °C a 85 °C). 

 Consum típic de 650 µA en repòs i 800 µA en mode de comunicació. 

 Comunicació amb el protocol 1-Wire 

 Adreça programable per l’usuari. 

                                                
16

 MAX31826 Datasheet 

http://www.sal.wisc.edu/st5000/datasheets/maxim/MAX31826.pdf
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Fig. 69  Encapsulat del MAX31826 

Existeixen dues possibilitats per alimentar el sensor. La primera consisteix a utilitzar 

una font d’alimentació externa. La segona rep el nom d’alimentació paràsita i s’utilitza 

quan cal mesurar la temperatura de forma remota. En aquest cas, s’utilitza la línia de 

dades i una resistència pull-up de 4,7 kΩ per alimentar al dispositiu. L’alimentació 

paràsita no es pot utilitzar si la temperatura de mesura supera els 100 °C.  

 

Fig. 70  Diferència entre alimentació paràsita i alimentació externa 

El registre de temperatura consta d’una estructura de 16 bits. Aquesta estructura té el 

següent format: 

 

Fig. 71  Registres de temperatura (MAX31826) 

Els bits indicats amb la lletra S s’utilitzen per indicar si la temperatura és positiva (S=0) 

o negativa (S=1).  
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El codi ROM identificatiu del sensor està format per 64 bits. Els 8 bits de menys pes 

indiquen la família del dispositiu. Pel cas del sensor MAX31826, el dispositiu pertany a 

la família de dispositius identificats amb el codi (3Bh). A continuació s’hi troben els 48 

bits que contenen el número de sèrie. Finalment, s’utilitza un codi de redundància de 8 

bits per comprovar que el codi ROM sigui correcte a partir del 56 primer bits (48 bits +8 

bits).  

 

 

Fig. 72  Estructura de la ROM del MAX31826 

 

Per últim cal esmentar que el registre de dades està organitzat en dues memòries 

SRAM (de l'anglès, Static Random Access Memory).  Aquestes dues memòries reben 

els noms de ‘Scratchpad 1’ i ‘Scratchpad 2’. 

El byte 0 i el byte 1 de la memòria Scratchpad 1 contenen el byte menys significatiu i el 

byte més significatiu del registre de temperatura, respectivament. Els bytes 2 i 3 estan 

reservats per a ús intern pel dispositiu i no es poden sobreescriure. El byte 4 de la 

memòria Scratchpad 1 conté la informació de configuració. L’usuari pot configurar 4  

bits d’aquest registre i, per tant, identificar al dispositiu amb 16 possibles combinacions 

diferents. Això fa que en total es puguin connectar 16 sensors d’aquest tipus alhora 

(cascun d’ells amb una combinació diferent).  Els bytes 5, 6 i 7 també estan reservats 

per a ús intern pel dispositiu i no es poden sobreescriure. El byte 8 de la memòria 

Scratchpad 1 és de només lectura i conté el codi CRC.  

Taula. 23  Configuració del registre del sensor MAX31826 

7 6 5 4 3 2 1 0 

--- --- --- --- AD3 AD2 AD1 AD0 

 

Per últim, es mostra una taula extreta del full de dades facilitat pel fabricant on 

s’inclouen les funcions necessàries per treballar amb el sensor MAX31826.  
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Taula. 24  Instruccions utilitzades amb el MAX31826 

 

5.6.1. Disseny del sensor digital de temperatura amb protocol 1-Wire 

El primer que s’ha hagut de fer és identificar els pius de l’encapsulat i els elements que 

s’han d’utilitzar. La següent taula mostra les connexions del sensor. 

 

Taula. 25  Pius del MAX31826 

Nº Piu Nom Funció 

1 VDD Alimentació del sensor. En cas d’alimentació paràsita es connecta a GND. 

2 DQ Línia de dades.  

3 NC Sense contacte 

4 GND Massa 

5 AD0 Bit menys significatiu de la configuració de l’adreça 
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6 AD1 Bit de configuració d’adreça 

7 AD2 Bit de configuració d’adreça 

8 AD3 Bit més significatiu de la configuració de l’adreça 

 

Abans de passar al disseny del prototip s’ha determinat quin mode d’alimentació 

s’utilitzarà. De les dues possibles opcions s’ha escollit l’alimentació paràsita. Per tant, 

caldrà connectar el piu 1 a massa. L’esquema del circuit elèctric és el següent: 

 

Fig. 73  Esquema elèctric del sensor de temperatura amb el protocol 1-Wire 

En l’alimentació paràsita, els pius VDD i GND queden connectats a massa. En aquest 

cas ha estat obligatori incloure una resistència (R1) pull-up. Aquesta resistència R1 té 

un valor de 4,7 KΩ. Les línies vermelles dels pius AD3, AD2, AD1 i AD0 signifiquen 

que es poden connectar a ‘1’ lògic o a ‘0’ lògic. Recordar que aquests pius permeten 

determinar l’adreça del dispositiu en un sistema amb més components esclaus 

connectats al mestre.  
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Fig. 74  Components del sensor de temperatura amb el protocol 1-Wire 

 

Fig. 75  Prototip del sensor de temperatura amb el protocol 1-Wire 

 

En el disseny final del prototip s’ha inclòs un quart terminal de contacte que no és res 

més que la mateixa línia DQ per poder connectar amb el següent dispositiu esclau del 

sistema. També es va cometre un error en el moment d’ubicar la resistència R1. Per 

aquest motiu s’ha inclòs una resistència de 0 Ω que permet connectar la línea DQ que 

quedava oberta. 
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Un cop s’ha construït el prototip ha calgut verificar el seu funcionament. Per això, s’ha 

utilitzat el codi d’exemple que faciliten els desenvolupadors de la llibreria OneWire a 

través de la seva pàgina web.17 En aquesta mateixa pàgina es poden trobar les 

instruccions bàsiques de la llibreria. 

Després de carregar l’arxiu a la placa Arduino, el missatge rebut ha estat que no 

s’havia detectat cap dispositiu. Evidentment, es fa una revisió de les soldadures del 

prototip i s’intenta carregar unes quantes vegades més el programa. El resultat, però, 

ha estat sempre és el mateix: ‘no es detecta cap dispositiu’. 

Per intentar entendre una mica més la comunicació entre el dispositiu mestre i l’esclau 

amb el protocol OneWire s’ha buscat més informació per Internet. Després de 

consultar unes quantes pàgines web, s’ha visualitzat el vídeo “How To - 1-Wire 

Interface with Arduino!” on s’explica amb tot detall el funcionament del protocol 

OneWire. L’autor del vídeo facilita també un codi que representa a la llibreria OneWire. 

Entre les funcions que inclou aquest codi hi ha un escàner per detectar els dispositius 

connectats. Fent ús d’aquesta part del programa,  aquest cop sí que es pot detectar el 

sensor i identificar-lo amb la seva adreça. 

 

Fig. 76  Prova de l’escàner amb el protocol 1-Wire 

Un cop verificada la comunicació entre la placa Arduino UNO i el MAX31826, s’ha 

pogut estar segur que no hi ha hagut cap problema de soldadura en el prototip.  

El següent pas ha consistit a crear un codi que sigui capaç de detectar el sensor fent 

ús de les funcions de la llibreria OneWire.  

