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Resum del Treball 

La demanda de tecnologia aplicada als processos de gestió en les Smarts 

Cities, es situa en un creixement constant, degut a la necessitat 
d’optimitzar els recursos naturals. El sistema de gestió remota del reg 

intel·ligent, ens permetrà controlar l’eficàcia i estalviar recursos en el reg 
de les zones verdes o enjardinades urbanes de qualsevol municipi. 
Aquest procés està format per tres parts principals; desplegament d’equips 

de mesura, software centralitzat per el processament i anàlisi de les dades 
i per últim, els equips d’actuació. 

Amb aquesta solució intel·ligent enfocada en l’eficàcia del reg en grans 
zones verdes urbanes, aconseguirem un manteniment eficient dels jardins i 
parcs utilitzant només la mesura necessària de recursos hídrics i 

energètics, millorant així l’eficàcia d’un sistema de reg convencional. 
El projecte el podem dividir en dues parts diferenciades; per una banda el 

disseny d’una solució millorada per la monitorització i gestió eficaç dels 
recursos hídrics en els sistemes actuals de reg en zones verdes i parcs 

d’una ciutat com Lloret de Mar; i per una altra banda ens centrarem en 
l’estudi de xarxes de sensors inalàmbrics necessaris per l’adquisició de 
dades en un sistema de reg intel·ligent a les Smarts Cities. En concret, 

implementarem una xarxa sense fils amb tecnologia ZigBee com a protocol 
de comunicació amb sensors de humitat del terra on podrem capturar 

dades reals en temps real sobre una interfície gràfica.  
En concret hem triat Arduino com a plataforma de càlcul i 
desenvolupament pel control dels diferents nodes i XBee com a mòduls de 

comunicació sense fils. 
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Abstract 

The demand for technology applied to management processes in Smart 

Cities is constantly growing, due to the need to optimize natural resources. 
The intelligent irrigation remote management system will allow us to 
control the effectiveness and save resources in the irrigation of the green 

or landscaped urban areas of any municipality. 

This process consists of three main parts; deployment of measurement 

equipment, centralized software for data processing and analysis and 
finally, the action equipment. 

With this intelligent solution focused on the effectiveness of irrigation in 

large urban green areas, we will achieve efficient maintenance of gardens 
and parks using only the necessary measure of water and energy 

resources, thus improving the effectiveness of a conventional irrigation 
system. 

The project can be divided into two distinct parts; on the one hand, the 

design of a solution for the effective monitoring and management of water 
resources in the current irrigation systems in green areas and parks of a 

city like Lloret de Mar; and on the other hand we will focus on the study of 
wireless sensor networks necessary for the acquisition of data in an 
intelligent irrigation system in Smart Cities. Specifically, we will implement 

a wireless network with ZigBee technology as a communication protocol 
with humidity sensors where we will be able to capture real data in real 

time on a graphical interface. 

In particular, we have chosen Arduino as a calculation and development 
platform for the control of the different nodes and XBee as wireless 

communication modules. 
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1. Introducció 
 
El següent treball o projecte  està basat o inspirat en un anàlisis i estudi sobre la millora en el 

disseny d’un sistema de reg intel·ligent per gestionar els recursos hídrics d’una ciutat com Lloret 

de Mar. En aquest sentit desenvoluparé dues parts ben diferenciades: 

 Disseny o millora d’un sistema de reg intel·ligent per la una gestió eficient i sostenible 

dels recursos hídrics en una ciutat. En aquesta part, em situaré en el punt de partida del 

sistema de reg actual a Lloret de Mar. El projecte o sistema de reg està basat en tres 

fases ben diferenciades: adquisició de dades, anàlisis i processament i actuació. 

 Dins de la primera fase, adquisició de dades, realitzaré un prototip d’una xarxa de 

sensors  d’humitat del terra per recollir dades en les diferents ubicacions on s’implantarà 

el sistema de reg intel·ligent. La lectura de dades les podrem monitoritzar a través d’un 

PC. 

1.1. CONTEXT I JUSTIFICACIÓ DEL TREBALL 
 
Una Smart City es aquella ciutat que utilitza les tecnologies de la informació i les comunicacions 

per fer que la seva infraestructura crítica, components i serveis públics oferts siguin més 

atractius, eficients i que els ciutadans siguin més conscients en la necessitats de una gestió més 

sostenible. Un ciutat intel·ligent, es defineix com un sistema complex i interconnectat que aplica 

les noves tecnologies per a gestionar diferents eixos d’una ciutat i en concret també l’ús eficient 

dels recursos energètics o hídrics. 

 

Les zones verdes urbanes (parcs i jardins), són un dels principals elements de creació de 

benestar i qualitat de vida pels ciutadans. 

Els beneficis per una ciutat i els seus habitants són nombrosos i importants; la reducció dels 

nivells de contaminació ambiental així com l’afavoriment de l’esport a l’aire lliure que sense 

dubte ajuda a millorar les seves condicions psicosocials i esperança de vida dels seus habitants. 

El problema que  presenta per les administracions municipals, és la baixa eficiència dels 

sistemes actuals de reg i la gran despesa d’aigua que suposen. 

El reg municipal en parcs i jardins dels espais públics, suposa quasi el 60% del consum de 

l’aigua de les ciutats en climes àrids i semiàrids com Espanya. Normalment s’ha utilitzat 

sistemes de reg tradicional (degoteig i superfície).  

 

Actualment els sistemes de reg convencionals que estan al mercat estan formats per petits 

programadors per temps ubicats als diferents espais de reg en les grans ciutats i connectats a 

electrovàlvules per regar per aspersió o degoteig. Aquests programadors configurables en 

freqüència i duració de reg, permeten configurar diferents programes per cada zona de reg, 

però no són eficients ni aporten les necessitats hídriques específiques per cada tipus de plantes 

i estacionalitat temporal. 

 

La despesa de l’aigua utilitzada pel reg a les ciutats representa una partida important dins dels 

pressupostos de les administracions locals. L’aigua és un recurs crític en un país amb estrès 

hídric. La jardineria és el major consumidor d’aigua a les ciutats. 

 Per una altra banda la gestió ineficaç dels sistemes convencionals fan que hi hagi un augment 

de costos en la despesa municipal provocat per: 

 Pèrdua d’aigua en  fuites o mals funcionaments. Aquest sistema tampoc ens permet fer 

una tele gestió efectiva dels nostres equips, així com la comprovació de fuites o averies 

en un sistema geolocalitzat en temps real. 

 Quantitat d’aigua utilitzada innecessària segons la tipologia i necessitats de cada planta. 

Diferents plantes o arbres tenen diferents necessitats de reg. 

 Quantitat d’aigua utilitzada innecessària segons la climatologia del lloc i el moment. Les 

condicions climàtiques del moment i ubicació són uns factors molt important per la 

gestió eficaç i sostenible del sistema de reg i no malbaratar recursos. 

 Costos elevats en el manteniment de dispositius i recursos humans en sistemes 

tradicionals degut a la falta de localització o monitorització dels dispositius i incidències.  
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Actualment treballo com a Tècnica en Noves Tecnologies a l’Ajuntament de Lloret de Mar. Dins 

de les feines relacionades amb el meu lloc de treball estic coordinant un conjunt de projectes 

d’innovació tecnològica i Smart per a la ciutat de Lloret de Mar. En aquest sentit he triat un 

d’aquests projectes, emmarcat dins de l’Eix de la Sostenibilitat en una Smart City, per poder 

aprofundir més sobre el disseny i comunicacions del sistema a implantar. En concret el projecte 

és “Gestió remota i intel·ligent del reg en zones enjardinades a Lloret de Mar”. 

 

Aquest projecte respon a unes necessitats reals d’estalvi econòmic i de recursos hídrics per part 

de l’Ajuntament de Lloret. El projecte donarà una solució econòmica i viable als sistemes 

d’automatització de reg existents a l’Ajuntament de Lloret de Mar.  

