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Resum del Treball

L’actual context geopolític ha generat una situació molt preocupant respecte al
preu de l'energia i la necessitat d’estalviar-ne el consum. És per això, que la
present proposta vol incentivar l'estalvi en el consum de gas, mitjançant la
conscienciació dels hàbits de consum del usuaris.

Així, la proposta consisteix en desenvolupar un maquinari arduino per
recuperar la temperatura, la humitat i el consum de gas de totes les hores del
dia. Aquesta informació serà enviada a un servidor remot pel seu
processament.

El processament OCR de les imatges, ens permetrà obtenir el consum
registrat en el moment de la captura. i si a més li afegim la temperatura i la
humitat, tenim un conjunt de dades per fer una representació gràfica dels
hàbits de consum. D’aquesta forma l’usuari pren consciència de quan i com
està consumint el gas, i finalment d’aplicar les mesures d'estalvi que consideri
oportunes.
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Per tant, tenim l'aplicació pràctica d’un IoT que combina l’àrea dels
microcontroladors i el desenvolupament web. Tot i que, també podem destacar
que es tracta d’una altre ús de la tecnologia OCR al món real.

Abstract

The current geopolitical context has generated an extremely worrying situation

regarding the price of energy and the need to save consumption. This is why

this proposal aims to encourage savings in gas consumption, by raising

awareness of users' consumption habits.

The proposal develops an arduino hardware to get the temperature, humidity

and gas consumption all day, and it sends the data to a remote server for

processing.

The OCR technology allows us to obtain the consumption recorded, when it is

captured. If we add to this the temperature and the humidity, we have a set of

data to make a consumption hàbits graphic. This graphic allows the users to

know its gas consumption and, if needed, carry out energy-saving measures.

Therefore, we have the practical application of an IoT that combines

microcontrollers and web development. Last but not least, we can also

highlight that this is another practical use of OCR technology.
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1. Introducció
1.1. Contexte i motivació del projecte

L’actual context geopolític ha generat una situació molt preocupant respecte al preu de
l’energia. Tenim notícies tots els dies de les pujades del preu de l'electricitat i del gas, i la
necessitat d’estalviar-ne el seu consum.
Així, tenim una situació on la informació del consum detallada, ens proporcionar la
capacitat d’utilitzar eines per gestionar el nostre consum i aplicar polítiques d'estalvi.
Els nous comptadors elèctrics proporcionen aquesta informació, i ells usuaris tenen al seu
abast aplicacions per veure les gràfiques de consum amb el detall d’hores. Però els
comptadors de gas no tenen aquesta capacitat i només es pot obtenir la informació fent
una comprovació visual del registre de consum acumulat.

1.2. Proposta

Així, la proposta és fer servir un maquinari arduino, per recuperar la temperatura, la
humitat i el consum de gas de totes les hores del dia, i amb aquesta informació construir
una gràfica que permet als usuaris prendre consciència dels seus hàbits de consum.
Incentivant d'aquesta forma mesures d'estalvi.

1.3. Descripció general de la proposta

La proposta està dividida en; la captura de dades i el seu enviament al servidor remot via
wifi, i la representació gràfica que requereix d’un processament previ de la informació.

La captura, requereix la construcció i programació d’un component arduino client.
Bàsicament es compondrà d’un mòdul de captura d’imatges que es planificarà per fer
fotografies a intervals regulars i també en aquell mateix moment, determinarà la
temperatura i la humitat relativa. Les imatges, la temperatures i la humitat es guardaran a
una targeta SD per evitar la seva pèrdua. Després utilitzant un mòdul wifi, quan aquest
estigui disponible, la informació serà traspassada a un servidor i eliminada de la SD.

L’etapa de processament requereix que al servidor es tractin les imatges mitjançant OCR,
per poder obtenir el valor del registre del consum i guardar el valor en el repositori,
conjuntament amb la temperatura i la humitat. El consum, la temperatura i la humitat,
enregistrades amb la data, ens permet presentar la informació de forma senzilla, fent
servir un programa de generació de gràfiques.

Es tracta d’un projecte IoT, que es combina amb el desenvolupament web, i on la
informació obtinguda, pot canviar consciències i repercutir en el benestar del planeta.
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2. Objectius

2.1. Relació d’objectius

A continuació s’estableix la llista inicial d’objectius que implementarem al sistema.
Cadascun d’ells tindrà associat un codi que permetrà la seva traçabilitat i així assegurar
que les funcionalitats desenvolupades incorporen els objectius.

Afegirem a cadascun dels objectius un nivell de prioritat segons els següents criteris:

Prioritat Descripció

0 - Imprescindibles El sistema no pot considerar-se finalitzat si falta per cobrir algun
d’ells

1 - Importants Defineixen el sistema, per tant la seva falta s’ha de justificar
detalladament, i trobar una alternativa per tal de donar
consistència al sistema

2 - Opcionals Són objectius que donen perfil al sistema i amplien funcionalitats,
però que es poden excloure donat que no formen part del core
del sistema

El projecte es divideix en; arduino (captura i enviament de dades) i servidor
(processament i representació gràfica de dades).
Donat que l’àrea del TFG és arduino, només aquest objectius són considerats
imprescindibles. Tot i així, donada la motivació del projecte, aquest no pot considerar-se
coherent sense incorporar, almenys en part, els  objectius del desenvolupament servidor.

Cal tenir cura amb les tasques que impliquen un risc molt elevat d’allargar el calendari i
deixar fora de termini el projecte. És el cas de la gestió OCR, que, tot i que és molt
important per la coherència del projecte, necessita de moltes proves i ajustaments. A més,
a més, la representació gràfica requereix d’un conjunt significatiu de dades. Això comporta
la recollida de dades durant molts dies, i fins i tot així, no tindríem les suficients dades per
mostrar totes les agrupacions de dades de la gràfica.

Com a solució de compromís, el projecte incorporarà la funcionalitat OCR sense ajustar,
que implica una configuració bàsica de l’OCR. Les dades recollides seran incorporades al
repositori per demostrar la viabilitat, però no es faran servir per la representació gràfica,
sinó que es faran servir un conjunt de dades incorporades manualment al repositori.
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Códi Prior. Objectiu Observ.

Oj-01 0 Recuperar la informació de la configuració dels sistema
d’un fitxer guardat a la SD

Oj-02 0 Establir la data i l’hora del arduino mitjançant connexió
internet, per tal establir la data correcta de la captura de
les dades

Oj-03 0 Establir un període d’activació del programa arduino per la
captura i enviament de dades en els primers minuts de
cadascuna de les hores i després activar el mode
d’hibernació ( consum baix)

Oj-04 0 Quan hi ha connexió ftp enviar les dades al servidor remot

Oj-05 0 Eliminar del SD les dades enviades al servidor

Oj-06 0 Realitzar diverses captures fotogràfiques amb una demora
de pocs segons.  I guardar cadascuna a la targeta SD per
evitar la seva pèrdua.

Oj-07 0 Realitzar diverses preses del sensor de temperatura i
humitat  amb una demora de pocs segons.  I guardar
cadascuna de les lectures a la targeta SD per evitar la
seva pèrdua.

Oj-08 1 Instal·lar un Servidor Web amb els components necessaris
per tal de processar el fitxers del ftp i guardar les dades en
un repositori DB que després es pugui consultar per
construir les gràfiques.

Oj-09 1 Establir les planificacions i programes necessaris per les
tasques de baixar els fitxers des del ftp, fer el tractament
OCR i guardar els resultats al repositori DB.

Oj-10 1 Desenvolupar aplicació per mostrar gràficament les dades
del repositori a una data (per cadascuna de les hores
UTC)

O-11 1 Permetre a l’usuari establir el rang de dades que vol veure
i el nivell d’agrupació (hora, dia, mes) a les gràfiques.
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Códi Prior. Objectiu Observ.