                                                
17

 https://www.pjrc.com/teensy/td_libs_OneWire.html 

https://www.youtube.com/watch?v=ZKNQhzPwH0s
https://www.youtube.com/watch?v=ZKNQhzPwH0s
https://www.pjrc.com/teensy/td_libs_OneWire.html
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Tal com havia passat en el disseny de la llibreria PTRHI2C, el problema més importat 

que s’ha hagut de solucionar són els retards de la comunicació. El codi de programa 

que s’ha utilitzat per detectar el sensor i obtenir els valors de la ROM és el següent: 

 

 

Fig. 77  Prova de comunicació amb el protocol 1-Wire 

 

/* Identificació del MAX31826 */ 

 

#include <OneWire.h> 

 

OneWire  MAX(10);  // Connectat al piu 10 

  byte i; 

  byte addr[8]; 

    

void setup(void) { 

  Serial.begin(9600);  

} 

 

void loop(void) { 

  // Reset necessari abans de començar la comunicació 

  MAX.reset(); 

  // Comença una nova reserca 

  MAX.reset_search(); 

  delay(500); 

  // Direcció de memòria 33h (només si hi ha un únic esclau connectat) 

  MAX.write(0x33, 1);    

  delay(5); 

  // Obtenim els valors de la ROM 

  for ( i = 0; i < 8; i++) {          

    addr[i] = MAX.read(); 

    Serial.print(addr[i], HEX); 

    Serial.print(" "); 

  } 

  // Escriu el valor de CRC 

  Serial.print(" CRC="); 

  Serial.print( OneWire::crc8( addr, 8), HEX); 

  Serial.println(); 

  delay (3000); 

} 
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A continuació, al codi s’hi ha afegit la lectura dels registres que contenen la 

temperatura. Tota la informació referida a les adreces de memòria i les funcions a 

utilitzar es poden veure al full de dades del sensor facilitat pel fabricant. Per calcular la 

temperatura s’ha tingut present que la resolució del sensor és de 12 bits. Per tant, en 

primer lloc ha calgut convertir el MSB i LSB [vegeu Fig. 71] en una paraula de 16 bits 

amb signe. A continuació es desplacen els 16 bits 4 posicions, de tal manera que 

només queda un bit de signe (bit S que identifica si la temperatura és positiva o 

negativa). Atès que s’ha realitzat aquest desplaçament de bits, la posició de la coma 

(signe que separa la part entera de la decimal) també s’ha desplaçat. Així doncs, ara hi 

ha 8 bits que representen la part decimal. En conseqüència, per fer la conversió s’ha 

de dividir per 256 (      ).  
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/* MAX31826 Sensor de temperatura  */ 

#include <OneWire.h> 

 

OneWire  MAX (10);  // Connectat al piu 10 

  byte i; 

  byte type_s; 

  byte data[12]; 

  byte addr[8]; 

  float temp; 

  int16_t valor; 

   

void setup() { 

  Serial.begin(9600); 

  // Reset necessari abans de començar la comunicació 

  MAX.reset(); 

  // Comença una nova reserca 

  MAX.reset_search(); 

  delay(500); 

  // Lectura de la ROM (només si hi ha un únic esclau connectat) 

  MAX.write(0x33, 1);    

  delay(5); 

// Obtenim els valors de la ROM 

  for ( i = 0; i < 8; i++) {          

    addr[i] = MAX.read(); 

    Serial.print(addr[i], HEX); 

    Serial.print(" "); 

  } 

  // Escriu el valor de CRC 

  Serial.print(" CRC="); 

  Serial.print( OneWire::crc8( addr, 8), HEX); 

  Serial.println(); 

  // Reset necessari abans de començar la comunicació 

  MAX.reset(); 

   

} 

 

void loop() { 

  // Reset necessari abans de començar la comunicació 

  MAX.reset(); 

  // Indiquem amb quin dispositiu esclau es vol establir comunicació 

  MAX.select(addr); 

  delay(10); 

   /* Obtenir el registre de temperatura. El valor 1 de la següent 

instrucció indica que estem utilitzant alimentació paràsita en cas de no 

utilitzar alimentació paràsita el valor del segon paràmetre seria 0 */ 

  MAX.write(0x44, 1);     

  delay(1000);     // Com a mínim són necessaris 750 ms 

   // Reset necessari abans de començar la comunicació  

  MAX.reset(); 

  MAX.select(addr);     

  // Lectira de la memòria Scratchpad 1 

  MAX.write(0xBE); 

  delay(5); 

  for ( i = 0; i < 9; i++) {            

    data[i] = MAX.read(); 

  } 

 

  // Conversió de la temperatura  

  valor = (data[1] << 8) | data[0]; 

  valor = valor << 4; // 12 bits de resolució 

     

  temp = (float)valor / 256.00; 

   

  Serial.print("  Temperatura = "); 

  Serial.print(temp); 

  Serial.println(" Celsius"); 

  delay (3000); 

} 
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Fig. 78  Lectura de temperatura amb el protocol 1-Wire 

 
Un cop obtingut un resultat satisfactori, el disseny s’ha donat per bo. 

 

Taula. 26  Preu components del sensor digital de temperatura (MAX31826) 

Component Quantitat Preu/unitat Preu 

MAX31826 1 2,07 € 2,07 € 

Resistències SMD 2 0,01 € 0,02 € 

Contactes 4 0,02 € 0,08 € 

Placa circuit imprès 1 0,35 € 0,35 € 

 Total 2,52 € 

 

 

5.6.2. Llibreria MAX31826 

A partir del codi escrit en l’apartat anterior s’ha creat la llibreria MAX31826. Aquesta 

llibreria està formada pel constructor i dues funcions. El constructor de la llibreria 
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necessita dos paràmetres: el piu on s’ha connectat el sensor i el temps de retard per 

assegurar que no hi ha problemes de comunicació entre el dispositiu mestre i l’esclau. 

La funció GetAddrr(int indx) s’encarrega de buscar l’adreça ROM del sensor. En 

realitat, aquesta funció utilitza les funcions pròpies de la llibreria OneWire. La funció 

GetAddrr(int indx) retorna un byte i, per tant, es crida tantes vegades com sigui 

necessari fins a obtenir tota l’adreça. És a dir, cada cop que s’executa es guarda un 

byte de l’adreça ROM. La intenció era poder retornar tota l’adreça ROM cridant una 

única vegada a la funció, però no s’ha trobat una solució més adequada. 

La funció Temperatura (const uint8_t adr[8]) realitza dues accions 

completament diferents. La primera accedeix a l’adreça de memòria que permet 

obtenir els dos bytes que conformen el registre de temperatura. Tot seguit, calcula el 

valor de la temperatura tal com s’ha descrit a l’apartat anterior d’aquest TFM. Per tant, 

la funció retorna un valor de tipus float. Per poder passar l’adreça ROM a la funció 

s’ha hagut d’analitzar com ho fa la llibreria OneWire amb la funció select.  

Per últim, com en tots els casos anteriors, s’ha escrit un programa d’exemple que 

mostra com utilitzar la llibreria i les seves funcions. Tant, la llibreria com l’exemple es 

poden consultar a l’Annex A-V. 
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6. Emmagatzemar i publicar el registre de dades 

 

6.1. L’estació meteorològica connectada a Internet. 

Si bé el TFM té com a objectius principals el disseny de nous sensors per plaques 

Arduino i les seves corresponents llibreries, es vol complementar tot el treball 

connectant l’estació a una xarxa WiFi i enviant les dades enregistrades a un full de 

càlcul per analitzar. En aquest cas, les explicacions no seran tan detallades com s’ha 

fet fins ara però suficients per entendre el procediment seguit. 

Abans de començar, cal tenir present que una estació meteorològica pot estar ubicada 

en llocs on sigui difícil realitzar una connexió per cable. Això significa que en moltes 

ocasions caldrà un sistema d’alimentació format per panells solars i bateries. Per tant, 

si es vol tenir el sistema connectat a Internet serà necessari disposar d’una xarxa WiFi 

o qualsevol altra tecnologia que no requereixi cables. A més, les estacions 

meteorològiques es troben a l’interior d’unes estructures de fusta que han de complir 

certes característiques (orientació, materials de construcció, obertures de ventilació...).  

L’estació estarà ubicada a una escola però de moment, per fer les proves, s’ha buscat 

un lloc alternatiu. El meu habitatge té un celobert que permet la ventilació de les 

diferents plantes de l’edifici. De forma provisional, en una de les finestres que tenen 

accés al celobert es va col·locar l’estació tota una nit i part de l’endemà. L’alimentació 

de la placa Arduino es va fer per mitjà d’un transformador que entregava a la seva 

sortida una tensió contínua de 7,5 V. 

 

6.2. Connexió WiFi   

Per connectar una placa Arduino UNO a qualsevol xarxa WiFi cal utilitzar una placa 

addicional que incorpori l’electrònica necessària per establir aquesta comunicació. La 

placa que ho  permet  és la WiFi Shield. 
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Fig. 79  Placa "WiFi shield" 

Respecte a la part de programari  és necessari utilitzar la llibreria WiFi en l’entorn de 

programació de l’Arduino. Sempre es recomana tenir aquesta llibreria (i qualsevol 

altra) actualitzada. La mateixa llibreria porta algun exemple de codi que serveix per 

establir la connexió entre la placa Arduino UNO, la WiFi shield i una xarxa sense fils.  