L’Ajuntament de Lloret de Mar compta amb un sistema de gestió de reg remot i un entorn 

tecnològic de partida que opera en tres grans avingudes del municipi. L’objectiu final d’aquest 

projecte és la renovació o actualització del sistema per ser més eficient i sostenible. La 

implementació de la millora del sistema està enfocat en la creació d’una xarxa de sensors sense 

fils per poder adquirir dades en temps real i que ajudin en la presa de decisions per cada àrea o 

zona de reg i a la vegada poder localitzar possibles incidències o averies. Per una altra banda, 

en la fase d’adquisició de dades també podrem obtenir dades d’interès (temperatura, vent, etc)  

directament des de la estació meteorològica a través de la seva Api en la plataforma digital en 

el núvol. 

 

Els sensors distribuïts així com la comunicació a través de l’API amb les dades meteorològiques 

de l’estació local Davis dotaran de la capacitat necessària al sistema per decidir de forma 

autònoma si es segueix amb la configuració prevista a l’aplicació web o bé determina fer algun 

canvi segons l’adquisició de les dades sobre el terreny en temps real. 
 

1.1.1 Situació actual a Lloret de Mar 

 
Actualment a Lloret de Mar existeix un sistema de reg amb control remot i automatitzat, que 

dona suport a tres grans zones de reg (av. Rieral, av. Les Alegries i av. Blanes). Aquest sistema 

de Irridea permet gestionar remotament a través de la seva plataforma digital el seu 

programador de 24 estacions amb antena omnidireccional.  

El sistema de comunicacions està format per un mòdem GPRS connectat a Internet a través 

d’una targeta SIM integrat a un programador de reg convencional TORO model TMC424 on es 

pot programar les diferents estacions o electrovàlvules amb una determinada freqüència de reg. 

Aquest programador, a part de remotament, també pot programar- se de forma manual 

convencional directament des de la seva consola. El programador té connectat a la seva sortida 

un transmissor que envia el senyal codificat a una antena omnidireccional posicionada en una 

alçada i ubicació estratègica per donar una cobertura de fins  1,5km de radi. 

El sistema té un software o plataforma digital per tele gestionar el programador remotament i 

modificar els paràmetres de reg per les diferents sortides del programador: “TORO TRICOMM”. 

Els sistemes d’actuació estan formats per diferents arquetes on estan ubicats els receptors i 

connectats a les electrovàlvules que permeten el reg per aspersió o degoteig. Els receptors 

(Riversa IRRI-REC-2) capten via ràdio digital Hf codificada el senyal del programador per poder 

controlar les diferents electrovàlvules.  

Per una altra banda,i independentment del sistema de reg remot, l’Ajuntament de Lloret, 

compta amb una estació meteorològica capaç de captar diferents paràmetres climatològics en 

línia; estació meteorològica de Davis Instruments, Vantage Pro-2 Wireless 6152. 

 

El sistema actual no pot adaptar ni controlar les necessitats hídriques reals de les 

zones irrigades ja que no disposa de connexió amb les dades climatològiques de la estació 

meteorològica local ni obté cap informació en temps real sobre les condicions de reg i 

característiques del terreny a regar. Per una altra banda les àrees o zones no estan 

geolocalitzades sobre un mapa en el software de gestió de control remot del reg, fet que ens 

ajudaria a localitzar possibles incidències o fuites d’aigua. 

Aquest sistema no té en compta les necessitats reals de la planta. El sistema actual de reg a 

Lloret de Mar NO és un sistema EFICAÇ ni SOSTENIBLE.  
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1.1.2 El projecte dins d’una Smart City 
 
En l’actualitat existeixen moltes ciutat (grans i petites) del territori espanyol que segueixen 

utilitzant mecanismes o sistemes de reg tradicionals com els descrits anteriorment. Aquests 

tipus de sistemes tenen un eficàcia i eficiència molt millorables gràcies als avanços tecnològics 

de les darreres dècades.  

A mesura que les necessitats hídriques dels espais urbans augmenten, les ciutats tracten de 

mantenir la seva sostenibilitat amb sistemes de reg cada vegada més eficients. 

 

En aquest sentit ens centrarem en el punt de vista d’una Smart City. Com em comentat 

anteriorment, aquestes ciutats adopten o integren un conjunt de projectes interconnectats per a 

solucionar problemes, principalment de sostenibilitat, que puguin sorgir en les ciutats. 

El concepte d’Smart City, d’acord amb la pàgina de European Smart Cities [1], ha d’agrupar les 

seves solucions o projectes dins dels sis eixos definits segons la imatge (Figura 1). 

 

 
Figura 1. Els sis eixos dels que està format una Smart City 

 
En aquest context implantar un sistema de reg que millori la eficàcia en la gestió dels recursos 

hídrics és un factor important per la avaluació d’un dels sis eixos en els que es basa el concepte 

de Smart City, en concret, Smart Environment (gestió sostenible de recursos naturals). 

Davant de l’increment de les necessitats hídriques en les ciutats, l’ús de sistemes de reg 

intel·ligents basats en dades climàtiques i coeficients de cultius, es perfila com una alternativa 

eficaç davant dels sistemes tradicionals. 

“Los sistemas de riego inteligentes incluyen un conjunto de técnicas y criterios que tienen como 

objetivo determinar las necesidades hídricas de las plantas y mejorar los criterios de riego para 

minimizar la pérdida de agua y promover un uso óptimo del suministro”, expliquen Sergio 

Zubelzu i Leonor Rodríguez, autors del treball i professors de la Escuela Técnica Superior de 

Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas de la UPM (Universitat Politécnica de 

Madrid) [2] 

Aquest tipus d’estratègies intel·ligents per millorar aspectes de sostenibilitat en una ciutat 

(sistema de reg remot intel·ligent) s’han anat incorporant durant la darrera dècada en grans i 

mitjanes ciutats com Barcelona (Poblenou, Libelium)[1], Madrid (barri de Valdebebas, 

Universitat Politècnica de Madrid)[2] o Bilbao ( SAMCLACITY-WATER)[3]. 

Aquestes ciutats utilitzaran el poder de les xarxes de comunicació esteses amb xarxes de 

sensors sense fils (WSN) altament distribuïdes i intel·ligents. Actualment aquestes xarxes de 

sensors són molt accessibles en el mercat actual, degut a la seva fàcil instal·lació i 

manteniment. Les WSN o xarxes de sensors sense fils, permeten interactuar de manera 

intel·ligent entre els usuaris i les màquines o dispositius, i proporcionen un gran benefici social 

[3]. El sistema de reg intel·ligent, gràcies a les xarxes de sensors distribuïda ajuda a evitar 

fallides en la infraestructura, conservar recursos hídrics escassos, augmentar la productivitat i 

permetre la recol·lecció de dades d’interès per poder integrar aquestes dades en una gran 

plataforma de Smart City que doni respostes i solucions als problemes derivats de les grans 

ciutats. 
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1.2. OBJECTIUS DEL TREBALL 
 
L’objectiu del treball o projecte és analitzar les diferents tecnologies existents per desenvolupar 

un sistema de reg eficient així com les comunicacions sense fils emprades i millorar el disseny 

inicial del sistema remot de reg actual a Lloret de Mar.  

Per l’adquisició de dades i informació de característiques de les diferents ubicacions o terreny en 

temps real implementarem una xarxa de sensors sense fils que recollirà dades d’humitat del 

terra així com la lectura de cabdal d’aigua utilitzada. Per realitzar aquest prototip de xarxa de 

sensors (WSN, Wireless Sensor Network) utilitzarem ARDUINO com a plataforma d’anàlisis i 

processament per a controlar els diferents nodes i ZigBee com a protocol de comunicació sense 

fils a través de mòduls XBee. 