O-12 2 Ampliar la funcionalitat i l'estètica de la pàgina web (p.ex. incloure més
d’una gràfica per realitzar comparatives)

Fora
calendari

Oj-13 2 Incloure avisos de l'arduino a l’usuari Fora
calendari

Oj-14 2 Incorporar una gestió integral de la seguretat Fora
calendari

Oj-15 2 Fer servir Webservices tercers per tractament OCR Fora
calendari i
Pressupost

Oj-16 2 Utilitzar servidors virtuals al núvol Fora
calendari i
Pressupost

2.2. Requeriments Tècnics

Cadascun del objectius determina una llista de requeriments a complir pel sistema.
La llista de requeriments incorpora el codi seqüencial únic per la seva traçabilitat.

Obj. Req. Descripció

Oj-01 001 Es realitzarà la lectura del fitxer Recongas.cfg ; per recuperar les
dades de connexió del wifi (id i contrasenya), l’url del servidor per la
data, les dades de conexió al servidor ftp  (ip, usuari i contrasenya),
si executa en mode proves o normal, el temps d’hibernació

002 Si no es poden recuperat del fitxer de configuració les dades, el
programa iniciarà la hibernació amb la durada per defecte (de 5 min),
i no realitzarà cap altra operació.

Oj-02
003 A cadascuna de les activacions, arduino farà una connexió internet

per intentar sincronitzar la data (UTC) del programa si aquesta no
està actualitzada.

004 Quan la sincronització no sigui possible en cap moment, i per tant, la
data del programa sigui anterior a l’any 2022, el programa iniciarà la
hibernació.

005 Si la sincronització és possible en algun moment (arduino any >=
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Obj. Req. Descripció

2022), es considerarà la data del programa com a bona i per tant,
equivalent a la sincronitzada

Oj-03 006 El programa arduino tindrà dos estat diferenciats, l’estat d’hibernació i
l’actiu.
A l’estat d’hibernació (mode suspensió profunda) es reduirà el
consum energètic del sistema desactivaran la els sistemes no
requerits i deixarà només actiu el RTC.
A l’estat actiu s’activaran els sistemes requerits per portat a terme les
tasques programades.

007 A l’estat actiu, el programa arduino requereix iniciar la funcionalitat
que, en cas de fallida, es tornarà a executar després d’un petit retard.

Aquestes funcionalitats són; Activació SD, obertura, lectura i
escriptura de fitxers,  connexió  wifi, connexió ftp i enviament de
fitxers, connexió servidor UTC, activació càmera i activació del
sensor.

008 El nombre de re-intents, així com el temps de retard per cada
funcionalitat és independent, i seran establerts segons factors com el
nivell de criticitat i el temps requerit per la seva execució (en definitiva
segons conveniència).

Com a conseqüència d’això, el temps de l’estat actiu es variable.

009 Al mode normal, el sistema haurà d’activar-se en els primers minuts
de cadascuna de les hores del dia.
El moment d’activació és variable, però no podrà ser posterior als 5
primers minuts.

010 Existeixen tres temps d’hibernació;
- Per defecte (5 min), per quan existeix un error i no es pot

establir el temps del mode proves
- Proves, recuperar del fitxer de configuració i que es fa servir en

aquest mode d'execució.
- Variable, que es farà servir al mode normal i que es

determinarà calculant el temps restant per la següent hora just
abans d’entrar a la hibernació.
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Obj. Req. Descripció

Oj-04 011 En cadascuna de les activacions d’arduino, s’estableix la connexió ftp
per enviar els fitxers guardats a la targeta SD.

012 Els fitxers TempHum.csv són traspassat al ftp modificant el seu nom a
“TempHum_YYYYMMDDHHMISS.csv”.

013 Quan la connexió ftp no sigui possible, es prova d’enviar a la següent
activació.

Oj-05 014 Es realitzarà l’eliminació local del fitxer traspassat, una vegada
comprovat que existeix al ftp.

015 Si no es pot eliminar el fitxer de la targeta SD, es tornarà a intentar
traspassar i eliminar la següent vegada.

Oj-06 016 S’estableix una resolució de VGA per optimitzar les possibilitats de
recuperar la numeració sense incrementar molt la mida del jpg.

017 A cada activació, es realitzarà la captura fotogràfica de un màxim de
tres imatges, amb un interval de mínim de 5 segons entre cadascuna.

018 Per cadascuna de les captures s‘ activarà el flash de la càmera i
després de la presa serà desactivat.

019 Si una fotografia no pot ser realitzada o guardada després dels
re-intents establerts, aquesta serà anul·lada

020 Cadascuna de les fotografies seran guardades a la targeta SD i el
nom del fitxer seguirà aquest patró
“YYYYMMDDHHMISS.jpg”

Oj-07 021 A cada activació, es realitzarà la presa de les dades del sensor.
Primer la temperatura i amb un retard mínim de 5 segons la humitat.
Aquesta operació es realitzarà un màxim de 3 vegades.

022 Si la presa de temperatura o humitat no pot ser realitzada després
dels re-intents establerts, el seu valor serà identificat amb -100
perquè posteriorment pugui ser descartat.

023 Si els valors recuperats del sensor no es poden guardar a la targeta,
aquest seran descartats.
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Obj. Req. Descripció

024 Les dades del sensor serà afegides al final del fitxer “TempHum.csv”
(si no existeix serà creat).

025 Cadascuna de les línies del fitxers “TempHum.csv” correspondrà a
una presa del sensor, i l’estructura del registre serà;
“YYYYMMDDHHMISS;Temperatura;Humitat”.

Oj-08 026 Instal·lar un Servidor FTP a una màquina Ubuntu.
Establir una carpeta d’intercanvi on es deixaran els fitxers
descarregats.

027 Instal·lar a la màquina Ubuntu un servidor Web Apache que incorpori
un mòdul PHP i un MySql.

Oj-09 028 Crear una planificació per executar cada 15 mi, que serà
l’encarregada de fer la crida al programa encarregat de fer les
tasques de; descàrrega ftp, processament OCR, enviament de dades
a MySql, i eliminació de fitxes.

029 Funcionalitat PHP per la descàrrega i eliminació dels fitxes des del ftp
a la carpeta d’intercanvi.

030 Funcionalitat  PHP per l’execució del OCR (“tesseract”) i traspàs a
Mysql de la recuperació (i esborrar les imatges processades). 1

031 Funcionalitat PHP  que  traspassa les mesures de temperatura i
humitat  des del fitxers csv a MySql.

Oj-10 032 Html per la presentació Gràfica de les dades de la recuperades del
MySql
Inclou Php per comunicar-se amb la DB y Jscript per establir la data
de representació.

033 Permetre a l’usuari establir la data que vol veure i mostrar una gràfica
on es visualitzarà la temperatura, la humitat  i el consum per hores.

O-11 034 Permetre a l’usuari establir el rang de dades i el nivell d’agrupació
que vol veure a la gràfica.
El rang de dates permet fer la mitjana segons el nivell d’agrupació

1 Només forma part del requeriment demostrar la viabilitat funcional i operativa. Per tant, queda fora del projecte les
optimizacions OCR i de configuració de la càmera necessàries per l’ús real.
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Obj. Req. Descripció

indicat.
Així, l’agrupació per hores mostra la mitjana per cadascuna de les
24h.
La  de dies mostra la mitjana (de totes les hores) dels rang.
I la de mesos mostra la mitjana (de totes les hores de tots els dies )
dels mesos des de la data inicial a la final.

Oj-12 035 Incloure a la mateixa pàgina més d’una gràfica per realitzar comparatives

036 Millorar l'estètica de la pàgina Web

037 Permetre a l’usuari definir dies i hores on NO es vol eliminar les fotografies i vincular
aquesta operativa amb l’enviament del registre i la fotogràfica a l’empresa
subministradora.

038 Permetre a l’usuari incorporar alertes per tal que es pugui enviar email quan el
consum arriba al nivell establert per l’usuari.