Un dels problemes més habituals pel qual no és possible connectar amb la xarxa és 

conseqüència de no tenir actualitzat el firmware de la WiFi shield. Per actualitzar-lo cal 

seguir un procediment que es pot consultar en el següent vídeo “Arduino Wifi Shield 

Firmware Update Procedure”.   

 

6.3. Formulari de Google i full de càlcul (Google Drive) 

Qualsevol usuari que tingui un compte Gmail pot accedir a Google Drive i editar 

formularis. Un formulari és una de les eines que facilita Google als seus usuaris per 

crear enquestes, proves de tipus tests i tot tipus de qüestionaris en línia. Els resultats 

(respostes) es guarden en un full de càlcul de manera que es poden analitzar.  

La idea és, per tant, crear un formulari que es contesti de manera automàtica gràcies a 

l’enviament de dades a través de la xarxa WiFi. Aquesta transferència d’informació ha 

de mantenir sempre una estructura determinada.  

Cada casella del formulari on es pot introduir una resposta s’identifica amb un 

paràmetre anomenat ‘entry.xxxx’, on xxxx és un valor determinat i diferent per a cada 

casella. Per veure el valor s’ha d’estar en mode previsualització del formulari.  

https://www.youtube.com/watch?v=_sKAU-rU37U
https://www.youtube.com/watch?v=_sKAU-rU37U
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Fig. 80  Identificació de les caselles del formulari 

Ara bé, la WiFi shield d’Arduino no admet el protocol https que utilitza Google Drive. 

Per tant, encara que s’intenti omplir el formulari directament amb el codi introduït a la 

placa Arduino, no funcionarà.  

El següent pas ha estat en crear una API KEY de Google i buscar un sistema 

alternatiu per enviar les dades al formulari com les denominades plataformes IoT. 

6.4. Plataformes IoT 

Actualment existeixen diferents plataformes que permet connectar fàcilment l’Arduino 

amb Internet mitjançant una API Key. Aquestes plataformes serveixen per visualitzar 

les dades recollides i interactuar amb elles des d'un navegador web. Aquest tipus de 

plataformes reben el nom de plataformes IoT (de l’anglès Internet of Things). 

A més, la majoria d’aquestes eines serveixen un codi per carregar a la placa Arduino.   

Alguns exemples d’aquestes plataformes són: 

 Thingspeak 

 Adafruit IO   

 Temboo 

 Thethings 

 Pushingbox 

 Thinger 

 Sparkfun  

https://support.google.com/googleapi#topic=7014522
https://thingspeak.com/
https://io.adafruit.com/
https://temboo.com/
https://thethings.io/
https://www.pushingbox.com/
https://thinger.io/
https://data.sparkfun.com/
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6.5. L’estació meteorològica en funcionament 

Per estar segur que tot funciona correctament, i a falta d’una ubicació definitiva a 

l’escola per a l’estació meteorològica, s’han connectat l’Arduino amb els sensors 

analògics de pressió atmosfèrica, humitat relativa i temperatura a la xarxa WiFi 

personal de casa. Cada 15 minuts s’han agafat les mostres de les diferents magnituds 

i els seus valors s’han emmagatzemat a un ful de càlcul. A més, per facilitar la 

comprensió de les dades obtingudes s’han creat tres gràfiques.  

Els resultats provisionals es poden consultar en aquest enllaç: Registre de dades  

 

 

 

 

 

  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/17lJixuVj8mY_dFd1CZH0pUUav7lhLAGl6L0kEW5HqPo/edit?usp=sharing
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7. Comparativa dels prototips amb d’altres sensors 

comercials 

 

En aquest capítol es fa un breu estudi comparatiu d’alguns sensors dissenyats en el 

present TFM amb d’altres sensors que es comercialitzen. L’estudi es bàsicament una 

comparativa de característiques i, donat que no es poden reproduir condicions de 

temperatura, humitat relativa i pressió atmosfèrica específiques, una comparativa del 

registre de dades en condicions ambientals normals. 

 

7.1. Comparativa de sensors analògics de temperatura 

 

Dintre de la comunitat Arduino, el sensor analògic de temperatura més utilitzat és el 

sensor LM35. Aquest dispositiu es comercialitza, generalment, amb un encapsulat TO-

92. Les principals característiques del sensor LM35 són vàlides per a funcions de 

mesura de la temperatura en estacions meteorològiques. 

  

 Marge de temperatura: - 55 °C a 150 °C. 

 Guany lineal: +10 mV/°C. 

 Tensió d’alimentació de 4 V a 30 V. 

 Precisió de ±0,5 V a 25 °C. 

 

Fig. 81  Encapsulat del sensor LM35 

 

La companyia arduino.cc ofereix a la seva pàgina web una breu explicació de com 

utilitzar el sensor i de com programar la placa Arduino per obtenir una bona lectura del 

sensor.18  Entre els elements més destacats del codi de programació cal esmentar l’ús 

de la referència interna d’1,1 V. Això fa que la fórmula utilitzada per calcular la 

                                                
18

 https://playground.arduino.cc/Main/LM35HigherResolution 

https://playground.arduino.cc/Main/LM35HigherResolution
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwijsuPmrKbUAhVD6xQKHeIfCFsQjRwIBw&url=https://www.luisllamas.es/medir-temperatura-con-arduino-y-sensor-lm35/&psig=AFQjCNE82H5vGxH3mZ3GrAms1DftcKR2kg&ust=1496739891710188
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temperatura també es vegi modificada. Ara bé, l’ús de la referència interna i del sensor 

LM35 presenta un greu inconvenient. La lectura mínima que es pot realitzar queda 

limitada a 0 °C. Per tant, tot i que normalment el clima mediterrani no assoleix 

temperatures extremadament baixes, sí que és cert que a l’hivern o a la tardor es 

poden enregistrar temperatures negatives. En canvi, el sensor MCP9700 pot 

enregistrar temperatures negatives degut als 500 mV que presenta a 0 °C. 

A continuació es mostra una imatge que indica quins resultats s’obtenen, sota les 

mateixes condicions ambientals, amb els sensors MCP9700 i LM35. El codi de 

programació que s’ha utilitzat és, en el cas del MCP9700, el compensat en 

temperatura [vegeu secció 4.2.1] i per al sensor LM35, el facilitat per la comunitat 

Ardunio. Els dos codis s’han ajuntat en un de sol. 

 

 
Fig. 82  Comparativa entre el sensor LM35 i el prototip analògic d’humitat relativa i de 
temperatura 

 

Els resultats de la comparativa mostren com el prototip ha enregistrat una temperatura 

lleugerament inferior a la del sensor LM35. Tot i així, ambdues lectures han estat molt 

similars. El termòmetre de mercuri que he tingut al costat durant les lectures indicava, 

aproximadament, 25,5 °C.    
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7.2. Comparativa de sensors digitals d’humitat relativa i 

temperatura 

 

Els dos sensors d’humitat relativa i temperatura que més es comercialitzen són DHT11 

i DHT22. Ambdós transistors disposen d’un sensor capacitiu per detectar les 

variacions d’humitat relativa i un termistor per mesurar la temperatura. Aquest últim fa 

que no sigui un sensor extremadament ràpid a l’hora de detectar els canvis de 

temperatura, però per a un ús en una estació meteorològica serveix. 

