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PROPOSTA
• Motivació:

• Beneficis mediambientals

• Estalvi econòmic

• Problemàtica:

• Captura del consum

• Registre analògic

• Representació Gràfica

• Solució:

"RECONGAS", sistema de captura i representació 

gràfica del consum 

• Fotografies registre i captura temperatura i humitat

• Enviament de les dades al servidor remot

• Gestió OCR de les imatges

• Repositori dades

• Representació gràfica



OBJECTIUS

• Imprescindibles

• Fitxer configuració

• Actualitzar data maquinari

• Realitzar captura de dades 

• Gravar en targeta SD

• Enviament dades al servidor FTP

• Eliminació dades targeta SD

• Hibernació

• Importants

• Planificador

• Descarrega FTP

• Processament OCR imatges

• Enviament dades Mysql

• Representació gràfica a pàgina Web 

• Opcionals

• Gràfiques comparatives

• Seguretat



ESTAT DE

L'ART

Els elements tecnològics més rellevants i l'estat d'art associat

• Arduino

• Tecnologia de codi obert , fàcil utilitzar, molt estesa i amb 

diverses opcions de maquinari compatible.

• Hardware requerit ; placa control, càmera, mòdul comunicació sense 

fil, mòdul targeta SD, sensors temperatura i humitat, mòdul energia ...

• OCR

• Al projecte només es vol demostrar la viabilitat funcional i operativa

• Tecnologia madura i àmpliament utilitzada.

• Reconeixement de matrícules

• “OCR-based Solution for The Integration of Legacy And-Or Non-Electric 

Counters in Cloud Smart Grids”

• Representació Gràfica

• Diverses solucions Open source; ApexCharts, C3, Chartist ...

• Chart.js és la solució escollida després de constatar que existeixen 

projectes IoT que l'han fet servir



MAQUINARI

ARDUINO

ESCOLLIT

Existeixen diverses opcions de maquinari 

compatibles amb les necessitats del projecte.

• ESP32 preu reduït.

• També ha primat la integració directa, i així;

• Es fa servir menys codi específic.

• Es redueix el risc d’incompatibilitat.

• ESP32-CAM-MB

• 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).

• 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



VIABILITAT

ECONÒMICA

El projecte busca obtenir beneficis mediambientals i 

d'estalvi domèstic.

Es proposa un producte per un canvi d'hàbits

que dona com a resultat un estalvi energètic.

• Preu referencia 50,54€

- Es fa una estimació basada en criteris arbitraris favorables 

a l’estalvi mínim; 78 dies, consum 27 Kw/h, TUR.2 0,06€ 

Kwh i estalvi 24 min/dia

• Costos unitaris 40,4€

- Maquinari, plataforma de venda i logística d'Amazon

• Costos Generals 24.407€ anuals

- Servidor Cloud, Gestoria, Impressora 3D, treballador, ...

- Amortització 10,5 €/u

• Cal vendre 2.325 unitats a l'any



DESENVOLUPAMENT

FUNCIONALITATS

ARDUINO

• Arduino ID : programació "C"

• Configuració; maquinari i llibreries ESP32



Arduino

Remote 

Server

Active 

Hibernation 

Locate SD files Connect FTP Send file to FTP Delete SD file

Set camera 

parameters

Take Photo 

and 

Save to SD

Take environmental data 

and 

Save to SD

Calculate 

hibernation time

ON

OFF

Sleep
Load Config. File Connect Wi-Fi Set Time

Flux d'execució arduino



DESENVOLUPAMENT

FUNCIONALITATS

SERVIDOR REMOT

• Components Servidor remot:

• FTP: client FileZilla

• Servidor Web; Apache2 , PHP, MySql
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La planificació inicial va necessitar una rectificació.

• Error crític fase final desenvolupament

• Incompatibilitat hardware (placa ESP32 WROVER amb 

càmera pròpia i SD com a components extern).

• Retard en la finalització del desenvolupament.

PLANIFICACIÓ

INCIDÈNCIES

• Mesures preses (en paral·lel)

• Recerca per una solució de software

• Trobada però inconsistent

• Recerca hardware alternatiu (amb més integració)

• Nova planificació



DEMOSTRACIÓ 

RESULTATS



Les proves integrals van evidenciar l'èxit del 

projecte.

• Tots els objectius i requeriments assolits

• Ampliació del coneixements de IoT;

• Arduino; components i possibilitats

• Integració de tecnologies; arduino, OCR, Apache, ...

• La documentació, "tot un repte"

• Fer servir el català que no és la meva llengua materna

• Diferències amb el model professional, especialment 

"Estat d'art" i referencies bibliogràfiques.

• Prova de camp 

• Dificultats pràctiques; col·locació dispositiu, reflexos ...

• OCR requereix més parametrització

VALORACIÓ



Els objectius opcionals van ser desestimats per la impossibilit

at de fer-los dins de la planificació, i per manca

de pressupost..

• Desenvolupament Web

• Responsive i altres millores estètiques

• Gràfiques comparatives

• Alertes de consum superat

• Enviament del consum a empresa subministradora

• Avisos arduino

• Nivell bateria baixa

• Alertes arduino (error conexió wifi, ftp, ... )

• Seguretat

• Configuració ofuscada/encriptada

• Requeriment d'inscripció i inici de sessió requerit per mostrar les 

gràfiques ...

• Al núvol

• Servidor

• Servei OCR

TREBALLS

FUTURS
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