Oj-13 039 Incorporar avisos lluminosos per determinats errors crítics de l’arduino (per exemple
impossibilitat reiterada de connexió wifi)

040 Incloure un fitxer log per la traçabilitat del programa arduino a fi de millorar la
comunicació d’error a l’usuari.

041 Gestionar el consum arduino i enviar al servidor un avís quan el nivell de la bateria
és baix, per tal de alertar a l’usuari

Oj-14 042 Incorporar una gestió integral de la seguretat;
Fitxer de configuració ofuscat, connexions encriptades al servidor ftp,
accés limitat a la pàgina representació gràfica ….

Oj-15 042 Realitzar el tractament OCR utilitzar Webservice amb plataforma especialitzada
(google, AWS, Azure, … ) 2

Oj-16 043 Realitzar la instal·lació del desenvolupament en un servidor virtual al núvol.

2 Una possible optimització OCR indicada a la nota 1
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3. Estat de l’art

Si anem a la base del problema que volem resoldre, podem constatar que un element
decisiu és la impossibilitat d’obtenir directament el consum de forma digital, perquè el
comptador és analògic, i no és viable manipular-lo.
Així la solució proposada és convertir una lectura analògica a format digital, però aquesta
conversió no es pot fer directament mitjançant un sensor, sinó que ens fa falta el
reconeixement d’imatges OCR, per convertir la numeració capturada en una imatge en un
valor digital a tractar.
Aquesta tasca de prendre fotografies cal realitzar-la periòdicament perquè una captura
continua suposa un cost (energètic, de dades,...) inassumible. A més, el traspàs
d’informació haurà de ser sense fil (ja que no podem tenir connectat directament el
dispositiu de captura de dades i el repositori on guardem la informació digital).
Com volem contrastar el consum de gas amb la temperatura i la humitat, també
necessitem un sensor ambiental que enviï la informació al repositori. Per últim, també
serà necessari poder representar gràficament la informació a l’usuari perquè la pugui
analitzar i, si ho considera oportú, prendre les mesures adients.

Amb l'explicació anterior hem establert els element tecnològics més rellevants que
necessitem per al projecte, que resumidament són;

➢ un dispositiu sense fils, capaç de realitzar mesures ambiental i prendre fotografies
periòdicament.

➢ un sistema de reconeixement d’imatges per obtenir la informació del consum.
○ Utilitzem la tecnologia OCR

➢ un model de representació gràfica de la informació

A continuació s’exposa l’estat de l’art de la tecnologia requerida.

3.1. Arduino

Arduino és una tecnologia de codi obert, pensada per fer-se servir en maquinari
programable fàcil d’utilitzar i codificar, que ofereix productes per a aplicacions IoT,
portàtils, i entorns incrustats, entre altres.
S’ha estès molt gràcies a una gran comunitat d’usuaris que han compartit els seus
projectes. Això ha permès establir una base de coneixements molt amplia per ajudar a
altres usuaris.
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El seu framework, permet seleccionar entre multitud de maquinari compatible i afegir les
llibreries bàsiques per programar-lo.  [1]
Ara bé, dintre d’arduino existeixen moltes solucions tècniques i cal esbrinar quina és la
que millor s’adapta a les necessitats del projecte.

★ Placa control
Tenim a la nostra disposició diferents models de plaques totes elles compatibles amb el
sistema arduino. [2] [3]
La selecció vindrà condicionada per les seves de capacitats d’integrar els components
que necessitem; comunicació sense fil, sensor de temperatura i humitat, targeta SD, o
càmera, entre altres. Però també, per altres aspectes com; la memòria, la velocitat de
processament, el preu, la documentació ….

★ Càmera
La captura fotogràfica està altament desenvolupada en arduino. Podem trobar molts
projectes on fan servir diferents tipus de càmeres i en diferents models de hardware.[4] [5]
[6] [7] .
Respecte a la programació trobem fàcilment exemples d’implementació. [8] [9]
A nivell comercial tenim moltes opcions de compra assequible, per tant aquest tampoc
serà un problema.  [10] [11]
La conclusió és que podem optar per diferents càmeres i, per tant, escollirem en funció
dels altres components per temes de compatibilitat, requeriments de memòria ...

★ Comunicació sense fil
Les comunicacions sense fil han tingut una important evolució en el camp del IoT, gràcies
a unes tecnologies de baix consum.

Podem trobar diferents solucions, però algunes són més adequades que altres per
resoldre el nostre cas. Així, a continuació, exposarem avantatges i inconvenients
d’algunes de les tecnologies existents. [12] [13] [14]

Avantatges Inconvenients

Connectivitat mòbil

Més abast; torre de comunicació dintre d’un radi
de 16 km

Fiabilitat de la connexió; disponibilitat a prop del
100%, i poc probable un tall de comunicació

Amplada de banda mínima de 1-4 Mbps.

Consum energètic gran

Cost econòmic important, donat que
cal contractar un servei de telefonia
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Avantatges Inconvenients

Connectivitat Bluetooth

Consum energètic baix

Amplada de banda adequada (1 Mbps)

El servidor requereix tenir obert aquest
canal de comunicació

Connectivitat Wifi

Consum energètic baix

El radi d’efectivitat és de 45 m (2,4 GHz).

L'amplada de banda mínim 2 mbps.

Els obstacles com paret, poden
provocar atenuació de senyal

Connectivitat 6LoWPAN & ZigBee

Consum energètic baix

El ràtio d’efectivitat és encara millor donat que
pot arribar als 100 m

Amplada de banda baixa però podria
ser acceptable (256 Kbps)

Hardware específic

Connectivitat NFC

Consum energètic baix Amplada de banda baixa però podria
ser acceptable (221 Kbps)

El ràtio d’efectivitat molt curt màxim 1m

Hardware específic

Connectivitat Z-WAVE

Consum energètic baix Amplada de banda baixa (40 Kbps)

El ràtio d’efectivitat curt però podria ser
acceptable 30m

Hardware específic

Connectivitat SigFox

Consum energètic molt, baix

El ràtio d’efectivitat molt alt 50km

Amplada de banda molt baixa (1 Kbps)

Hardware específic
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Respecte a la tecnologia de comunicació, la solució proposada és fer servir el wifi, perquè
s'adapta millor a les necessitats del projecte;

➢ El wifi fa servir el router de casa, i altres opcions requereixen incloure un hardware
específic per a la connexió de la xarxa, i per tant suposen un increment del cost.

➢ A més, el wifi és una tecnologia molt utilitzada per arduino i això ens dona més
possibilitats de trobar informació per la integració de la resta de components. [15]

★ Altres components
Per prendre la temperatura i la humitat ambiental necessitem un sensor, que haurem de
vincular al mòdul ADC de la placa control.
També farem servir un mòdul SD per guardar les imatges abans d’enviar-les al servidor.
I l’altre component imprescindibles és el mòdul d’energia.
Per a tots aquest components podem trobar exemples de com podem connectar-los i
programar-lo. A més a més, hi ha diverses opcions comercials [16] [17] [18] [19] [20].