 

Objectius Principals 

 

 Millorar l'eficiència i optimitzar els recursos hídrics en el reg de les zones verdes o 

enjardinades d’una ciutat a través d’un sistema de reg intel·ligent. 

 Aportar només les necessitats hídriques per a cada planta. Cada planta o àrea té 

diferents necessitats hídriques i el projecte de reg intel·ligent aportarà només la 

quantitat idònia d’aigua de reg per a cada àrea o zona enjardinada. D’aquesta manera 

ajudarem a reduir entre un 40 i 60% la despesa d’aigua en el reg tradicional. 

 Estudi dels actuals sistemes de reg intel·ligent i tecnologies en les comunicacions de la 

xarxa de sensors utilitzada.  

 Dissenyar una xarxa de sensors basat amb tecnologia LoRaWAN 

 Monitoritzar el sistema. Instal·lació d’un sistema centralitzat de gestió del reg que rebi la 

informació de l’equipament hardware desplegat en els parcs i jardins i li pugui donar 

instruccions per gestionar el seu funcionament. En aquest sentit la entitat municipal 

disposarà d’una plataforma de gestió i monitorització que ajudarà a identificar i geo-

localitzar possibles fuites o incidències d’aigua. Aconseguirem podem conèixer el volum 

d’aigua utilitzada en el reg de cada zona podent valorar la despesa econòmica per cada 

àrea. 

 Pressa de decisions correcta. El sistema rebrà informació des de la xarxa de sensors 

sense fils i a traves de la estació  meteorològica ubicada en la localitat d’estudi. Per una 

altra banda també podrem parametritzar l’aplicació segons els requeriment hídrics de 

cada zona. Un cop rebem aquesta informació, el sistema proposarà la millor solució 

sostenible i eficaç per a cada estació o àrea. 

 Creació d’un prototip de xarxa de sensors per l’adquisició de dades. El desenvolupament 

es farà sobre ARDUINO. 
 

Objectius específics 

 

 Reduir entre un 40 i 60% la despesa d’aigua en el reg tradicional. Actualment representa 

una partida important dins dels pressupostos de l’administració municipal. La jardineria 

és el consumidor d’aigua més important a les ciutats. 

 Monitorització i tele gestió del sistema. L’interface web multi-dispositiu proporcionarà la 

configuració telemàtica del sistema de reg facilitant a l’usuari no haver d’estar present 

físicament en el centre de comandament on estarà el mòdul de gestió de reg integrat a 

la plataforma de ciutat smart , assistint remotament en el control i gestió del sistema. 

 Estalvi energètic i de recursos humans gràcies al sistema d’ultra baix consum i a la 

eficàcia dels sistema. 

 Geo-localització dels elements. Des de la plataforma central de l’aplicació podrem 

geolocalitzar tots els elements del sistema; ja siguin receptors, cabalímetres o altres 

sensors. D’aquesta manera podrem localitzar les possibles incidències en el sistema com 

podrien ser fuites d’aigua o bé un mal funcionament dels dispositius mecànics o 

electrònics. 

 Activació i desactivacions de zones o estacions de manera independent. Totes les zones 

o àrees estaran identificades en les sortides del programador i en la configuració de 

l’aplicació. 
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 Localització immediata de les fuites o averies dels equips instal·lats gràcies a la 

identificació de totes les zones. 

 Accessibilitat remota al sistema des de diferents plataformes. La interface web serà 

responsive, de manera que podrem accedir des de mòbil, tauleta o PC. 

 Sistema d’alarmes. L’aplicació tindrà un sistema d’alarmes per avisar de possibles 

averies o consums d’aigua fora de lo normal identificant la zona on s’ha detectat. 

 L’accés des del web al sistema no bloquejarà el funcionament habitual de la plataforma. 

 La freqüència de lectures de les dades meteorològiques a través de l’API del sistema 

extern es podrà configurar des de l’aplicació. 

 La freqüència de lectures dels sensors distribuïts es podrà configurar des de l’aplicació. 

 El sistema regarà cada zona segons lo establert en la configuració del programa de tele 

gestió. 

 Podrem activar o desactivar zones de reg des de l’aplicació, (engegar o parar). 

 Realització de proves o experiments amb el prototip de xarxa de sensors en la captació 

de dades en temps real. 

 
1.3. REQUERIMENTS TÈCNICS 
 
En el projecte que estem definint es requereix que la instal·lació dels equips i software necessari 

siguin compatibles amb l’equipament de reg que actualment té desplegat l’Ajuntament de Lloret 

en les diferents zones on actualment s’està controlant el reg.  

Per una banda, tots els elements de la solució hauran d’estar preparats per operar a 

temperatures de funcionament conforme a les característiques de l’entorn de la instal·lació i 

també s’haurà de tenir en compte la prevenció del vandalisme.  

 

Els requisits que s’han de demanar a la solució de millora del sistema de reg a Lloret de Mar en 

un aspecte general, són: 

 

 Escalable: l’arquitectura del sistema ha de permetre el creixement amb el mínim esforç o 

inversió necessàries, Cadascún dels punts o accions en el sistema, permet l’escalat 

horitzontal responen a canvis en la demanda tan en numero de dispositius, usuaris així 

com de disponibilitat i rendiment. 

 Integrable/Interoperable: La solució proposada està basada en stàndarts establerts, 

lliures i oberts que permeten la fàcil integració de productes en solucions IoT pel control i 

gestió d’Smart Cities.  

 Segur i robust: solució robusta, capaç de seguir en funcionament en situacions de xarxa 

inestable, amb la mínima degradació del servei possible i a la vegada a de permetre 

alertar al personal encarregat. El sistema ha de ser capaç d’avisar en cas de nivells 

baixos de bateria de qualsevol dels seus dispositius. El sistema ha de permetre 

comunicacions segures i encriptades entre els seus elements així com la autentificació i 

autorització d’usuaris amb una avançada gestió de rols i permisos. 

 

En conseqüència per poder acomplir els objectius marcats anteriorment en el projecte haurem 

de tenir en compte uns requeriments tècnics necessaris per cadascun dels elements que formen 

el sistema de millora. 

 

Creació i implantació d’una xarxa de sensors sense fils 

 

 Comunicació segura entre tots els dispositius i l’aplicació final. 

 Sistema escalable. Ampliable horitzontalment amb numero de nodes.  

 Elecció del sistema de comunicacions i tecnologia sense fils segons especificacions 

concretes del terreny a tractar 

 Integració de dades en el sistema de gestió 

 

Instal·lació de 3 comptadors de cabdal  

 

 Incorporaren lectura a través de sonda per polsos.  
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 El diàmetre i mètrica hauran de ser compatibles amb l’escomesa d’aigua existent.  

 Utilitzarà el Sistema Mètric Decimal per la presentació dels paràmetres de reg.  

 Seran necessaris 3 Datalogg 3G per l’enviament de dades a la plataforma de control. Un per 

cada comptador. 

  Els comptadors s’instal·laran en sèrie a les arquetes actuals, on estan les electrovàlvules 

 

 Sistema de Gestió de reg 

 

  El sistema haurà de donar resposta als requisits mínims de recollida d’informació i control 

dels elements implantats.  

 Permetrà actuar sobre cada electrovàlvula de forma individual o de forma massiva sobre un 

grup (detenció, activació, modificació dels paràmetres del reg), amb possibilitat d’aturada i 

reactivació instantània dels dispositius.  

 Inclourà informació de cada equip connectat al sistema: identificació, tipus d’element, 

localització georreferenciada sobre mapa, estat (actiu o no), senyal d’averia, senyal de nivell 

bateria, tipus de mesura, lectura de dades (dades de reg, cabal, temperatura, humitat, etc.), 

entre altres.  

 En quant als paràmetres de las mesures rebudes de l’actual estació meteorològica, el sistema 

mostrarà como a mínim el valor i data de cada mesura. 