     

Fig. 83  Encapsulat i pius dels sensors DHT11 i DHT22 

 
La taula resum de les principals característiques de cadascun d’aquests dos sensors 

es mostra a continuació. Aquesta comparativa s’ha obtingut d’una pàgina web de la 

companyia Adafruit, que a més, ofereix tota la informació necessària per treballar amb 

aquests sensors.19  

 

Taula. 27  Característiques dels sensors DHT11 i DHT22 

Model de sensor DHT11 DHT22 

Tensió d’alimentació 3 V a 5 V 3 V  a 5 V 

Marge de mesura 

d’humitat relativa 
del 20% al 80% del 0% al 100% 

Precisió en la mesura 

d’humitat relativa 
± 5% del ±2% al ± 5% 

Resolució d’humitat 

relativa 
1% 0,1% 

                                                
19

 https://learn.adafruit.com/dht 

https://learn.adafruit.com/dht
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Marge de mesura de 

temperatura 
de 0 °C a 50 °C de -40 °C a 125 °C 

Precisió en la mesura de 

temperatura 
± 2 °C ± 0,5 °C 

Resolució de 

temperatura 
1 °C 0,1 °C 

 

De la taula anterior se’n poden destacar alguns aspectes importants. En primer lloc, 

els marges de treball del sensor DHT22 són superiors als del sensor DHT11. 

Novament, es pot veure com el sensor DHT11 no permet lectures de temperatures 

negatives ni assolir lectures d’humitat del 100%.  En segon lloc, la precisió també és 

millor en el cas del sensor DHT22. Per últim, i no per això el menys important, la 

resolució del sensor DHT22 permet obtenir lectures amb decimals. En canvi, el sensor 

DHT11 no ho permet. 

  

 

Fig. 84  Comparativa entre el sensor DHT11 i el prototip de sensor amb protocol I2C 
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El resultat de combinar en un sol programa els dos codis (exemple del DHT11 

d’Adafruit i el utilitzat en el TFM per al prototip de sensor amb protocol I2C) mostra 

clarament com el prototip dissenyat entrega valors lleugerament superiors. Això ja 

s’havia constatat, en el cas concret de la temperatura, quan s’ha analitzat la llibreria. 

 

7.2. Comparativa de sensors analògics i sensors digitals 

 

Per acabar, també s’ha fet una comparativa de resultats entre el sensor DHT11 i el 

sensor analògic d’humitat relativa i de temperatura. Els valors obtinguts amb els dos 

sensors són força similars.   

 

  

 
 

Fig. 85  Comparativa entre el sensor DHT11 i el sensor analògic d'humitat relativa i de 
temperatura 
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8. Conclusions 

En aquest TFM s’han analitzat, dissenyat i comprovat el funcionament de sensors 

analògics i digitals pensats per ser utilitzats en una estació meteorològica. Ambdós  

presenten avantatges i inconvenients.  

Sensors analògics:  

 Avantatges: 

o La sortida és en temps real i proporcional a la mesura de la magnitud física. 

o Les mostres es poden agafar en qualsevol moment i el temps de resposta 

no és un factor clau. 

o Es presenten amb encapsulats que faciliten les soldadures en una placa de 

circuit imprès. 

o La compensació o calibratge és relativament senzill per software. 

o La creació de llibreries no presenta dificultats.  

 Inconvenients: 

o No estan calibrats de fàbrica. 

o Són sensibles al soroll. 

o La seva sortida es veu influenciada per altres paràmetres (tensió 

d’alimentació, temperatura...). 

o La quantitat de sensors que es poden connectar és limitada. 

o Consum elèctric moderat. 

 

Sensors digitals:  

 Avantatges: 

o La sortida és proporcional a la magnitud física de l’entrada. 

o Sovint, es pot escollir entre diferents resolucions i mostres per segon. 

o Estan calibrats de fàbrica i no requereixen compensació. 

o Consum elèctric baix.  

o Es poden connectar un gran nombre de dispositius perquè utilitzen línies de 

dades comunes. 
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o Alguns permeten treballar amb diferents protocols (SIP/ I2C) segons es 

connectin els seus pius. 

 Inconvenients: 

o Es presenten amb encapsulats que dificulten les soldadures en una placa 

de circuit imprès. 

o Són sensibles als retards. 

o La creació de llibreries és complicada. 

El procediment seguit per dissenyar i avaluar els prototips ha estat el mateix tant pels 

sensors analògics com pels digitals. En primer lloc s'ha analitzat les diferents 

tecnologies dels sensors per mesurar una magnitud física. A continuació s'ha estudiat 

les característiques d'un model concret i s'ha fet el prototip. Finalment, s'ha creta la 

llibreria que permet utilitzar el sensor de manera ràpida i senzilla. 

Després de comprovar el funcionament dels prototips amb les seves corresponents 

llibreries, s'ha pogut constatar que els sensors digitals de temperatura obtenen 

lectures lleugerament superiors a les dels sensors analògics. Comparades amb un 

termòmetre de mercuri, els valors analògics dels sensors presenten poca diferència. 

En referència a la resta de paràmetres (humitat relativa, pressió atmosfèrica...) no s'ha 

pogut comparar amb cap altre instrument. Per tant, s'assumeix que pot haver-hi una 

petita diferència entre el valor real i el valor mesurat. Per estar segur de quant podria 

ser aquest error, s'haurien de recrear les condicions atmosfèriques de manera 

controlada. Això només està a l'abast de certes empreses instal·lacions adequades.   

L’únic sensor que no s’ha pogut comprovar el seu funcionament és el de velocitat del 

vent. L’empresa a la qual es va encarregar la impressió 3D no ha complert amb 

l’entrega. 

La creació de les llibreries ha estat senzilla en alguns casos, però amb els sensors 

digitals ha calgut un gran esforç.  L’existència d’una comunitat d’usuaris que 

comparteixen informació (filosofia de maquinari i programari lliure) ha permès en bona 

part, entendre el funcionament dels protocols de comunicació i obtenir un punt de 

partida per crear les noves llibreries. 

La temporització del projecte s’ha vist lleugerament allargada. La dificultat per 

dissenyar els sensors digitals i comprendre el funcionament dels protocols I2C i 1-Wire 

ha fet que s’endarrerís una mica el projecte. També s’ha hagut de canviar l’ordre per 

culpa de les impressions 3D dels elements mecànics. Tot i així, s’han pogut assolir els 

objectius del TFM.  
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Un cop estigui tot instal·lat, els alumnes de l’escola podran consultar les dades 

obtingudes de manera automàtica. Així doncs, des de la matèria de matemàtiques 

podran treballar conceptes d’estadística. També podran fer conversió de dades 

utilitzant factors de conversió a la matèria de física. L’estudi de les variacions 

climàtiques es podrà treballar a la matèria de ciències naturals. 

A més, alumnes de matèries com informàtica o de l’optativa de tecnologia de 4t d’ESO 

podran dissenyar nous models de penells o anemòmetres i aprendre a mesurar 

magnituds del món físic.    
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Glossari 

1-Wire: Protocol ‘OneWire’

ADC: Analog Digital Converter 

DAO: Disseny Assistit per Ordinador 

FSF: Free Software Foundation 

GND: Ground (tensió de referència a 0 V) 

GPS: Global Positioning System (Sistema de posicionament global) 

I2C: Inter-integrated circuit 

IDE: Integrated Development Environment 

IoT:Internet of Things (Internet de les coses) 

LED: Light Emiting Diode (diode emissor de llum) 

LSB: Less Significant Byte (byte menys significatiu) 

MEMS: Micro-Electro-Mechanical Systems 

MSB: Most Significant Byte (byte més significatiu) 

NTC: Negative Temperature Coefficient 

OSHD: Open Source Hardware 

OSI: Open Source Initiative 

PLA: Polylactic acid (tipus de material plàstic) 

PTC: Positive Temperature Coefficient 

RH: Relative humidity 

RTD: Resistance temperature detector 

SCL: Serial clock 

SDA: Serial data 

SIP: Serial Peripheral Interface 

SRAM: Static Random Access Memory 

STL: Standard Triangle Language (format d’arxiu) 

TAPR: Tucson Amateur Packet Radio 

UART: Universal Asynchronous Receiver-Transmitter 

USB: Universal Serial Bus 
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Annex A 

En aquest annex s’han inclòs els codis de les llibreries creades per treballar amb els 

sensors dissenyats en el present TFM. 

 

Annex A-I 

 

Arxius que conformen la llibreria RHT encarregada d’obtenir els valors d’humitat 

relativa del sensor HIH-5030 compensada en temperatura pel sensor MCP9700. 

L’explicació detallada de les diferents parts i funcions de la llibreria es pot consultar a 

l’apartat 4.3.1. 