3.2. OCR

OCR (optical character recognition) és un procés que ens permet convertir una imatge
amb contingut de text en una codificació digital de caràcters. Es tracta d’una tecnologia
molt madura i àmpliament utilitzada en molts àmbits professionals. [21] [22]
La possibilitat d'obtenir resultats positius està directament relacionada amb els recursos
utilitzats i les capacitats [23] [24]. Així no és el mateix fer servir el programa “tesseract”
d'Ubuntu que utilitzar el machine learning que fa servir la solució d’amazon o altres
plataformes. [25] [26] [27]

Tal i com hem indicat a la nota del requeriment 030, al projecte actual només volem
demostrar la viabilitat funcional i operativa del projecte perquè es tracta d’una tasca molt
laboriosa i el calendari és molt limitat. Així, la solució definitiva d’OCR és deixa per treballs
futurs, i ara farem servir el programa OCR “tesseract” sense optimitzar [28] .
No obstant, per evidenciar que el projecte és coherent fins i tot sense el correcte
desenvolupament de la part crítica d’OCR, es va realitzar una recerca de projectes
arduino que feien servir aquesta tecnologia i com aplicació es va trobar el reconeixement
de matrícules de vehicles [29] [30].
Amb posterioritat, es va realitzar una recerca més profunda i es va trobar “OCR-based
Solution for The Integration of Legacy And-Or Non-Electric Counters in Cloud Smart Grids”
[31], una solució independent, amb un enfoc diferenciat, per d’un mateix problema.
Aquest cas, demostra taxativament la viabilitat tècnica OCR i justifica que no faci falta
desenvoluparla totalment, per donar consistència al projecte actual.
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3.3. Representació Gràfica

La representació gràfica de dades es pot realitzar utilitzant diverses eines; des de
ofimàtica com l‘Excel a sistemes Business Inteligent. En aquest cas, l'opció escollida ha
estat la representació gràfica en pàgines web per la seva adaptabilitat a diferents
hardwares i SO, així com pel fet que es pot trobar open source per el seu
desenvolupament.

Es poden trobar moltes eines per incloure gràfiques en una pàgina web, cadascuna amb
les seves peculiaritat. [32] [33] [34] [35] [36] [37]

Chart.js és la solució escollida després de constatar que existeixen projectes que l'han fet
servir, especialment si un és un projecte d’IoT  [38] [39] [40] .
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4. Estudi de viabilitat

Aquest capítol està centrat en la viabilitat econòmica del projecte, tot i que primer s’indica
la solució tècnica escollida.

4.1. Solució tècnica escollida

La major part de la viabilitat tècnica ja ha estat demostrada al capítol de “l’estat d’art”, tot i
que no s’ha concretat una solució específica.
En aquest punt s'exposa els criteris utilitzats per escollir la solució tècnica final, tant de la
part d’arduino com de la part servidor.

★ Arduino

Ens cal un circuit de petites dimensions, amb un muntatge fàcil, que incorpori els
components; càmera, wifi, SD, i ADC (per connectar el sensor), i molts exemples
d'aplicacions.

La placa de control escollida inicialment ha estat la ESP32, perquè cobreix totes les
necessitat, i el seu preu és molt assequible. [2] [3] [41]

A continuació, s’ha realitzat una recerca per confirmar que existeixen projectes solvents
desenvolupats amb aquesta placa [42] [43] [44] [45], i ha continuació s’han buscat
exemples de programes on estiguin implicats un o més dels components que fem servir.
[46] [47] [48] [49] [50] [51]

La selecció final ha estat el resultat d’una recerca on ha primat la integració directa
(màxim nombre de components al mateix circuit), perquè redueix significativament les
necessitats de trobar o desenvolupar codi específic, i al mateix temps redueix el risc
d’incompatibilitat.

Finalment en aquest projecte s’ha seleccionat el dispositiu ESP32-CAM-MB [52] (tot i que
inicialment era una ESP32-WROVER, Planificació inicial i correccions ) :

● CPU de 32 bit de dos nuclis de baix consum,
● Memòria de 520 Kb integrada i PSRAM de 4 M.
● Mòdul SD
● Mòdul Real Time Clock (RTC).
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● Càmera OV2640 amb flash integrat
● Mòdul 802.11b / g / n Wi-Fi
● Mòdul BT / BLE SoC.
● Permet la integració del sensor DHT11 Breakout (interface ADC)
● Font d’alimentació Powerbank 18650

★ Aplicacions Servidor

Per la part servidor ha primat una selecció flexible, fiable i de codi obert.

La opció escollida ha estat un ordinador amb SO Ubuntu [53]. El software instal·lat és;
servidor FTP [54], servidor Web Apache [55] amb el mòdul PHP [56], base de dades
MySQL [57], “cron” (per l’execució de tasques planificades) [58], el programa “tesseract”
[59] per OCR de les imatges (però només com exemple, per donar una imatge de
continuïtat funcional al sistema).

4.2. Viabilitat econòmica

Primer de tot cal remarcar que aquest projecte no té una visió comercial per l’obtenció de
beneficis empresarials, sino que busca obtenir beneficis mediambientals, i d'estalvi
domèstic.

Es tracta d’un producte dirigit a les persones que volen conèixer el seu hàbits de consum
de gas natural, i que pensen que poden modificar-los, per tal de reduir la seva la petjada
de carboni o simplement per un estalvi econòmic, en definitiva reduir el seu consum
energètic.

Per conèixer els hàbits de consum de gas natural, cal realitzar periòdicament
comprovacions visual del registre de comptador, establir les condicions mediambientals de
la presa i analitzar les dades en un rang de dades. Totes aquestes tasques impliquen un
gran esforç, que els usuaris es poden estalviar si fan servir el “sistema de representació
gràfica del consum de gas natural”, el RECONGAS.

L'aportació d’una solució senzilla per modificar els hàbits de consum i estalviar, és la
principal motivació per adquirir el producte, però el seu cost econòmic determina realment
si es pot considerar viable.

Així, per tal de veure si el producte és viable econòmicament, ens fixarem en el retorn del
cost de la inversió, mitjançant un suposat estalvi energètic i econòmic.
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Es proposa un producte per un canvi d'hàbits que dona com a resultat un estalvi
energètic. Aquest estalvi és molt impredictible perquè està directament vinculat a les
condicions ambientals i de les persones. És per això que, en aquest cas, es fa una
estimació basada en criteris arbitraris favorables a l’estalvi mínim.

Per donar solidesa a la hipòtesi, es tenen en compte les següent premisses;

● Només es tenen en compte el mesos d’hivern, on el consum de calefacció és
màxim i, donat que no sempre es pot estalviar, els limitem els dies a 78 (65%).

● Ús de la calefacció és rutinari i s’estableix en les mateixes hores: una mitjana de 6
hores diàries de consum (quan la mitjana de les hores de foscor en aquests mesos
està per damunt de 13h).

● Només considerem un estalvi de 24 min diaris (aprox. 6,5% del consum del dia).
● El consum mitjà d’una calefacció està en uns 27 Kw/h  [60]
● El preu del gas segons la TUR.2 és de 0,06€ Kw hora [61]
● El preu del producte no pot superar el càlcul d’estalvi, per tal que el consumidor ho

vegi com una inversió d’estalvi des del primer any.

Fent el càlcul s’obté com a preu de referencia 50,54€/u. (78 * 0,4 * 27 * 0,06 ).

Ara determinem el costos unitaris:

Concepte Import (€)

ESP32-CAM-MB  [52] 14,99 €

Powerbank - 18650 [62] 7,49 €

18650 Battery 3.7V 9900mAh li-Ion [63] 7,99 €

Sensor DHT11 [64] 6,29 €

Plataforma de venda del producte Amazon [65] 0,99 €

Plataforma Logística  Amazon [66] 2,29 €

TOTAL …………. 40,04  €

Per repercutir els costos generals al preu unitari, s’estableixen el següent conceptes
indican el seu cost.
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Concepte Preu unitat Import (€)

L’aplicació web serà mantinguda en un servei Cloud durant
un període mínim de dos anys. Així, inicialment només es
garanteix el servei el primer any de la compra del producte,
després es requereix subscripció de pagament.
Al final del primer any es revisarà la viabilitat del projecte i
es decidirà [67]

21,90 €/m
x 24 m

525,6 €

Les gestions administratives seran subcontractades [68] 29,95  €/m
x 12 m

359,4 €

Impressora 3D i el material plàstic d'impressió [69] 571,99
x 1

571,99 €

Equip de soldadura i estany [70] 32,99
13,99
07,03

54,01 €

Una persona multidisciplinar es farà càrrec del muntatge,
enviament i manteniment de l’aplicació
[71] [72]

1878 €/mes
x12

22.536 €

Marketing Amazon [73] 30 € /mes 360 €

TOTAL    ……………… 24.407€

Així tenim el preu fixat en 50,54€/u., i d’aquest 40,04€/u. són costos individual ja
determinats. Només resten 10,5 €/u per recuperar els costos generals.