  Haurà de detectar alarmes i averies i poder comunicar-les als usuaris gestors en temps real. 

També disposarà d’un registre cronològic de les mateixes.  

 El sistema serà escalable, es a dir, es permetrà l’ampliació amb més zones verdes per a 

futures necessitats  

 Gestionar altes i baixes dels elements associats a la solució de reg intel·ligent 

  Ha de permetre la generació d’informes  

 Haurà de poder oferir la següent configuració mínima: 

 

  Programes de reg en ‘mode manual’ o ‘automàtic segons paràmetres 

  Apagat automàtic del reg en cas de detecció de pluja, nevades, vent, etc. que superin 

un umbral determinat. 

  Configuració de calendari de reg com a mínim, dies, setmanes, intervals i exclusió de 

dies ‘No reg. 

  Configurarà alarmes davant determinats events: consum d’aigua superior a un 

determinat umbral, alta temperatura, apertura/tanca de electrovàlvules, cabdals 

excessius, nivell de bateria, estat de les comunicacions, etc. 
 
1.4. ENFOCAMENT I MÈTODE SEGUIT 
 
Inicialment hi ha dues possibles estratègies a seguir de plantejament del treball o projecte: 

1. Disseny i anàlisis d’un sistema de reg remot intel·ligent per a una ciutat amb possibilitats 

de millorar l’eficàcia dels sistemes de reg convencionals. 

2. Actualització i millora d’un sistema de reg intel·ligent real, en concret, sobre el sistema 

de reg utilitzat actualment a l’Ajuntament de Lloret de Mar per irrigar diferents zones 

enjardinades. 

En el meu cas, degut a la meva implicació a l’Ajuntament de Lloret de Mar com a Tècnica en 

Noves Tecnologies, he cregut més idoni poder presentar i valorar un sistema de millora 

tècnicament viable pel sistema actual de reg de l’Ajuntament de Lloret de Mar. 

El projecte dissenyarà un sistema complert de reg eficient per l’Ajuntament de Lloret, basat en 

el sistema actual. 

En aquest anàlisis o disseny analitzarem les diferents fases de l’estudi dels sistema intel·ligent:  

 Adquisició de dades 

 Anàlisi i processament 

 Elements actuadors 

El projecte es centrarà en la fase d’adquisició de dades; en concret en el disseny d’una xarxa de 

sensors per poder captar i adquirir dades rellevants sobre el terreny o àrea en concret i afegir-

les a la plataforma de gestió i control remot del sistema de reg intel·ligent. Per realitzar aquest 
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disseny, analitzarem les diferents tecnologies inalàmbriques per a xarxes IoT i decidirem segons 

valoracions tècniques i econòmiques quina serà la tecnologia a emprar. 

El treball o projecte consisteix en una proposta de millora o actualització del sistema de reg 

actual que existeix a l’Ajuntament de Lloret de Mar, enfocat a l’estudi i disseny d’una xarxa de 

sensors per la captació de dades que ens poden ajudar a decidir accions per estalviar recursos 

hídrics i utilitzar només l’aigua necessària per cada planta. 

 Posteriorment i derivat d’aquest estudi crearem un prototip de xarxa de sensors sense fils 

basat en ARDUINO i tecnologia inhalàmbrica ZigBee com a protocol de comunicació en la xarxa 

de sensors. Amb aquest prototip podrem estudiar i extreure conclusions sobre les dades 

obtingudes de diferents escenaris basats en paràmetres o variables d’estudi: 

 Distància entre nodes emissor i receptor 

 Dades rebudes segons diferents escenaris de mesura 

 
1.5. PLANIFICACIÓ DEL TREBALL 
  
El desenvolupament de la solució es planteja  com una actuació en la que s’hauran de realitzar 

totes aquelles tasques o treballs que permetin una actualització del sistema de reg intel·ligent a 

Lloret de Mar aconseguint  ser més eficaç i sostenible. A més a més, dins del projecte es farà 

l’estudi i implementació d’un prototip sobre Arduino que faciliti posar en pràctica l’estudi 

realitzat anteriorment i que es centrarà en una xarxa de sensors distribuïts per diferents zones 

del terreny on es vol actuar amb el sistema de reg intel·ligent i remot. 

Degut a l’ambició d’aquest projecte es necessari dividir les tasques en tasques més concretes, 

d’aquesta manera podrem avaluar i acotar millor el temps dedicat a cada sub-tasca. 

En concret serà necessari realitzar com a mínim les següents fases: 

 

1. Estudi i anàlisi de l’actualització o millora del sistema de reg intel·ligent a Lloret 

de Mar 

1. Estat de l’art 

a) Sistemes actuals de reg 

b) Estudi del sistema de reg actual a Lloret de Mar 

c) Casos d’èxit a Espanya 

d) Comitès i normativa vigent en el àrea de sistemes de reg 

 

2. Proposta de millora del sistema de reg intel·ligent a Lloret de Mar 

a) Diagrama de blocs de la solució proposada 

 

3. Estudis i anàlisis d’una xarxa de sensors sense fils per l’adquisició de dades 

en un sistema de reg intel·ligent 

a) Xarxes de sensors sense fils per a IoT 

b) Comunicació i protocols per les xarxes IoT 

c) Caracterització i normativa??? 

 

4. Elecció del sistema final de la xarxa de sensors sense fils per la fase 

d’adquisició de dades 

a) Disseny teòric per la solució proposta 

b)Disseny pràctic o de prototip proposat 

 

2. Estudi i anàlisi del software de gestió necessari per la implementació del 

sistema de reg proposat 

1. Situació actual sobre software o plataformes de gestió sobre sistemes 

centralitzats de reg 

2. Selecció del software per la plataforma centralitzada de gestió remota 

segons requeriments del projecte 

 

3. Creació d’un prototip de xarxa de sensors sense fils. 

1. Elecció del material utilitzat i les eines de programació i configuració 

2. Arquitectura del sistema 
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3. Programes/software de desenvolupament. Creació i muntatge del prototip 

 

4. Adquisició de dades de proves i creació de la memòria i presentació finals 

1. Experiments realitzats i conclusions  

2. Preparació de la memòria final 

3. Preparació de la presentació final 

 

Per poder portar a terme totes les tasques de les que estan integrat el projecte he creat un 

cronograma o diagrama de Gantt pel correcte seguiment del treball. 

 

Cronograma o diagrama de Gantt: 

 

 
Figura 2: Diagrama de Gantt 

 
 

1.6. BREU SUMARI DE PRODUCTES OBTINGUTS 
 
La finalitat d’aquest treball és obtenir un disseny d’arquitectura d’una solució per millorar el 

sistema de reg remot centralitzat que actualment existeix a l’Ajuntament de Lloret de Mar. 
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Resultats o productes obtinguts: 

 

 Anàlisis i estudi sobre el funcionament actual del sistema de reg a Lloret de Mar.  

Podrem comprovar i analitzar quines són en particular les seves mancances per 

esdevenir un sistema de reg intel·ligent  i eficient que permeti optimitzar els recursos 

hídrics i energètics en el reg de les zones verdes d’una ciutat. Amb aquest sistema, el 

sistema aportarà només les necessitats hídriques de cada planta o àrea de reg. 

D’aquesta manera ajudarem a reduir entre un 40 i 60% la despesa d’aigua a 

l’Ajuntament de Lloret de Mar. 

 Proposta o solució de millora en el sistema actual de reg a l’Ajuntament de Lloret de Mar. 

En aquest sentit, la millora proposada es centrarà en la fase d’adquisició de dades 

sobre el terreny. Proposarem un sistema de recollida de dades sobre el terreny format 

per una xarxa de sensors sense fils així com amb la comunicació a través d’Internet de 

les dades climàtiques de la estació meteorològica Davis. 