 

Arxiu RHT.h 

 

 

  

/* 

  RHT.h - Llibreria del sensor HIH-5030 compensat en temperatura pel 

sensor MCP9700. 

  Created by Jordi Gavaldà, April 29, 2017. 

  Released into the public domain. 

*/ 

 

#ifndef RHT_h 

#define RHT_h 

 

#include "Arduino.h" 

 

class RHT 

{ 

 public: 

   RHT (float Vcc); 

   float CompT (float Tinput); 

   float CompRH (float RHinput, float TComp); 

    

    

 private: 

    float _Vcc; 

    float _Tinput; 

    float _RHinput; 

    float _TComp; 

    

 }; 

 

#endif 
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Arxiu RHT.cpp 

 

 

Finalment, s’inclou un programa d’exemple que mostra com utilitzar la llibreria i definir 

les variables que necessita. 

  

 

/* 

  RHT.cpp - Llibreria del sensor HIH-5030 compensat en temperatura pel 

sensor MCP9700. 

  Created by Jordi Gavaldà, April 29, 2017. 

  Released into the public domain. 

*/ 

 

#include "Arduino.h" 

#include "RHT.h"                                           

  

 RHT::RHT(float Vcc) 

 { 

   _Vcc=Vcc; 

    

 } 

 float RHT::CompT(float Tinput) 

 { 

   _Tinput=Tinput; 

   float Vo=0.50;  // Tensió de sortida a 0ºC 

   float Tc=0.01;  // Coeficient de temperatura del MCP9700 (0.01V/ºC) 

   float Ta=0.00;  // Temperatura ambient sense compensar 

   float ErrorT2;  // Error de compensació 

   float TReal=0.00;  // Temperatura compensada 

    

   // Valor de la temperatura ambient sense compensar 

   Ta=(((_Tinput*(1.10/1023.00))-Vo)/Tc);   

   // Funció d'error de segon ordre 

   ErrorT2=-244.00E-6*(125.00-Ta)*(Ta-(-40.00))+2.00E-12*(Ta-(-

40.00))+2.00; 

   // Valor de la temperatura ambient amb compensació 

   TReal=Ta-ErrorT2;      

   return TReal; 

 } 

  

 float RHT::CompRH(float RHinput, float TComp) 

 { 

   _RHinput=RHinput; 

   _TComp=TComp; 

   float RHSensor; 

   float RHComp; 

   // Valor de la humitat relativa sense compensar 

   RHSensor=((((5.00*_RHinput/1023.00)/_Vcc)-0.1515)/0.00636);   

   // Humitat relativa compensada en temperatura 

   RHComp= RHSensor/(1.0546-0.00216*_TComp); 

   return RHComp;     

 } 
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/* Ús de la llibreria RHT per obtenir la humitat relativa i 

temperatura */ 

#include <RHT.h> 

 

int n=0;            // Comptador del bucle 

int TPin=0;     // Pin on connectem el sensor de temperatura MCP9700 

int RHPin=1;        // Pin on connectem el sensor d'humitat HIH-5030 

int lecturaT;       // Valor analògic entregat pel sensor MCP9700 

int lecturaRH;      // Valor analògic entregat pel sensor HIH-5030 

float Tin=0.00; 

float RHin=0.00;    // Temperatura ambient sense compensar 

float VDD=3.27;     // Tensió d'alimentació dels senosrs  

float TReal; 

float RHReal; 

 

RHT sensor(VDD);    

 

void setup() { 

  Serial.begin(9600); 

} 

 

void loop() { 

  // Utilitzem la tensió de referència 1.1 V pel sensor MCP9700 

  analogReference(INTERNAL); 

  lecturaT=0; 

  analogRead(TPin); 

  delay (500); 

  // Realitzem 6 lectures 

  for (n=0; n<6; n++){ 

    lecturaT=lecturaT+analogRead(TPin); 

    delay(200); 

  } 

  // Fem el promig de les 6 lectures 

  Tin=lecturaT/6.00; 

  // Utilitzem la tensió de referència 5 V pel sensor MCP9700  

  analogReference(DEFAULT); 

  lecturaRH=0; 

  analogRead(RHPin); 

  delay (500); 

  // Realitzem 6 lectures 

  for (n=0; n<6; n++){ 

    lecturaRH=lecturaRH+analogRead(RHPin); 

    delay(200); 

  } 

  // Fem el promig de les 6 lectures 

  RHin=lecturaRH/6.00; 

  // Cridem la funció CompT enviant el promig de les 6 lectures de 

temperatura 

  TReal=sensor.CompT (Tin); 

  // Cridem la funció CompRH enviant el promig de les 6 lectures 

d'humitat i la temperatura rela per compensar 

  RHReal=sensor.CompRH (RHin, TReal); 

 

  Serial.print("Temperatura ambient: "); 

  Serial.print(TReal); 

  Serial.println(" C"); 

  Serial.print("Humitat relativa: "); 

  Serial.print(RHReal); 

  Serial.println("%"); 

  delay(5000); 

} 

 



116 

Annex A-II 

 

Arxius que conformen la llibreria RosaDelsVents16 encarregada d’obtenir la direcció 

del vent. L’explicació detallada de les diferents parts i funcions de la llibreria es pot 

consultar a l’apartat 4.4.2. 

 

Arxiu RosaDelsVents16.h 

 

 

  

/* 

  RosaDelsVents16.h - Llibreria que indica la direcció del vent 

  a partir del valor d'un potencièmetre sense fi d'una volta. 

  Created by Jordi Gavaldà, April 11, 2017. 

  Released into the public domain. 

*/ 

 

#ifndef RosaDelsVents16_h 

#define RosaDelsVents16_h 

 

#include "Arduino.h" 

 

class RosaDelsVents16 

{ 

 public: 

   RosaDelsVents16 (float valor); 

   String direccio (); 

 private: 

    float _valor;  

}; 

#endif 
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Arxiu RosaDelsVents16.cpp 

 

/* 

  RosaDelsVents16.cpp - Llibreria que indica la direcció del vent 

  a partir del valor d'un potencièmetre sense fi d'una volta. 

  Created by Jordi Gavaldà, April 11, 2017. 

  Released into the public domain. 

*/ 

#include "Arduino.h" 

#include "RosaDelsVents16.h" 

 

RosaDelsVents16::RosaDelsVents16(float valor) 

{ 

  _valor = valor;  

} 

 

String RosaDelsVents16::direccio () 

{ 

  String nom; 

  char* punt[]={"N", "NNE", "NE", "ENE", "E", "ESE", "SE", "SSE",  

   "S", "SSO", "SO", "OSO", "O", "ONO", "NO", "NNO"}; 

  int i;     

    if (_valor <= 512){ 

     if (_valor <= 256){ 

      if (_valor <= 128){ 

        if (_valor <= 64) { 

          if (_valor <=32) {i=0;} 

          else {i=1;} 

        }   

        else { 

          if (_valor <=96) {i=1;} 

          else {i=2;} 

        } 

      } 

      else { 

        if (_valor <= 192) { 

          if (_valor <=160) {i=2;} 

          else {i=3;} 

        }   

        else { 

          if (_valor <=224) {i=3;} 

          else {i=4;} 

        } 

      } 

  }   

    else if (_valor > 384){ 

       if (_valor <= 448) { 

          if (_valor <=416) {i=6;} 

          else {i=7;} 

        }   

        else { 

          if (_valor <=480) {i=7;} 

          else {i=8;} 

        } 

    } 

    else { 

      if (_valor <= 320) { 

        if (_valor <=288) {i=4;} 

        else {i=5;} 

      }   

      else { 

        if (_valor <=352) {i=5;} 

        else {i=6;} 

      } 

    } 

  }  
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  else { 

    if (_valor <= 768){ 

      if (_valor <= 640){ 

        if (_valor <= 576) { 

          if (_valor <=544) {i=8;} 

          else {i=9;} 

        }   

        else { 

          if (_valor <=608) {i=9;} 

          else {i=10;} 

        } 

      } 

      else { 

        if (_valor <= 704) { 

          if (_valor <=672) {i=10;} 

          else {i=11;} 

        }   

        else { 

          if (_valor <=736) {i=11;} 

          else {i=12;} 

        } 

      } 

  }   

    else if (_valor > 896){ 

       if (_valor <= 960) { 

          if (_valor <=928) {i=14;} 

          else {i=15;} 

        }   

        else { 

          if (_valor >992) {i=0;} 

          else {i=15;} 

        } 

    } 

    else { 

      if (_valor <= 832) { 

        if (_valor <=800) {i=12;} 

        else {i=13;} 

      }   

      else { 

        if (_valor <=864) {i=13;} 

        else {i=14;} 

      } 

    } 

  } 

return nom=punt[i]; 

} 
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Finalment, s’inclou un programa d’exemple que mostra com utilitzar la llibreria i definir 

les variables que necessita. 