Donat que els costos generals estan valorats en 24.407€ i només es fan servir 10,5€ per
recuperar-los, això suposa vendre un mínim 2325 unitats en un any.

Donat que el mercat potencial és de 8 milions de compradors, caldrà vendre a menys del
0,029% del mercat potencial.

Després, per la subscripció anual podem estimar uns costos generals similars, i si tenim
un cost de subscripció semblant al marge del producte haurem de mantenir un nombre
semblant de subscripcions.

En base a les hipòtesis indicades, la viabilitat econòmica del projecte es pot considerar
establerta.
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5. Diagrames funcionals

Els diagrames funcional i operatiu, són la primera representació del disseny del projecte.
A mesura que el projecte s’analitza i es desenvolupa, aquest diagrames cal ajustar-los,
però la idea bàsica del disseny continua sent la mateixa.

A la presentació de la PAC2 es va incloure el següent diagrama, que va evolucionar fins
als definitius, que s’incorporen a continuació.
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5.1. Diagrama tasques Arduino
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5.2. Diagrama tasques Servidor
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6. Planificació del projecte

La planificació és un dels documents d’entrega de la fase de disseny, però per la seva
transcendència i donat que est tracta d’una tasca dinàmica, s’ha considerat que té prou
entitat per tenir un apartat propi a la memòria.

Aquí, primerament s’exposa quina havia estat la planificació inicial del projecte i els motius
que van obligar a la seva modificació. Per a continuació (en el següent punt), exposar la
planificació final del projecte, tancada amb l’entrega de la memòria.

6.1. Planificació inicial i correccions
La planificació inicial del projecte era la següent:

❖ Planificació inicial del projecte

Al final del desenvolupament d’arduino, es va trobar un error crític d’incompatibilitat del
hardware (placa ESP32 WROVER amb càmera pròpia  i SD com a components extern).
Per tal de donar solució a la crisis, es va optar per realitzar dues accions de recerca en
paral·lel; investigar una solució de software i trobar una altre hardware semblant que no
pogués tindre aquest problema. Això va suposar un retard en la finalització del
desenvolupament i per tant va requerir una nova planificació.
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❖ Muntatge placa ESP32  WROVER-B ❖ Muntatge placa ESP32 CAM-B

A més, com ha mesura de precaució es va plantejar l’eliminació de la funcionalitat de la
representació gràfica de les dades a l'usuari, i incloure-la només en treballs futurs si no es
podia arribar a temps.
Finalment la solució trobada va estar el canvi del hardware (substituir la ESP32-WROVER
per ESP32-CAM-MB), i aquesta va poder-se assumir dins la nova planificació, evitant
d’aquesta manera l'anul·lació de la funcionalitat de representació gràfica.

❖ Modificació del calendari inicial

La modificació del calendari es limitava a les dates acolorides. Però també s’ha aprofitat
per re-nombrar tasques i reagrupar les tasques a nivell de fases del projecte;

1. La fase “Documentació final” ara es diu “Tancament Projecte”
2. Les “Proves Integrals” passant des de a formar part de la fase “Tancament

Projecte” (el desenvolupament  continua tenint proves però unitàries).
3. La tasca “Entrega de programes”, forma part de la tasca Presentació (dividida en

preparació i entrega)
4. La tasca “Programes volcat MySql”, passa ha dir-se “Traspàs des de  Ftp a Mysql”

Grau d'Enginyeria Informàtica 15/01/2023 27



6.2. Planificació final → Diagrames de Gantt
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7. Disseny

Per portar a terme el projecte aquest s’ha dividit en les fases de; disseny,
desenvolupament i tancament (proves integrals i documentació final).

Cadascuna de les fases té una relació de tasques. Però, cal remarcar que les tasques que
cal realitzar en una fase han estat variat al llarg del projecte. Per exemple, una
funcionalitat que inicialment no estava inclosa per falta de temps, finalment ha estat
incorporada (i això ha afectat a la fase de disseny i a la resta).
Per tant, tot i que el procediment bàsic de treball ha estat establir un disseny i a partir
d'aquí realitzar la resta del projecte, aquest paradigma no ha estat absolut.

El disseny és la fase inicial del projecte, on es descriu la seva essència i es defineix el seu
abast, però sense arribar al detall.

El disseny evoluciona al llarg del projecte, sent la versió final la reflectida en la Memòria
en els següents punts;

● Descripció funcional del projecte ➢ Introducció

● Detall d’objectius i requeriments a cobrir ➢ Objectius

● Viabilitat ➢

➢

Estat de l’art
Estudi de viabilitat

● Diagrames funcional ➢ Diagrames funcionals

● Planificació ➢ Planificació del projecte

Per constatar l’evolució, cal revisar les entregues de; PAC1 i PAC2 ( Objectius, definició
de tasques, planificació ….) i PAC3 ( Informe situació i Esborrany de la Memòria amb
viabilitat econòmica), i contrastar-la amb l’entrega final de la Memòria.
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8. Desenvolupament
El desenvolupament o fase de programació inclou tasques de preparació de l’entorn de
programació, configuracions i també proves unitàries.

Els resultat final d’aquesta fase són els programes desenvolupats, i la relació dels fitxers
que la composen la trobem a l’apartat "Relació de programes a entregar".
En aquest punt, tenim la relació de les tasques/funcionalitats incloses agrupades en
arduino i servidor. I tot i que són auto explicatives amb el seu propi nom, s’ha afegit una
petita descripció.

★Arduino__________________________________________

8.1. Configuració “Arduino IDE”

Per codificar els programes en “c” i posteriorment traspassar-los al maquinari, s’ha fet
servir el framework “Arduino IDE” versió 2.0.1 [74]

❖ Identificació de la versió

També, ha estat necessari modificar la configuració inicial, per establir els components
hardware que es fan servir i incloure les seves llibreries.

❖ Per incloure llibreries

Grau d'Enginyeria Informàtica 15/01/2023 30



❖ Buscar, seleccionar i afegir nova placa

❖ Identificar la placa utilitzada en el projecte
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❖ Seleccionar la memòria de la placa

Finalment, per incloure el component “sensor DHT-11” a la placa ESP32, ha estat
imprescindible realitzar les soldadures dels connectors, segons la següent taula.

❖ Diagrama de connexió
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8.2. Programa RECONGAS
Amb aquest nom estan agrupades les funcionalitats de l’arduino.
Primer s’exposen els codis programats per tercers que s’ha fet servir al projecte, indicant
la seva utilitat.

DHT.cpp i DH_U.cpp→Incorpora les funcions que conformen la llibreria per gestionar el
sensor de temperatura i humitat DHT11.

ESP32Time.cpp → Per la llibreria encarregada de gestionar les operacions de temps, que
fem servir per concretar el moment de les mesures i també per calcular el temps
d’hibernació.

ESP32_FTPClient.cpp → En aquest codi, estan les funcions per comunicar-se amb el
servidor de fitxers vía ftp. Així podem realitzar la connexió i pujar els fitxers.

El codi desenvolupat està al fitxer “RECONGAS.ino” encara que algunes variables i
constants  generals estan definides al fitxer “LocalDefine.h”.
Així, per descriure el funcionament del programa, es detallen les seves funcions;

MSG → funció auxiliar que es fa servir en diverses ocasions a llarg del programa, i que
és l’encarregada d’enviar un missatge a través del  “Serial” si està en mode Debugger.

setup → És el nucli del programa. El que fa la crida a la resta de funcionalitats i es manté
en un bucle continu d’execució.
S’inicia amb l’activació de la targeta per recuperar la configuració i finalitza amb la
hibernació tal i com es mostra en el següent diagrama de flux (no detallat) .