 Una vegada haurem fet l’anàlisi i estudi de la millor solució d’arquitectura i tecnologia 

emprada segons requeriments del terreny i del sistema, podrem obtenir dades dels 

sensors que hi hauran distribuïts a les diferents zones enjardinades on el sistema de 

reg actual està instal·lat.  

El sistema de captació de dades estarà format per la xarxa de sensors d’humitat que 

hem anomenat anteriorment i per l’enviament de dades dels diferents cabalímetres 

distribuïts també a les diferents zones d’interès per tal de saber quin és el cabdal de 

reg en cada zona i en temps real. Amb aquest dispositius també podrem saber de 

manera automàtica possibles incidències sobre el terreny. 

Per una altra banda, una altra millora la trobaríem en la connexió a través d’Internet 

amb les dades de la estació meteorològica que actualment està ubicada en l’edifici de la 

Policia Local. A través de l’API del sistema WeatherCloud podrem configurar i rebre les 

dades climàtiques que integrarem també amb la plataforma de gestió centralitzada. 

 Creació i configuració d’un prototip de xarxa sense fils de sensors d’humitat amb 

tecnologia ZigBee. 

Crearem un prototip basat en Arduino que ens permetrà  experimentar sobre diferents 

escenaris i extreure conclusions. 

 Analitzarem i estudiarem la viabilitat econòmica, presentant un pressupost econòmic per 

la solució de millora proposada 
 
1.7. BREU DESCRIPCIÓ DELS ALTRES CAPÍTOLS DE LA MEMÒRIA 
 
La resta de la memòria està constituïda pels següents capítols: 

 

 El capítol 2 es centrarà  en l’estat de l’art dels sistemes actuals de reg, centrar-nos en 

concret del sistema de reg remot a Lloret de Mar. També farem un recorregut pels 

diferents sistemes de reg implantats en diferents ciutats del territori espanyol i que ens 

serviran per tenir una visió general dels beneficis que sistemes de reg d’èxit ens poden 

aportar. Per finalitzar donarem una visió global dels comitès i normatives existents a 

nivell espanyol, europeu i internacional i els diferents plans d’actuació a nivell europeu i 

estatal per desenvolupar territoris i ciutats intel·ligents. 

 EL capítol 3 es centrarà en l’estat de l’art de les xarxes de sensors sense fils. Aquí 

podrem veure les diferents xarxes existents en referència al seu abast i consum, i també 

podrem introduir-nos a la arquitectura d’un node sensor.  Per finalitzar estudiarem a 

fons la tecnologia Lora i LoRaWAN. 

 El capítol 4 es centrarà en concretar les diferents opcions de millora respecte al sistema 

actual de reg a Lloret de Mar per aconseguir sostenibilitat i eficiència. En concret ens 

centrarem en el disseny d’una xarxa de sensors sense fils amb tecnologia LoRaWAN, la 

connexió amb l’estació meteorològica local i la instal·lació de comptadors d’aigua per 

pendre mesures i detectar incidències del funcionament. Per una altra banda també 

farem un estudi de requeriment i opcions necessàries per la tria de la nostra plataforma 

de gestió centralitzada, aportant característiques i especificacions. Per finalitzar farem un 

resum de l’arquitectura global i funcionament del sistema de reg intel·ligent. 
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 El capítol 5 es centrarà en la creació del prototip de xarxa de sensors amb tecnologia 

ZigBee. Descriurem la tecnologia ZigBee; arquitectura, topologia, protocols i aspectes 

necessaris del seu funcionament. Veurem els diferents dispositius, materials i eines de 

configuració i programació necessaris pel seu desenvolupament. Per finalitzar i un cop 

hem aconseguit crear el prototip, mostraré els experiments que s’han dut a terme per 

contrastar diferents paràmetres de disseny, com pot ser la distància dels nodes o la 

lectura de la humitat del terra. 

 El capítol 6 presentarà les conclusions finals i discutirà possibles línies de treball futur. 

 

2. Estat de l’art 
 
2.1 SISTEMES ACTUALS DE REG 
 
Les zones verdes urbanes (parcs i jardins), són un dels principals elements de creació de 

benestar i qualitat de vida pels ciutadans. 

Els beneficis per una ciutat i els seus habitants són nombrosos i importants; la reducció dels 

nivells de contaminació ambiental així com l’afavoriment de l’esport a l’aire lliure que sense 

dubte ajuda a millorar les seves condicions psicosocials i esperança de vida dels seus habitants. 

 

Actualment els sistemes de reg convencionals que estan al mercat estan formats per petits 

programadors per temps ubicats als diferents espais de reg en les grans ciutats i connectats a 

electrovàlvules per regar per aspersió o degoteig. Aquests programadors permeten configurar 

diferents programes per cada tipus de plantes i a més a més també poden ser configurats en 

freqüència de reg i duració d’aquest. En funció de la instal·lació, existeixen dos tipus diferents 

de programadors: reg d’aixeta a piles o autònoms i programadors remots de reg 

electrònic. 

 

Programadors de reg per aixetes:  

És la manera més senzilla d’automatitzar el reg. Els programadors o temporitzadors es 

connecten directament a una aixeta i disposen d’una connexió per incorporar una mànega de 

reg. Mecànics o electrònics, permeten programar una o varies franges horàries pel reg. Alguns  

models poden tenir diferents sortides o “vies” per a diferents circuits de reg. 

 

 
Figura 3: Programador de reg per aixeta 

 

Programadors remots de reg: 

Anomenats també centrals de reg. S’instal·len juntament amb un sistema de reg de superfície o 

soterrat i habitualment son multi via (dos com a mínim). Estan connectats directament a un 

suministre d’aigua específic, permeten programar el reg per zones per a que cada vàlvula 

funcioni per separat i independent en franges horàries que poden ser configurades de manera 

diferent. Aquest tipus de programadors es connecten a la xarxa elèctrica, sense dependre de 

bateries o piles externes. Existeixen alguns models que incorporen mòduls Wifi que permet 

connectar-se de manera remota amb un mòbil o a través d’internet al programador. [4] 

 



11   

 
Figura 4: Programador remot de reg 

 
Tipus de programadors de reg que podem trobar al mercat: 

 

 Temporitzador de reg: és el sistema de reg més senzill. Mecànic o elèctric, el 

temporitzador permet regular un període de reg. El dispositiu s’encaixa entre l’aixeta de 

l’aigua i la manega de reg. Només haurem de girar o marcar la duració i s’iniciarà el reg 

que un cop arribi a la duració temporal determinada es tallarà. Existeixen temporitzadors 

d’una o dos vies per arribar a més d’una àrea. 

 Programador d’una via de reg: Depenen del model es podran establir una o varies 

franges de reg amb diferents duracions. Els més complexes estan equipats amb una 

pantalla LCD que ens mostra les f ases programades, l’estat de càrrega de la pila, etc. 

També existeixen alguns programadors més eficients que tenen integrat un sensor 

d’humitat o pluviòmetre per interrompre el reg en cas de pluja. 

 Programador multi-via de reg: és com el programador anterior però disposa de varies 

sortides. El que fa que sigui més eficient i complexa. Aquest tipus de programadors 

s’utilitza per a zones de diferents tipus de plantacions que no precisen de la mateixa 

classe de reg. 

 Programador remot de reg: és el que anomenem central de reg. En aquest cas el 

dispositiu està connectat directament a la xarxa de subministrament d’aigua. El 

programador permet el control de fins 15 vies diferents. El control es porta a terme 

mitjançant electrovàlvules que s’obre o tanquen segons la informació enviada per 

programador. D’aquesta manera es podrà tractar diferents zones de manera 

independent. En els programadors més eficients es poden combinar amb  sensors 

d’humitat oferint un estalvi d’aigua considerable. 

 

Podriem dir que aquests són els sistemes convencionals de reg, fent una descripció des dels 

més senzills als més complexes. 