/* Calcula la direcció del vent amb la llibreria RosaDelsVents16*/ 

#include <RosaDelsVents16.h> 

int n; // Comptador del bucle 

int PotenPin=2;   // Piu on es connecta el sensor (potenciòmetre) 

int lectura; // Valor de la lectura del piu  

float valor=0.00;   

String vent;   // Direcció del vent   

void setup() { 

Serial.begin(9600); 

analogReference(DEFAULT); 

} 

void loop() { 

  lectura=0; 

  // Es realitzen 2 lectures 

  for (n=0; n<2; n++){ 

lectura=lectura+analogRead(PotenPin); 

delay (50);  

  } 

  // Fem el promig de les 2 lectures 

  valor=lectura/2.00; 

  // Es crida a les funcions de la llibreria 

  RosaDelsVents16 PuntCardinal(valor); 

  vent=PuntCardinal.direccio(); 

  Serial.print ("Vent del "); 

  Serial.println (vent); 

  delay(2000); 

} 
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Annex A-III 

Arxius que conformen la llibreria Tramuntana encarregada d’obtenir la velocitat del 

vent. L’explicació detallada de les diferents parts i funcions de la llibreria es pot 

consultar a l’apartat 5.1.3. 

Arxiu Tramuntana.h 

/* 

  Tramuntana.h - Llibreria del sensor CNY70 per mesurar la velocitat 

del vent. 

  L'element principal és una roda dentada de 16 dents (separació de 

22,5 graus) 

  Created by Jordi Gavaldà, May 10, 2017. 

  Released into the public domain. 

*/ 

#ifndef Tramuntana_h 

#define Tramuntana_h 

#include "Arduino.h" 

class Tramuntana 

{ 

 public: 

   Tramuntana (); 

   float Velocitat (int Polsos, int Temps, float Radi); 

 private: 

int _Polsos; 

int _Temps; 

float _Radi; 

 }; 

#endif 
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Arxiu Tramuntana.cpp 

  

 

/* 

  Tramuntana.cpp - Llibreria del sensor CNY70 per mesurar la 

velocitat del vent. 

  L'element principal és una roda dentada de 16 dents (separació de 

22,5 graus) 

  Created by Jordi Gavaldà, May 10, 2017. 

  Released into the public domain. 

*/ 

 

#include "Arduino.h" 

#include "Tramuntana.h"                                           

  

 Tramuntana::Tramuntana() 

 { 

      

 } 

 float Tramuntana::Velocitat (int Polsos, int Temps, float Radi) 

 { 

   _Polsos=Polsos; 

   _Temps=Temps; 

   _Radi=Radi; 

   boolean estat = false; 

   float L, temps; 

   float pi = 3.14159; 

   float VVent; 

     

   L=_Polsos*22.5*2*pi*_Radi*0.01/360; 

   temps=(_Temps)/1000; 

   VVent=L*3600/(temps*1000);     

   return VVent; 

 } 
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Finalment, s’inclou un programa d’exemple que mostra com utilitzar la llibreria i definir 

les variables que necessita. 

  

/* Codi d’exemple que utilitza la llibreria Tramuntana per mesurar  

   la velocitat del vent en km/h.  

   La llibreria està pensada per ser utilitzada amb el  sensor CNY70. 

   L'element principal és una roda dentada de 16 dents (separació de 22,5   

graus) 

 */ 

#include <Tramuntana.h> 

 

boolean estat = false; 

int comptador = 0;   //Variable que acumula el pas de les denst per sobre del 

sensor 

int pinCNY70 = 7;  //Piu on es connecta el sensor 

int T1, T2, T;     // Variables de temps 

float i; 

float radi=10;      // Longitud del centre de l'eix de rotació a l'extrem de 

les pales (en cm) 

float Vent;         // Velocitat del vent 

 

Tramuntana anemometre; 

 

void setup() 

{ 

    Serial.begin(9600); 

    pinMode(pinCNY70, INPUT);  

} 

 

void loop() 

{ 

    // S'inicialitza el comptador 

    comptador=0;    

    // Temps inicial 

    T1=millis(); 

    for (i=0.00; i<=6235; i=i+0.01) 

    { 

      if(digitalRead(pinCNY70)) 

      { 

        if(!estat) 

        { 

            estat = true; 

            comptador++; 

        } 

      } 

      else { 

         estat = false; 

      }  

    } 

    T2=millis();  // Temps final 

    delay(2000); 

    // Increment de temps 

    T=T2-T1; 

    // Es guarda a la variavle Vent el valor retornat per la funció Velocitat 

    Vent=anemometre.Velocitat(comptador, T, radi); 

    Serial.print("velocitat del vent: "); 

    Serial.print(Vent); 

    Serial.println(" km/h"); 

    delay (100); 

} 
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Annex A-IV 

Arxius que conformen la llibreria PTRHI2C encarregada d’obtenir la pressió 

atmosfèrica, la humitat relativa i la temperatura amb el protocol I2C. L’explicació 

detallada de les diferents parts i funcions de la llibreria es pot consultar a l’apartat 

5.5.1. 

Arxiu PTRHI2C.h 

/* 

  PTRHI2C.h 

  Llibreria per utilitzar els sensors LPS25HB & HTS221 amb el 

protocol I2C. 

  Created by Jordi Gavaldà, April 29, 2017. 

  Released into the public domain. 

*/ 

#ifndef PTRHI2C_h 

#define PTRHI2C_h 

#include "Arduino.h" 

class PTRHI2C 

{ 

 public: 

   PTRHI2C (uint8_t addrLPS, uint8_t addrHTS, int retard); 

   void LPSReset(); 

   void HTSReset(); 

   float LPS25 (); 

   long HTS (); 

   float RecuHR (long RHiT); 

   float RecuT (long RHiT); 

 private: 

uint8_t _addrLPS; 

uint8_t _addrHTS; 

int _retard; 

long _RHiT; 

 }; 

#endif 
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Arxiu PTRHI2C.cpp 

  

/* 

  PTRHI2C.cpp 

  Llibreria per utilitzar els sensors LPS25HB & HTS221 amb el 

protocol I2C. 

  Created by Jordi Gavaldà, April 29, 2017. 

  Released into the public domain. 

*/ 

#include "Arduino.h" 

#include "PTRHI2C.h" 

#include "Wire.h"                                           

 

 

  

 PTRHI2C::PTRHI2C(byte addrLPS, byte addrHTS, int retard) 

 { 

   _addrLPS=addrLPS; 

   _addrHTS=addrHTS; 

   _retard=retard; 

   Wire.begin(); 

} 

 

 

 void PTRHI2C::LPSReset() 

 {  

    Wire.beginTransmission(_addrLPS); 

    Wire.write(0x20);  

    Wire.write(0x00);  //Apaguem el sensor LPS25HB 

    Wire.endTransmission(); 

    delay(300); 

} 

  

 void PTRHI2C::HTSReset() 

{ 

     

    Wire.beginTransmission(_addrHTS); 

    Wire.write(0x20); 

    Wire.write(0x00);   //Apaguem el sensor HTS221 

    Wire.endTransmission(); 

    delay(300); 

}  
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float PTRHI2C::LPS25() 

 { 

  boolean ready=false; 

  unsigned int dataLPS[3]; 

  float P; 

  int n; 

  int i; 

  Wire.beginTransmission(_addrLPS); 

  Wire.write(0x20);  