❖ Diagrama setup.
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Load_config → Funció encarregada de recuperar de la targeta el fitxer de configuració,
llegir-lo i obtenir els paràmetres (SSID del Wifi, contrasenya, servidor ftp,....).
Si la recuperació falla, es passa a la hibernació (per un temps prefixat)

Fitxer configuració Recongas.cfg

WIFI_SSID= Nom del wifi on es connectarà arduino

WIFI_PASS= Contrasenya d'accés al wifi

NTPSERVER=pool.ntp.org URL direcció servei horari UTC

FTP_SERVER= Ip del Servidor ftp

FTP_USER= Usuari del servei Ftp

FTP_PASS= Contrasenya d'accés al Ftp per l’usuari

DEBUGGER=0 0= Desactivar mode debugger
1= Activar mode debugger

SLEEP=20 Temps de sleep al mode debugger.

Active_Wifi→ L'encarregada de connectar-se al wifi i si no és possible passa a hibernació.

Set_time_prg → La seva finalitat és actualitzar l’hora actual del maquinari i per això fa una
recerca per internet per obtenir-la (només s’executa si la data és < 2022) .

Send_ftp → És la funció que agrupa les tasques d’enviar tots els fitxers des de la targeta
al servidor Ftp per finalment esborrar-los.
Després de reactivar la wifi, es fa la connexió al servidor ftp i si aquesta falla, finalitza la
seva operativa sense enviar cap fitxer.
Després de la connexió, per cadascun dels fitxer de la llista obtinguda de la funció
“printDirectory”, es fa la crida a “File_to_ftp”, que és la funció encarregada d’escriure el
fitxer al servidor i esborrar-lo de la targeta.

printDirectory → És una funció auxiliar utilitzada per “Send_ftp” per recuperar la llista de
fitxers que cal traspassar al ftp (fa servir “isFilterFile” per filtrar l’extensió del fitxer).

isFilterFile → Utilitzada a “printDirectory”, determina si un fitxer de la targeta cal
traspassar-lo al ftp (és una imatge o és el fitxer “TempHum.csv” de les mesures).

File_to_ftp → Funcionalitat per traspassar el fitxer des de la targeta al servidor ftp.
Després de finalitzar el traspàs fa una consulta al servidor per verificar que el fitxer
existeix, i si és el cas, passa a esborrar-lo de la targeta.
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set_camara → Estableix el canal de comunicació fins a la càmera, i s’encarrega de la
seva parametrització; resolució, saturació, brillantor, contrast  ...

Take_photo → Funcionalitat encarregada de la captura fotogràfica.
Realitza diversos intents per realitzar la captura, activant cada vegada el flash. Una
vegada té la fotografia, aquesta es guarda a la targeta.
Quan la captura no és possible, simplement es passa a la següent tasca (que pot ser
tornar-ho ha intentar perquè a cada període d’activació és fa més d’una captura).

Take_TempHum → Aquesta és la funció encarregada de connectar el sensor per fer els
mesurament ambientals.
Primer fa la mesura de la temperatura i a continuació la de l’humitat. També en aquest cas
es fan diversos intents i si un de les mesures no es recollida, es marca (valor=-100), i es
continua amb la següent tasca.
Les mesures són guardades juntament amb la seva data a la memòria.

Save_Sensor → És l'encarregada de traspassar les mesures des de la memòria a la
targeta, al final del fitxer “TempHum.csv”.

Hibernate → Funció encarregada de posar el maquinari en estat de baix consum.
Primer determina el temps que resta per arribar a la següent hora i estableix aquest
interval com el període d’hibernació, tot i que si estem en mode debug aquest temps és
substituït per l’indicat en la configuració.

Per tal de simplificar la planificació, aquestes funcionalitats han estat agrupades en les
següents tasques;

➢ Funcionalitats generals
MSG, setup, Active_Wifi, Load_config, Set_time_prg i Hibernate.

➢ Enviament a Ftp i eliminació fitxer SD
Send_ftp, printDirectory, isFilterFile i File_to_ftp

➢ Captura i enregistrament de dades
set_camara, Take_photo, Take_TempHum i Save_Sensor

Finament, indicar que la "Matriu de traçabilitat" també forma part dels outputs d’aquesta
fase.
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★ Servidor__________________________________________

8.3. Configuració Servidor
La relació de tasques de configuració del servidor exposades estan limitades a les
directament afectades pel projecte, i per tant no estan incloses tasques generals com; SO
Ubuntu (22.04.1 LTS - 64 bits), router Wifi, configuració de l’intranet, navegador (“Firefox”)

A la planificació està indicat com “Preparació entorn producció”, i aquestes representen
l’agrupació de les tasques d’instal·lació i configuració dels programes; “FileZilla” (Ftp),
“tesseract” (OCR), “cron” (planificador), així com l’entorn web; Servidor Apache amb PHP
i MySql.

❖ Client Ftp “FileZilla”

❖ Servidor Web → Apache
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8.4. Programes Servidor

Les tasques de la planificació “Traspàs des de Ftp a Mysql” i “Pàgina web representació
gràfica”, representen l’agrupació dels programes executats al servidor (i que són copiats a
la carpeta “/var/www/html”) .

Traspàs des de Ftp a Mysql
Aquestes tasques estan unificades al programa “Process_Renogas.php”.
La descripció funcional correspon a;

1. Descarregar tots els fitxers existents al servidor ftp, a una carpeta local
2. Executar el processament “tesseract” de totes les imatges existents a la carpeta

local.
- El resultat del processament de cadascuna de les imatges es guarda a una

taula del MySql, i a continuació s'elimina la imatge processada.
3. Llegir de la carpeta local, cadascun dels fitxers de mesures (temperatura i humitat).

- Guardar les dades en una taula del Mysql i esborrar el fitxer processat.

L’execució d’aquest programa php està planificada cada 15 min, i és el “cron” l’encarregat
l’iniciar-lo.

❖ Descarrega Ftp i gravació a MySql
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Pàgina web representació gràfica

Aquesta tasca implica el desenvolupament d’una pàgina Html “Renogas.html” que inclou
components per la selecció del rang de dades i el mode d’agrupació.
També inclou la programació “ajax” per fer la crida al programa
“Renogas_Get_Dades.php” que recupera les dades del MySql.
Finalment, les dades són incorporades a una estructura apropiada per a la seva
representació gràfica amb Chart.js.

❖ Recuperació i representació Gràfica

Simulador_Contador

Tot i que no estava planificat, s’ha desenvolupat una pàgina html amb jquery per simular
un comptador, per tal de realitzar eficientment les proves integrals.

Les proves de camp, han estat descatades degut a les dificultats tècniques que
comporten i la limitació de temps del projecte.

❖ Simulador Comptador
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9. Tancament del projecte

Per donar per tancat el projecte cal realitzar les tasques de les fases de proves integrals i
documentació final.

★Proves Integrals _____   ___________________________

Un cop finalitzat el desenvolupament, s’inicia aquesta fase, on les tasques són la
comprovació del programat (tant arduino com servidor), els ajustaments requerits (p. ex.
temps d’hibernació al  debugger) i la verificació del procediment operatiu3 .

Per portar a terme aquestes tasques es prepara un document amb les verificacions a
realitzar, i que no inclou en cap cas proves de degradació, donat que ja han estat
verificades a les proves unitàries.

La fase es dona per finalitzada quan totes les verificacions són aprovades ( això pot
suposar modificar la programació i tornar-la a comprovar). Aquest document està afegit
com evidencia al punt Resultats proves integrals.

★Documentació final_______________________________

La fase de tancament és bàsicament el document de la Memòria i la seva presentació, tot
i que es desglossen en detall per clarificar el calendari.