Per una altra banda, la despesa d’aigua utilitzada pel reg a les ciutats representa una partida 

important dins dels pressupostos de les administracions locals.  

L’aigua és un recurs crític en un país amb estrès hídric. La jardineria és el major consumidor 

d’aigua a les ciutats. La gestió ineficaç dels actuals sistemes convencionals a les ciutats fan que 

hi hagi un nou plantejament o solució intel·ligent per gestionar de manera més òptima  el reg 

de les zones enjardinades d’una ciutat. 

En concret el reg intel·ligent consisteix en utilitzar les tecnologies de la informació i comunicació 

(TIC) per aconseguir fer un ús més eficient i d’estalvi dels recursos hídrics. 

Implantar un sistema de reg intel·ligent ajudarà a solucionar problemes derivats de gestions 

poc eficaces dels sistemes tradicionals. En concret podrem solucionar els següents problemes o 

necessitats: 

 

 Pèrdua d’aigua en  fuites o mals funcionaments. Amb un sistema intel·ligent podrem fer 

una tele gestió efectiva dels nostres equips , així com la comprovació de fugues o 

averies en el sistema en temps real. 
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 Quantitat d’aigua utilitzada innecessària segons la tipologia de les plantes. Diferents 

plantes o arbres tenen diferents necessitats de reg. 

 Quantitat d’aigua utilitzada innecessària segons la climatologia del lloc i el moment. Les 

condicions climàtiques del moment i ubicació són uns factors molt important per la 

gestió eficaç i sostenible del sistema de reg i no malbaratar recursos. 

 Costos elevats en el manteniment de dispositius i recursos humans en jardineria. 

 

Què és un sistema remot de reg intel·ligent? 

 

Aquest sistemes de reg consisteix en utilitzar les tecnologies de la informació i comunicació 

(TIC) per aconseguir fer un ús més eficient i d’estalvi dels recursos hídrics.[5] 

Un sistema de reg intel·ligent està format per tres fases ben diferenciades: 

 Adquisició de dades 

 Anàlisis i processament de les dades 

 Actuació sobre els elements remots distribuïts en el terreny 

 

Adquisició de dades: 

 

En aquesta fase el sistema aconsegueix integrar dades al sistema de gestió (Software) des de 

xarxes de sensors sense fils o altres sistemes a Internet. 

 Aquestes xarxes poden transferir dades des dels sensors (humitat, temperatura, etc.),  

distribuïts pel terreny  fins a la plataforma de gestió a través de tecnologies sense fils 

per a xarxes LPWAN (Low Power Wide Area Networks) . 

 Per una altra banda la instal·lació de cabalímetres permet monitoritzar el cabal i volum 

de reg. 

 A més a més a aquests dispositius podem afegir la informació de sistemes externs que 

estan a Internet. En aquest cas, ens referim a estacions climatològiques locals. 

 
Anàlisis i processament de les dades: 

 

En aquest sentit, el software de gestió intel·ligent de reg integra tots els elements i permet la 

seva monitorització. Amb aquesta plataforma o aplicació podem integrar totes les dades 

rebudes pels diferents sistemes d’adquisició i processar-ho de manera d’obtenir una 

configuració i parametrització eficient del sistema de reg per a cada zona o àrea amb diferents 

plantes i necessitats especifiques.  

Els sistema de gestió centralitzat permet la integració de tots els elements i els gestiona de 

manera eficient. 

 

Actuació sobre els elements remots distribuïts en el terreny: 

 

Un cop hem fet l’anàlisi de les dades podrem actuar sobre els diferents elements o 

electrovàlvules distribuïdes. Sobre el terreny, haurem de tenir uns actuadors o receptors 

capaços de rebre les diferents senyals d’actuació per obrir o tancar una electrovàlvula segons el 

programa de gestió. 

 
2.2  ESTUDI DEL SISTEMA DE REG ACTUAL A LLORET DE MAR 

 
Actualment a Lloret de Mar existeix un sistema de reg remot i automatitzat, que dona suport a 

tres grans zones de reg (av. Rieral, av. Les Alegries i av. Blanes).  

Aquest sistema va ser subministrat i instal·lat per la empresa Riversa (riversa.es). El sistema 

permet gestionar remotament a través de la seva plataforma digital el seu programador de 24 

estacions que emet una senyal de RF codificada a través d’una antena omnidireccional per 

enviar les ordres als diferents receptors distribuïts en els diferents registres soterrats del 

terreny a regar. Els receptors són capaços d’interpretar aquests senyals i obrir o tancar les 

diferents electrovàlvules que donen pas a l’aigua del reg. 
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El sistema de reg centralitzat de tele gestió està instal·lat en una sala d’un edifici municipal. 

Aquest sistema està format: 

 Sistema de comunicacions 

Està format per un mòdem GPRS connectat a Internet a través d’una targeta SIM que 

està integrada al programador. El sistema de comunicacions permet la comunicació amb 

la plataforma o aplicació del sistema centralitzat a través de targeta SIM o bé a través de 

Ethernet. En concret a Lloret de Mar, s’ha optat per la compra d’una targeta SIM amb el 

mòdul GPRS degut a la falta de connectivitat en la ubicació. A través del sistema de 

comunicacions el sistema de gestió de reg es pot comunicar amb l’aplicació o software 

“Tricomm TORO”. 

 Programador model TORO TMC424 

El programador de 24 estacions a la seva vegada té connectat a la sortida un 

transmissor ICT10 de la marca IRRIDEA que emet el senyal codificat a través del 

sistema de ràdio control format per l’estació emissora i l’antena omnidireccional. El 

programador de reg a les seves sortides envia electrònicament una senyal a l’entrada 

transmissor. Aquestes senyals indiquen quins dels 16 o 32 possibles dispositius serà 

operat i si s’ha d’activar o desactivar. 

 

 
Figura 5: Programador TORO TMC424 

 
 Transmissor IRRIDIA ICT10 

Quan el programador envia el senyal al transmissor, aquest envia per ràdio una senyal 

codificada única, especificant la identificació del receptor destí, així com el comandament 

o ordre de tancar o obrir.  

 Antena omnidireccional 

 Aquest senyal HF (alta freqüència)  arribarà a través de l’antena a tots els receptors 

dins del seu radi de cobertura (1,5Km). L’espectre utilitzat (3 a 30 MHz) és un banda 

privada per la qual Riversa, empresa propietària, paga una taxa per la reserva del domini 

públic radioelèctric a la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y Infraestructuras 

Digitales.  

La modulació utilitzada en el sistema RF és FSK (modulació per desplaçament de 

freqüència)[6]. Amb aquest tipus de modulació digital, la amplitud de la senyal 

modulada serà constant i la informació o dades es codificarà amb valors de diferent 

freqüència. 

El contingut d’aquest senyal digital i format del missatge forma part del protocol de 

comunicació que en aquest cas és propietari. 
 



14   

 
Figura 6: Caixa paret amb equips tele gestió de reg 

 
Per una altra banda els sistemes d’actuació estan formats per diferents arquetes on estan 

ubicats els receptors i connectats a les electrovàlvules que permeten el reg per aspersió o 

degoteig. 

 Receptors IRRIDEA IRRI-REC-2 

Els receptors capten a través d’una antena pròpia, via ràdio digital HF codificada el 

senyal del programador per poder controlar les diferents electrovàlvules. El radi 

d’actuació dels receptors des de la ubicació de l’antena omnidireccional connectada al 

programador és de 1,5Km.  

Quan el transmissor ICT envia per ràdio la senyal codificada única, arriba a tots els 

receptors dins del radi de cobertura. Cada receptor comprova el senyal rebut i determina 

dues coses: 

 Es per a mi el senyal? 

 Es un senyal d’activació o desactivació? 

Si el senyal un cop descodificat correspon al receptor (segons el seu identificador), 

llavors realitza la funció que se li indica obrint o tancant el solenoide latch de 12v que té 

connectat a la sortida del receptor. 