  Wire.write(0xB4);   // Configurem el registre CTRL_REG1 (20h) B4 

  Wire.endTransmission(); 

  delay(_retard); 

  Wire.beginTransmission(_addrLPS); 

  Wire.write(0x10);  

  Wire.write(0x00);   // Configurem el registre CTRL_REG1 (10h) 

  Wire.endTransmission(); 

  delay(_retard); 

   Wire.beginTransmission(_addrLPS); 

  Wire.write(0x21);  

  Wire.write(0x00);   // Configurem el registre CTRL_REG2 (21h) 

  Wire.endTransmission(); 

  delay(_retard); 

  while (ready == false) 

{ 

delay(_retard);  

Wire.beginTransmission(_addrLPS); 

Wire.write(0x28); // Apuntem al registre PRESS_OUT_XL (28h) 

Wire.endTransmission(); 

delay(_retard); 

n = Wire.requestFrom(_addrLPS, 1); 

if (n = 1) 

{ 

ready = true; 

} 

} 

Wire.beginTransmission(_addrLPS); 

Wire.write(0x28 | 0x80);  //Fem la lectura dels diferents bytes 

Wire.endTransmission(); 

delay(_retard); 

n = Wire.requestFrom(_addrLPS, 3); 

if (n >= 3) 

{ 

for (i = 0; i < 3; i++) 

{ 

dataLPS[i] = Wire.read(); 

} 

} 

ready = false; 

// Càlcul del valor de la Pressió 

P = ((((dataLPS[2]) * 65536) + ((dataLPS[1]) * 256) + 

(dataLPS[0])) / 4096.0); 

return P;   // La funció retorna el valor de la Pressió 

delay(300); 

 } 
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long  PTRHI2C::HTS() 

 { 

  unsigned int data[2]; 

  unsigned int val[4]; 

  unsigned int H0, H1, H2, H3, T0, T1, T2, T3, raw; 

  int n; 

  int i; 

  long P; 

  float recuperar; 

  long sum; 

  float hr; 

   

    Wire.beginTransmission(_addrHTS); 

    Wire.write(0x20); 

    Wire.write(0x87);   // Configurem el registre CTRL_REG1 (20h)  

    Wire.endTransmission(); 

    delay (300); 

    Wire.beginTransmission(_addrHTS); 

    Wire.write(0x10); 

    Wire.write(0x11);   // Configurem el registre AV_CONF (10h)   

    Wire.endTransmission(); 

    delay (_retard); 

    Wire.beginTransmission(_addrHTS); 

    Wire.write(0x21); 

    Wire.write(0x00);   // Configurem el registre CTRL_REG2 (21h)  

    Wire.endTransmission(); 

    delay(_retard); 

     

  // Inici de la localització dels paràmetres de calibarció 

d'humitat 

  for( i = 0; i < 2; i++) 

  { 

    Wire.beginTransmission(_addrHTS); 

    Wire.write((48 + i));  // Accedim al registre 48 en decimal 

(30h) 

    Wire.endTransmission(); 

    //delay(_retard); 

    n=Wire.requestFrom(_addrHTS, 1); 

    if(n == 1) 

    { 

      data[i] = Wire.read(); 

    } 

  } 

  // Conversió de dades   

  H0 = data[0] / 2; 

  H1 = data[1] / 2; 

   

  for( i = 0; i < 2; i++) 

  { 

    Wire.beginTransmission(_addrHTS); 

    Wire.write((54 + i));  // Accedim al registre 54 en decimal 

(36h) 

    Wire.endTransmission(); 

    //delay(_retard); 

    n = Wire.requestFrom(_addrHTS, 1); 

    if(n == 1) 

    { 

      data[i] = Wire.read(); 

    } 

  } 
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  // Conversió de dades 

  H2 = (data[1] * 256.0) + data[0]; 

    for( i = 0; i < 2; i++) 

  { 

    Wire.beginTransmission(_addrHTS); 

    Wire.write((58 + i));  // Accedim al registre 58 en decimal 

(3Ah) 

    Wire.endTransmission(); 

    //delay(_retard); 

    n = Wire.requestFrom(_addrHTS, 1); 

    if(n == 1) 

    { 

      data[i] = Wire.read(); 

    } 

  } 

  // Conversió de dades 

  H3 = (data[1] * 256.0) + data[0]; 

 

  // Inici de la localització dels paràmetres de calibarció de 

temperatura 

  Wire.beginTransmission(_addrHTS); 

  Wire.write(0x32);  // Accedim al registre (32h) 

  Wire.endTransmission(); 

  //delay(_retard); 

  n = Wire.requestFrom(_addrHTS, 1); 

  if(n == 1) 

  { 

    T0 = Wire.read(); 

  } 

  Wire.beginTransmission(_addrHTS); 

  Wire.write(0x33); // Accedim al registre (33h) 

  Wire.endTransmission(); 

  //delay(_retard); 

  n = Wire.requestFrom(_addrHTS, 1); 

  if(n == 1) 

  { 

    T1 = Wire.read(); 

  } 

  Wire.beginTransmission(_addrHTS); 

  Wire.write(0x35);   // Accedim al registre (35h) 

  Wire.endTransmission(); 

  //delay(_retard); 

  n = Wire.requestFrom(_addrHTS, 1); 

  if(n == 1) 

  { 

    raw = Wire.read(); 

  } 

 

  raw = raw & 0x0F;  

  
  // Conversió dels valors de temperatura 

  T0 = ((raw & 0x03) * 256) + T0; 

  T1 = ((raw & 0x0C) * 64) + T1; 
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  for( i = 0; i < 2; i++) 

  { 

Wire.beginTransmission(_addrHTS); 

Wire.write((60 + i));   // Accedim al registre (3Ch) 

Wire.endTransmission(); 

//delay(_retard); 

n = Wire.requestFrom(_addrHTS, 1); 

if(n == 1) 

{ 

data[i] = Wire.read(); 

} 

  } 

  // Conversió de dades 

  T2 = (data[1] * 256.0) + data[0]; 

  for( i = 0; i < 2; i++) 

  { 

Wire.beginTransmission(_addrHTS); 

Wire.write((62 + i));  // Accedim al registre (3Eh) 

Wire.endTransmission(); 

//delay(_retard); 

n = Wire.requestFrom(_addrHTS, 1); 

if(n == 1) 

{ 

data[i] = Wire.read(); 

} 

  } 

  // Conversió de dades 

  T3 = (data[1] * 256.0) + data[0]; 

  Wire.beginTransmission(_addrHTS); 

  Wire.write(0x28 | 0x80);  // Accedim al registre 28h per llegir la 

humitat i temperatura 

  Wire.endTransmission(); 

  //delay(_retard); 

  n = Wire.requestFrom(_addrHTS, 4); 

  if(n == 4) 

  { 

val[0] = Wire.read(); 

val[1] = Wire.read(); 

val[2] = Wire.read(); 

val[3] = Wire.read(); 

  } 

  Wire.endTransmission(); 

  // Conversió de dades 

  float humidity = (val[1] * 256.0) + val[0]; 

  humidity = ((1.0 * H1) - (1.0 * H0)) * (1.0 * humidity - 1.0 * H2) 

/ (1.0 * H3 - 1.0 * H2) + (1.0 * H0); 

  int temp = (val[3] * 256) + val[2]; 

  float cTemp = (((T1 - T0) / 8.0) * (temp - T2)) / (T3 - T2) + (T0 

/ 8.0); 

  // Inici del procés per convertir dos números en un 

  hr=humidity*100;  P=long(hr)*10000;  

  // Mirem si la temperatura és positiva 

  if (cTemp>=0){ 

sum = P + long(cTemp*100); 

  } 

  else { 

cTemp=-cTemp; 

sum = P + long(cTemp*100); 

sum=-sum;  

  } 

  return sum;  delay (300); 

} 
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float PTRHI2C::RecuHR (long RHiT) 

 { 

   _RHiT=RHiT; 

   float recuperarRH; 

   float HRFinal; 

   // Recupercaió del valor de la humitat relativa 

   if (_RHiT>=0){ 

recuperarRH = _RHiT % 10000; 

//TFinal=recuperar/100; 

HRFinal=(_RHiT-recuperarRH)/1000000; 

  } 

  else { 

recuperarRH = _RHiT % 10000; 

//TFinal=recuperar/100; 

HRFinal=-(_RHiT-recuperarRH)/1000000; 

  } 

  return HRFinal; 

 } 

 float PTRHI2C::RecuT (long RHiT) 

 { 

   _RHiT=RHiT; 

   float recuperarT; 

   float TFinal; 

   // Recupercaió del valor de la temperatura 

   if (_RHiT>=0){ 

recuperarT = _RHiT % 10000; 

TFinal=recuperarT/100; 

//HRFinal=(_RHiT-recuperar)/1000000; 

  } 

  else { 

recuperarT = _RHiT % 10000; 

TFinal=recuperarT/100; 

//HRFinal=-(_RHiT-recuperar)/1000000; 

  } 

  return TFinal; 

 } 
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Finalment, s’inclou un programa d’exemple que mostra com utilitzar la llibreria i definir 

les variables que necessita. 