Així, per la memòria, tenim la tasca d'incorporació del disseny i la redacció de la resta de
de documentació de les següents fase; el desenvolupament, les proves, i la documentació
dels annexes.
El tancament de la Memòria finalitza després d’una revisió final i la seva entrega
juntament amb el codi dels programes desenvolupats.

Respecte a la presentació, ens cal un guió de preparació i realitzar diverses gravacions de
prova fins que obtenim el resultat desitjat. Després, es realitza el muntatge que serà el
producte final de l’entrega.

L’última tasca que s’inclou és l’etapa de respostes al tribunal.

3 Per realizar le proves de captura d’imatges, ha estat necessari desenvolupar un programa comptador per
simular l'aparell real, donada la dificultat de fer les proves in situ.
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10. Resultats

L'objectiu d’aquest punt és evidenciar quin ha estat el resultat final dels programes
desenvolupats. Però, donant que es tracta d’un sistema en continu canvi, les evidències
visuals incorporades són limitades.
Per tant, el que farem servir per constatar el funcionament del sistema seran els resultats
de les proves integrals.
A més, s’inclouen les d'evidències visuals d’aquestes proves, tot i que aquestes han estat
realitzades posteriorment, i poden ser inconnexes entre elles (per facilitar-ne la
documentació).

10.1. Resultats proves

Arduino
Nº Objectiu de la prova Resultat

1 A cada activació, es fa una connexió al ftp i s'envien tots els fitxer
pendents de la targeta. I a continuació aquests fitxers són esborrats de
la targeta.

❖ Els fitxer són enviats al ftp

❖ Si són traspassat al ftp, són esborrats de la targeta.

Apte
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2 Quan el fitxer TempHum.csv es guarda al Ftp, es re-nombrat per
afegir-li al nom la data de la pujada

❖ El fitxer TempHum del ftp incorporen en el nom la data

Apte

3 A cada activació es fan 3 captures fotogràfiques que són guardades
amb la data a la targeta SD

❖ Es fan 3 captures fotogràfiques

❖ Són guardades a la targeta SD i el seu nom és la data

Apte

Grau d'Enginyeria Informàtica 15/01/2023 41



❖ Són guardades a la targeta SD i el seu nom és la data

❖ Imatge capturada

4 Després es fan 3 mesuraments de temperatura i humitat que són
afegits al final del fitxer TempHum.csv

❖ Es fan 3 mesuraments de temperatura i humitat

❖ Són afegits al final del fitxer TempHum.csv

Apte
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5 Una vegada finalitzada la captura de dades es calcula el temps restant
per la pròxima activació i s'inicia el període d'hibernació

❖ Es calcula el temps restant per la proxima activació i s'inicia el període d'hibernació

Apte

Servidor
6 Es verifica que els fitxers d'imatges i mesures són incorporats al

servidor Ftp

❖ El fitxers són traspassats des de la targeta SD al servidor Ftp

Apte

7 Cada 15 min "cron" executa el programa "Recongas.php"

❖ Fitxer log de l’execució “Recongas.php"

Apte
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8 Recongas baixa del servidor Ftp a una carpeta local tots els fitxers, i els
elimina del Ftp

❖ Recongas baixa del servidor Ftp a una carpeta local tots els fitxers

❖ I els elimina del Ftp

Apte

9 Per cada imatge s'executa el "tesseract" i el seu resultat es guardat a
una taula de MySql, per a continuació eliminar la imatge

❖ Fitxer log de l’execució “Recongas.php"

Apte
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❖ Registres inserits al Mysql

_________________________________________________________________________
Exemple captura

❖ Són guardades a la targeta SD i el seu nom és la data

❖ Imatge capturada

❖ Fitxer log

❖ Registre de Mysql
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10 Els fitxes de mesures són llegits i les seves dades traspassades a una
taula del MySql, esborrant el fitxer al final.

❖ Fitxer log de l’execució “Recongas.php"

❖ Registres inserits al Mysql

Apte

11 La gràfica mostra les mitjanes de temperatura, humitat i consum (pel
rang de dates i l'agrupació escollida (es fa servir una taula amb dades
carregades manualment).

❖ Registres inserits manualment al Mysql per la gràfica

Apte
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❖ Registres inserits per les 24 hores de tots els dies

❖ Opció selecció data inici

❖ Opció selecció data final
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❖ Opcions d’agrupació
__________________________________________________________________________
Després de seleccionar el rang i l’agrupació només cal pulsar “Refresh” per obtenir la gràfica
amb les dades mitges demanades de temperatura, humitat i consum.

❖ Representació  d’un dia per hores

❖ Representació per hores
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❖ Mateix rang, però representació per dies

❖ La representació per mesos  del mateix rang

❖ Representació  de tot l’any per mesos
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__________________________________________________________________________
També es poden amagar i tornar a mostrar les gràfiques prement amb el ratolí sobre la seva
llegenda

❖ Amagar la humitat

❖ Deixar només el consum

Grau d'Enginyeria Informàtica 15/01/2023 50



Les proves de camp OCR, no formen part de la planificació del projecte (OCR). Però tot i
així, en aquest punt s'ha inclòs una prova molt bàsica, per evidenciar la consistència del
projecte, però especialment per demostrar-ne la dificultat i justificar d'aquesta manera la
seva exclusió del projecte.
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❖ Fotografies no aptes
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❖ Fotografies més adientes però tot i això  no són aptes

❖ Fitxer log de la prova de camp del OCR
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10.2. Muntatge
Aquest apartat només vol evidenciar com ha quedat el muntatge final de l’arduino.

❖ Components individuals

❖ Muntatge en caixa
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També s’ha aprofitat per contrastar la caixa actual, i la proposta de caixa definitiva.
Aquesta última representada amb un dibuix esquemàtic de com hauria de ser.

❖ Muntatge actual

❖ Proposta  final
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11. Valoracions i treballs futurs

11.1. Valoracions

Ha estat un projecte que m’ha permès adquirits molts coneixements nous. Desconeixia
totalment arduino i les seves aplicacions al mon IoT, i aquest projecte m’ha donat
l’oportunitat de veure moltes de les seves possibilitats.

M'ha agradat especialment la integració d’idees que ofereix el projecte; com passem de la
captura de dades a la seva representació en Web. Certament la part d’OCR no ha estat
suficientment desenvolupada, i aquest és un dels punts negatius del projecte. Tot i això,
penso que la informació aportada al respecte és suficientment clara i extensa per
demostrar la viabilitat i no restar credibilitat al projecte.

Tal i com està explicat a l’apartat "Planificació inicial i correccions", la incompatibilitat del
hardware escollit inicialment, va suposar un retard importat, però penso que les mesures
preses va ser les correctes.

Per tot allò exposat, i considerant que s’han assolit tot els objectius i requeriments del
projecte, considero el projecte un èxit, perquè el resultat final, és un prototip funcional del
sistema, que demostra totes les seves possibilitats.

11.2. Treballs futurs

Els treballs futurs estan recollits a l’apartat "Requeriments Tècnics", com a opcionals i que
van quedar fora per la limitació de calendari (i en algú cas també econòmic).
La majoria de les millores són de caràcter tècnic com; la integració de la seguretat, serveis
al núvol servidor virtual, avisos lluminosos per determinats errors crítics de l’arduino, fitxer
log per la traçabilitat....
Però cal destacar la incoporació i desenvolupament de funcionalitats noves. Així tenim;
➢ Desenvolupament solució OCR (propi o de tercers).
➢ Incloure més gràfiques com per exemple; la de comparativa entre períodes.
➢ Programació per part del usuari d’alertes; per avisar quan s'arriba a un determinat

consum. Això permet a l'usuari tenir un major control respecte a com gestiona el
consum.

➢ Enviar el consum a l’empresa subministradora; permetre definir dia del mes i el
sistema serà l’encarregat d’enviar la fotografia i el registre del comptador a la
subministradora (vía webservice).