Els receptors actuadors de vàlvula estan alimentats amb bateries eficients i electrònica 

de ultra baix consum. 

 

 
Figura 7: Receptors IRRIDEA IRRI-REC-2 [7] 

 
 Plataforma o aplicació web de control i gestió remota de sistemes de reg 

 

El sistema TriComm de Toro, és un eina de gestió remota de sistemes de reg que utilitza 

un interface de control basat en Internet. Aquesta aplicació ofereix funcions remotes de 
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monitorització, programació i operació manual del programador TMC-424E de Toro a  

través d’una interface web des de qualsevol dispositiu connectat a Internet (PDA,PC, 

mòbil) proporcionant una gestió eficaç i econòmica de manera remota. El sistema permet 

l’accés de diferents usuaris des de qualsevol ubicació amb connexió Internet.  

El programador virtual permet en tot moment obtenir l’estat actual del cicle de reg, 

posades en marxa, aturades, modificació del programa, etc. És una plataforma digital 

per tele gestionar remotament el programador TMC-424E i modificar paràmetres de reg 

per les diferents sortides o vies.  

Actualment a Lloret, hi ha  integrat en aquest sistema de control remot uns 80 sectors 

de reg, per aspersió o bé per difusió ubicats en zones verdes properes a tres grans 

avingudes del municipi de Lloret de Mar: Avinguda de les Alegries, Avinguda del Rieral i 

Av. Vila de Blanes. 

Cadascuna de les 24 estaciones o sortides del transmissor poden activar (obrir o tancar) 

fins a 7 electrovàlvules dotades amb solenoides tipus latch de 2 fils de 12v DC. Dins de 

l’aplicació les 24 estacions estan agrupades en 4 programes: A,B,C,D. Cada programa té 

assignat 7 estacions, menys la darrera (D) que tindrà 3 estacions o sortides. 

 

 
Figura 8: Aplicació Toro TriComm  

 
Amb aquest sistema, L’Ajuntament de Lloret de Mar ha iniciat el procés d’implantació d’un 

sistema de gestió remota del reg per així aprofitar les seves avantatges, que repercutirán 

notablement en la millora global del sistema, estalviant temps en desplaçaments a les diferents 

ubicacions i ajustant la dosi del reg segon el clima. 

 

Malauradament, aquest sistema no té en compta les necessitats reals de la planta i es fa molt 

difícil la geolocalització de possibles incidències o averies. 

 

Per una altra banda, l’Ajuntament de Lloret, compta amb una estació meteorològica capaç de 

captar diferents paràmetres climatològics en línia: Estació meteorològica de Davis Instruments, 

Vantage Pro-2 Wireless 6152. En aquest sentit la estació local es  capaç d’enviar cada 10 

minuts informació actualitzada sobre els diferents paràmetres climàtics a una plataforma digital 

que està a Internet “WheatherCloud”.  

El sistema actual no pot adaptar ni controlar les necessitats hídriques reals de les zones 

irrigades ja que no disposa de connexió amb les dades climatològiques en temps real de la 

estació meteorològica local.  

Per una altra banda les àrees o zones no estan geolocalitzades sobre un mapa en el software de 

gestió de control remot del reg.  
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No existeixen dades dels cabalímetres (sensors) ubicats a les diferents àrees que ens ajudarien 

a valorar; la despesa real de cada àrea o zona, possibles incidències o fuites així com conèixer 

la quantitat d’aigua regenerada o no que s’està utilitzant. 

El sistema actual de reg a Lloret de Mar NO és un sistema EFICAÇ ni SOSTENIBLE 

 
2.3 CASOS D’ÈXIT A ESPANYA 

 
Actualment a Espanya ja ni han moltes ciutats que davant dels alts costos o despeses provocats 

per la poca eficiència del reg convencional en parcs i jardins, han apostat per un sistema de reg 

intel·ligent que es capaç d’estalviar entre un 40 i 60% la despesa de l’aigua en una ciutat.  

 

En aquest apartat exposarem alguns d’aquest casos d’èxit implantats en diferents ciutats del 

territori espanyol com València, Barcelona, Madrid, Bilbao, Murcia, etc. 

 

Barcelona 

Barcelona és un bon exemple d’Smart Cities. Ha desenvolupat diferents projectes per facilitat la 

vida als ciutadans i convertir-se en una referència mundial en innovació i desenvolupament 

tecnològic.  

Juntament amb L’ajuntament de Barcelona i Starlab , Libelium [8] ha treballat amb el projecte 

d’un sistema d’aigua remot i intel·ligent per controlar el sistema de reg en el Parc del Centre del 

Poblenou. En concret s’ha treballat en la monitorització de la humitat del terra a través de 

sondes instal·lades en les zones amb la tecnologia de Libelium. Es basa en la implementació 

d’una xarxa de sensors que permet el control remot del sistema de reg aportant a cada zona les 

necessitats específiques de les plantes. 

 

Figura 9:Sistema de reg intel·ligent  

 
Les sondes que registren els diferents paràmetres es basen en la Plataforma de Sensors de 

Waspmote [9]  amb sensors d’altres fabricants. Això ens mostra la gran versatilitat i 

compatibilitat de diferents eines i fabricants. En aquest sistema, tan les sondes d’humitat com 

la plataforma de sensors estan protegits amb bosses resistents a l’aigua  (major perdurabilitat) i 

soterrats. Aquests dispositius funcionen amb bateries de llarga duració. 

Les dades que recopila la plataforma de sensors s’envien al Gateway o directament al núvol a 

través de tecnologies sense fils com GPRS, 4G, LoRaWAN, Sigfox, ZigBee, WIFI, etc. En el cas 

de Barcelona, les dades s’envien al Gateway a través de ZigBee i des d’aquí al núvol via 4G.  

La informació recollida pels Gateway es pot ser visualitzada en una plataforma a on 

s’emmagatzemen les dades i permet conèixer l’estat de cada zona. 

 Per una altra banda, els departaments d’Informàtica de l’Ajuntament de Barcelona juntament 

amb Wonderware [10] han cooperat per desenvolupar una aplicació que es pot controlar a 

través de PC, mòbil o tabletes. 

Gràcies a aquest nou sistema de gestió eficient, la factura de l’aigua municipal s’ha reduït a 

prop d’un 25% en la ciutat. El consum de l’aigua ha baixat. A més aquesta innovació ha facilitat 
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el treball diari dels jardiners que ara poden controlar el sistema de reg i detectar qualsevol 

incident en temps real. 

 
Bilbao 

L’Ajuntament de Bilbao ha instal·lat el Sistema de Tele gestió SamclaCity-Water [11] per 

controlar, via Internet, els més de 1200 programadors que formen el reg dels parcs i jardins de 

la ciutat. 

Amb la implantació d’aquest sistema intel·ligent de reg, es podrà estalviar més del 35% en el 

consum d’aigua municipal, a més a més, la empresa de manteniment UTE Espacios Verdes 

Bilbao obtindrà un important estalvi de temps i gestió pel control de la xarxa de programadors. 

Aquesta gestió remota dels programadors es complementa amb la instal·lació d’equips de 

lectura remota de comptadors d’aigua que permeten la detecció de fuites i consums indeguts, 

amb tall automàtic d’aigua, en qualsevol de les zones verdes de la ciutat. 

Malaga 

En la ciutat de Màlaga s’han instal·lat darrerament diferents sistemes de reg intel·ligent 

encarregats del control, conservació i optimització del reg de jardins i parcs. 