  

/* Codi d'exemple per utilitzar la llibreria PTRHI2C i obtenir els 

valors de 

 *  la pressió atmosfèrica, humitat relativa i temperatura. 

 *  Els sensors utilitzats són el LPS25HB i el HTS221 

 *  Els sensors utilitzen el protocol I2C */ 

 

#include <Wire.h> 

#include <PTRHI2C.h> 

  

float P;  // Variable de pressió 

long DosValors;  // Variable que conté dos valors que s'han de 

separar 

float HumRel;   // Variable d'humitat relativa 

float Temp_C;   // Variable de temperatura 

int ms=4; //Retard en ms per passar a la llibreria 

 

PTRHI2C myI2Cs(0x5C, 0x5F, ms);  //Indiquem les dues adreces i el 

retard 

 

  

void setup() { 

  Wire.begin(); 

  Serial.begin(9600); 

  // Reset dels dos sensors 

  myI2Cs.LPSReset(); 

  myI2Cs.HTSReset();  

} 

 

void loop() { 

  // Es crida la funció LPS25 per obtenir la pressió atmosfèrica 

  P=myI2Cs.LPS25(); 

  myI2Cs.LPSReset(); 

  // Es crida la funció HTS que retorna els valors d'humitat relativa 

i  

  // temperatura en un unic valor que s'haurà de separar en dos 

  DosValors=myI2Cs.HTS(); 

  // Serapació dels valors d'humitat relativa i temperatura 

  HumRel=myI2Cs.RecuHR(DosValors); 

  Temp_C=myI2Cs.RecuT(DosValors); 

  myI2Cs.HTSReset(); 

   

  Serial.print("Pressio: "); 

  Serial.print(P); 

  Serial.println(" hPa"); 

  Serial.print("Humitat relativa: "); 

  Serial.print(HumRel); 

  Serial.println(" % RH"); 

  Serial.print("Temperatura: "); 

  Serial.print(Temp_C); 

  Serial.println(" C"); 

   

  delay(5000); 

   

} 
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Annex A-V 

Arxius que conformen la llibreria MAX31826 encarregada d’obtenir la temperatura amb 

el protocol 1-Wire. L’explicació detallada de les diferents parts i funcions de la llibreria 

es pot consultar a l’apartat 5.6.2. 

Arxiu MAX31826.h 

/* 

  MAX31826.h 

  Llibreria per utilitzar el sensor MAX31826 amb el protocol 1-Wire. 

  Created by Jordi Gavaldà, May 14, 2017. 

  Released into the public domain. 

*/ 

#ifndef PTRHI2C_h 

#define PTRHI2C_h 

#include "Arduino.h" 

class MAX31826 

{ 

 public: 

   MAX31826 (int MaxPin, int retard); 

   byte GetAddrr(int indx); 

   float Temperatura(const uint8_t adr[8]); 

 private: 

int _MaxPin; 

int _retard; 

int _indx; 

byte _adr; 

 }; 

#endif 
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Arxiu MAX31826.cpp 

/* 

  MAX31826.cpp 

  Llibreria per utilitzar el sensor MAX31826 amb el protocol 1-Wire. 

  Created by Jordi Gavaldà, May 14, 2017. 

  Released into the public domain. 

*/ 

#include "Arduino.h" 

#include "MAX31826.h" 

#include "OneWire.h"

MAX31826::MAX31826(int MaxPin, int retard) 

 { 

   _MaxPin=MaxPin; 

   _retard=retard; 

 } 

byte MAX31826::GetAddrr(int indx) 

{ 

   OneWire MAX (_MaxPin); 

   _indx=indx; 

   byte addr[8]; 

   int i; 

   MAX.reset(); 

   // Comença una nova reserca 

   MAX.reset_search(); 

   delay(_retard); 

   // Lectura de la ROM (només si hi ha un únic esclau connectat) 

   MAX.write(0x33, 1);   

   delay(_retard); 

   // Obtenim els valors de la ROM 

   for ( i = 0; i < 8; i++) {

addr[i] = MAX.read(); 

//Serial.print(addr[i], HEX); 

//Serial.print(" "); 

   } 

   MAX.reset(); 

   return addr[_indx]; 

} 
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float MAX31826::Temperatura (const uint8_t adr[8]) 

 { 

  OneWire MAX (_MaxPin); 

  byte data[12]; 

  uint8_t i; 

  uint16_t valor; 

  float temp; 

  MAX.reset(); 

  // Indiquem amb quin dispositiu esclau es vol establir comunicació 

  MAX.select(adr); 

  delay(_retard*2); 

   /* Obtenir el registre de temperatura 

* El 1 de la següent instrucció indica que estem utilitzant

alimentació paràsita 

* en cas de no utilitzar alimentació paràsita el valor del segon

paràmetre seria 0 */ 

  MAX.write(0x44, 1);

  delay(1000); // Com a mínim són necessaris 750 ms 

  // Reset necessari abans de començar la comunicació 

  MAX.reset(); 

  MAX.select(adr);

  // Lectura de la memòria Scratchpad 1 

  MAX.write(0xBE); 

  delay(_retard); 

  for ( i = 0; i < 9; i++) {

data[i] = MAX.read(); 

  } 

  // Conversió de la temperatura  

  valor = (data[1] << 8) | data[0]; 

  valor = valor << 4; // 12 bits de resolució 

  temp = (float)valor / 256.00; 

  return temp; 

} 
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Finalment, s’inclou un programa d’exemple que mostra com utilitzar la llibreria i definir 

les variables que necessita. 

/* MAX31826 Sensor de temperatura  */ 

#include <OneWire.h> 

#include <MAX31826.h> 

int pinmax=10;   // Piu digital on es connecta el sensor 

int ms=5; // retard en ms 

int i; 

float T;   // Temperatura 

byte addr[8];   // Adreça ROM 

MAX31826 myMAX (pinmax, ms); 

void setup() { 

  Serial.begin(9600); 

  // Procediment per obtenir l'adreça ROM 

  for ( i = 0; i < 8; i++) {

addr[i] = myMAX.GetAddrr(i); 

  } 

  for ( i = 0; i < 8; i++) {

Serial.print(addr[i], HEX); 

Serial.print(" "); 

   } 

  // Escriu el valor de CRC 

   Serial.print(" CRC="); 

   Serial.print( OneWire::crc8( addr, 8), HEX); 

   Serial.println(); 

} 

void loop() { 

  // Funció de la llibreria MAX31826 per obtenir la temperatura 

  T=myMAX.Temperatura(addr); 

  Serial.print("  Temperatura = "); 

  Serial.print(T); 

  Serial.println(" Celsius"); 

  delay (3000); 

} 
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Annex B 

Aquest annex inclou dues imatges interactives dels models en 3D del penell i de 

l’anemòmetre. Els objectes que conformen ambdós mecanismes es poden rotar, 

apropar o allunyar, veure com elements sòlids o malles i fins i tot canviar la llum 

d’il·luminació per tenir més detalls. S’han inclòs diferents vistes predeterminades que 

faciliten l’estudi dels objectes. Cal utilitzar Adobe Reader per veure els models 3D.  

 

 

 

 

Fig. 86  Model interactiu del penell 
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Fig. 87  Model interactiu de l'anemòmetre 
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