➢ Envia a l’usuari un avís quan el nivell de la bateria de l’arduino és baix.

Totes aquestes funcionalitats requereixen d’un anàlisis profund, per valorar la seva
viabilitat i el nivell de prioritat, …..
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13. Annexos

13.1. Matriu de traçabilitat

La següent taula incorpora una matriu de traçabilitat indicant a quina funcionalitat estan
desenvolupats el requeriments. Donat que a les proves unitàries s’han verificat però no
documentat, com a evidència s’inclou només algun retall de codi afectat pel requeriment.

Req. Descripció Evidència

001 Es realitzarà la lectura del fitxer Recongas.cfg ; per
recuperar les dades de connexió del wifi (id i
contrasenya), l’url del servidor per la data, les
dades de conexió al servidor ftp  (ip, usuari i
contrasenya),  si executa en mode proves o
normal, el temps d’hibernació

002 Si no es poden recuperat del fitxer de configuració
de les dades, el programa iniciarà la hibernació
amb la durada per defecte (de 5 min), i no
realitzarà cap altra operació.

003 A cadascuna de les activacions, arduino farà una
connexió a internet per intentar sincronitzar la data
(UTC) del programa si aquesta no està
actualitzada.

004 Quan la sincronització no ha estat possible en cap
moment, i per tant la data del programa és anterior
a l’any 2022, el programa iniciarà la hibernació.

Grau d'Enginyeria Informàtica 15/01/2023 62



Req. Descripció Evidència

005 Si la sincronització ha estat possible en algun
moment (arduino any >= 2022) , es considerarà la
data del programa com a bona i per tant equivalent
a la sincronitzada

006 El programa arduino tindrà dos estat diferenciats,
l’estat d’hibernació i l’actiu.
A l’estat d’hibernació (mode suspensió profunda)
es reduirà el consum energètic del sistema
desactiven la els sistemes no requerits i deixa
només actiu el RTC.
A l’estat actiu s’activaran els sistemes requerits per
portat a terme les tasques programades.

007 A l’estat actiu, el programa arduino requereix iniciar
funcionalitat que en cas de fallida es tornaran a
executar després d’un petit retard.

Aquestes funcionalitats són; Activació SD,
obertura, lectura i escriptura de fitxers,  connexió
wifi, connexió ftp i enviament de fitxers, connexió
servidor UTC, activació càmera i activació del
sensor.

008 El nombre de re-intents, així com el temps de
retard per cada funcionalitat és independent, i
seran establerts segons factors com el nivell de
criticitat i el temps requerit per la seva execució (en
definitiva segons conveniència).

Com a conseqüència d’això, el temps de l’estat
actiu es variable.
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Req. Descripció Evidència

009 Al mode normal, el sistema haurà d’activar-se en
els primers minuts de cadascuna de les hores del
dia.
El moment d’activació és variable, però no podrà
ser posterior als 5 primers minuts.

010 Existeixen tres temps d’hibernació;
- Per defecte (5 min), per quan existeix un

error i no es pot establir el temps del mode
proves

- Proves recuperar del fitxer de configuració
i que es fa servir en aquest mode
d'execució.

- Variable, que es farà servir al mode normal
i que es determinarà calculant el temps
restant per la següent hora just abans
d’entrar a la hibernació.
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Req. Descripció Evidència

011 En cadascuna de les activacions d’arduino,
s’estableix la connexió ftp per enviar els fitxers
guardats a la targeta SD.

012 Els fitxers TempHum.csv són traspassat al ftp
modificant el seu nom a
“TempHum_YYYYMMDDHHMISS.csv”.

013 Quan la connexió ftp no és possible, es prova
d’enviar a la següent activació.

014 Es realitzarà l’eliminació local del fitxer traspassat,
una vegada comprovat que existeix al ftp.

015 Si no es pot eliminar el fitxer de la targeta SD, es
tornarà a intentar traspassar i eliminar la següent
vegada.
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Req. Descripció Evidència

016 S’estableix una resolució de QVGA per optimitzar
les possibilitats de recuperar la numeració sense
incrementar molt la mida del jpg.

017 A cada activació, es realitzarà la captura
fotogràfica d’un màxim de tres imatges, amb un
interval de mínim de 5 segons entre cadascuna.

018 Per cadascuna de les captures s‘ activarà el flash
de la càmera i després de la presa serà desactivat.

019 Si una fotografia no pot ser realitzada o guardar-se
després dels re-intents establerts, aquesta serà
anul·lada.

020 Cadascuna de les fotografies, seran guardades a
la targeta SD i el nom del fitxer seguirà aquest
patró
“YYYYMMDDHHMISS.jpg”

021 A cada activació, es realitzarà la presa de les
dades del sensor. Primer la temperatura i amb un
retard mínim de 5 segons la humitat. Aquesta
operació es realitzarà un màxim de 3 vegades.
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Req. Descripció Evidència

022 Si la presa de la temperatura o la humitat no pot
ser realitzada després dels re-intents establerts, el
seu valor serà identificat amb -100 perquè
posteriorment pugui ser descartat.

023 Si els valors recuperats del sensor no es poden
guardar a la targeta, aquests seran descartats.

024 Les dades del sensor serà afegides al final del
fitxer “TempHum.csv” (si no existeix serà creat).

025 Cadascuna de les línies del fitxers “TempHum.csv”
correspondrà a una presa del sensor, i l’estructura
del registre serà;
“YYYYMMDDHHMISS;Temperatura;Humitat”

026 Instal·lar un Servidor FTP a una màquina Ubuntu.
Establir una carpeta d’intercanvi on deixarem els
fitxers descarregats

027 Instal·lar a la màquina Ubuntu un servidor Web
Apache que incorpori un mòdul PHP i un MySql.
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Req. Descripció Evidència

028 Crear una planificació per executar cada 15 min. i
que serà l’encarregada de fer la crida al programa
encarregat de fer les tasques de; descàrrega ftp,
processament OCR,  enviament de dades a MySql,
i eliminació de fitxes.

029 Funcionalitat PHP per la descàrrega i eliminació
dels fitxes des de el ftp a la carpeta d’intercanvi

030 Funcionalitat  PHP per l’execució del OCR
(“tesseract”) i traspàs a Mysql de la recuperació (i
esborrar les imatges processades).
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Req. Descripció Evidència

031 Funcionalitat PHP  que  traspassa les mesures de
la temperatura i la humitat  des del fitxers csv a
MySql.

032 Html per la presentació gràfica de les dades de la
recuperades del MySql
Inclou Php per comunicar-se amb la DB y Jscript
per establir la data de representació
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Req. Descripció Evidència

033 Permetre a l’usuari establir la data que vol veure i
mostrar una gràfica on es visualitzarà la
temperatura, la humitat  i el consum per hores.

034 Permetre a l’usuari establir el rang de dates i el
nivell d’agrupació que vol veure a la gràfica.
El rang de dates permet fer la mitjana segons el
nivell d’agrupació indicat.
Així, l’agrupació per hores mostra la mitjana per
cadascuna de les 24h.
La de dies mostra la mitjana (de totes les hores)
del rang.
I la de mesos mostra la mitjana (de totes les hores
de tots els dies ) dels mesos des de la data inicial a
la final.
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13.2. Relació de programes a entregar

A continuació, es fa la relació de fitxer utilitzats en el desenvolupament dels programes
del servidor i d’arduino

Servidor

crontab

Process_Renogas.php

Renogas.html

Renogas_Get_Dades.php

Contador.html

Script_DB.sql

Arduino

RENOGAS.ino

LocalDefine.h

ESP32Time.cpp

ESP32Time.h

ESP32_FTPClient.cpp

ESP32_FTPClient.h

DHT_U.cpp

DHT_U.h

DHT.cpp

DHT.h

Adafruit_Sensor.h

Renogas.cfg
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