A Màlaga es disposa d’un sistema de reg de tele gestió que integra la monitorització, el control i 

la gestió del reg, amb el que pot actuar per si sol depenent de la situació meteorològica i la 

humitat del terreny. Per això s’han instal·lat 50 electrovàlvules dotades de mòduls de control 

comunicables mitjançant tecnologia de radiofreqüència de banda lliure. Això conforma una 

xarxa d’equips connectats a un concentrador que mitjançant GSM, WIFI o Ethernet, envia 

informació al software de gestió. Aquest sistema ha permès un estalvi anual de 28.859 metres 

cúbics d’aigua (30%), el que suposa també un estalvi econòmic al voltant de 21.000 €. 

Per exemple, en les zones verdes de la “platja de la Misericordia”, s’ha desplegat 

Una xarxa de sensors sense fils que permeten conèixer en temps real tots els paràmetres 

ambientals (temperatura, salinitat, humitat, etc.) rellevants per portar a terme un bon 

manteniment i control de la instal·lació. A més a més, un software gestiona l’estat del jardí en 

temps real i fa prediccions de les necessitats de reg en funció de les dades obtingudes pels 

sensors. 

Un altra cas d’exemple, seria el Jardí Botànic-Històric de la Concepción, on s’ha renovat la xarxa 

de reg mitjançant la seva automatització amb tecnologies de control remot des de mòbil, 

gràcies a la incorporació d’un sistema de ràdio comunicat amb l’estació central. D’aquesta 

manera el sistema permet controlar i adequar del nivell de reg a les necessitats del jardí segons 

temperatura o època de l’any.[12] 

 

Murcia 

A Murcia hi ha més de 50 jardins municipals que poden gestionar-se de manera remota a través 

de l’ordinador o bé un dispositiu mòbil. Aquest sistema de control de reg permet activar, 

desactivar o controlar a distància l’aigua o la humitat de les diferents zones verdes de la ciutat. 

“El agua en Murcia es escasa y tenemos que aprovechar cada gota al máximo”, destaca el 

regidor de Modernización y de la Administración y Desarrollo Urbanp, José Guillén. 

El mecanisme controla el reg amb sistemes que incorporen WIFI i GPRS i permet detectar 

qualsevol fuita o incidència, a més de parar el sistema al detectar pluja. El sistema és una de 

les mesures d’aprofitament i reutilització d’aigua en la ciutat per estalviar recursos hídrics. [13] 

 

2.4  COMITÈS I NORMATIVA SOBRE SISTEMES DE REG INTEL·LIGENT EN UNA SMART CITY 

 
Actualment les normes o reglament vigent a Espanya en el área de sistemes de reg les poden 

clasificar segons el seu origen: 

 Normativa UNE, publicades pel CTN318 Riego [14] 

 Normativa publicada pel CEN (Comité Europeo de Normalización) /TC334 Irrigation and 

Drainage [15] 

 Normes publicades per la ISO (Organización Internacional de Normalización) /TC23/SC 

Irrigation and Drainage Equipment [16] 
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A part de la normativa sobre el sistema de reg instal·lat, haurem de també tenir en compte la 

qualitat de l’aigua utilitzada en el reg. En aquest cas, segons la recent publicació del nou Real 

Decret 487/2022 [17] pel que s’estableix els requisits sanitaris per a la prevenció i control de 

la legionel·losis, s’hauran de revisar i analitzar l’aigua emprada en els sistemes de reg per veure 

que compleix amb els requisits. Segons aquest nou decret, el titular de la instal·lació serà 

responsable de que es realitzi in PPCL (Pla de Prevenció i Control de Legionel·la). 

 

2.4.1. UNE - CTN318 Riego 

 
UNE és l’Organisme de Normalització a Espanya designat pel Ministeri d’Economia, Industria i 

Competitivitat davant la Comissió Europea i amb les seves activitats dona impuls al 

desenvolupament de la Infraestructura de la qualitat, facilitant la transparència del coneixement 

i l’enfortiment de l’empresa. 

El CTN 318, és el Comité Tècnic de Normalització que s’encarrega de la creació de les normes 

sobre els sistemes de reg a Espanya. Les normes són fruit del consens de tots els implicats en 

el sector del reg. Existeixen 35 documents que ha elaborat fins el moment (2022) [18]. Aquests 

inclouen directrius de qualitat, seguretat i sostenibilitat de projectes, productes, instal·lacions i 

serveis vinculats a l’aigua i al reg. El MAPAMA (El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación 

y Medio Ambiente de España ), fa la funció de Secretaria del Comité. 

 

Aquest comité es divideix en altres sub-comités per poder especificar millor les àrees d’aplicació 

de les normatives: 

 GT1: Filtros 

 GT2: Emisores 

 GT3: Telecontrol 

 GT4: Aspersión 

 GT5: Válvulas y ventosas 

 GT6: Contadores 

 GT7: Obras de riego 

 GT7.1: Gestión de proyectos de obras de riego 

 GT8: Áreas verdes 

Aquest comitè participa amb el CEN (Comitè Europeu de Normalització) i amb la ISO 

(International Organization for Standardization) per la elaboració de les normatives europees i 

internacionals. 

L’estructura del comitè està formada per un president, una secretaria i més de 50 vocals que 

representen a tots els sectors implicats: 

 Administració General de l’Estat a través de la Subdirección General de Regadíos y 

Economía del Agua del MAPAMA 

 Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias SEIASA  

 Centres d’investigació i laboratoris com el Centro Nacional de Tecnología de Regadíos  

 Associacions del sector i empreses privades 

 Universitats com la UPM (Madrid) o UPV (València). 

 

El seu programa de treball inclou la elaboració de normes nacionals sobre regs, així com 

l’adopció de les normes europees elaborades pel CEN TC334 Irrigation Techniques i les normes 

internacionals oportunes elaborades en el comité ICO/TC 23/SC 18 Irrigation and drainage 

equipment and systems y en el ISO/TC 282/SC 1 Treated wastewater re-use for irrigation. 

 

En el àmbit europeu i internacional, el CTN 318 lidera els grups de treball CEN/TC 334/WG 

5 Riego localizado; CEN/TC 334/WG 9 Telecontrol de zonas regables; ISO/TC 23/SC 18/WG 

8 Remote monitoring and control technologies; ISO/TC 23/SC 18/WG 12 Sprayers; ISO/TC 

23/SC 18 AHG Meters for irrigation wáter; e ISO/TC 23/SC 18/WG 3 Sprinklers –ISO 15886–2.  

Per un altra banda, cal destacar el lideratge en la futura norma de telecontrol ISO/AWI 21622 i 

en la elaboració de la Norma ISO 16399:2014 Comptadors d’aigua pel reg, adoptada com UNE-

ISO en 2016. 
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2.4.2. CEN /TC334 Irrigation and Drainage 

 
El Comitè Europeu de Normalització (CEN) és una de les tres organitzacions europees de 

Normalització (juntament amb CENELEC i ETSI) que han sigut reconegudes oficialment per la 

Unió Europea i per la Associació Europea de Lliure Comerç, com a responsables de desenvolupar 

i definir estàndards voluntaris a nivell europeu. 

 

El CEN desenvolupen, amb la participació de tots els organismes nacionals de normalització que 

els integren com la UNE, les normes europees EN. Aquestes han de ser adoptades com a 

normes UNE anteposant al codi de la norma les lletres UNE. Per exemple, UNE-EN 1234:2019. 

 

Les activitats de normalització estan dirigides per la Junta Tècnica de CEN amb plena 

responsabilitat en la execució del programa de treball. Les normes són preparades pels Comitès 

Tècnics (TC).  Cada Tc té el seu propi camp d’operació dins del que es desenvolupa. En el 

nostre cas el TC que correspon als sistemes de reg és el TC334 Irrigation and Drainage. 

Els TC funcionen sobre la base de la participació nacional dels membres del CEN on els delegats 

representen el seut punt de vista nacional. Hi han casos on es pot establir Subcomitès dins d’un 

TC en el cas de grans programes de treball. El grups de treball (WG) són els que realment 

desenvolupen els estàndards. Els experts de WG, designats pels membres del CEN es reuneixen 

i treballen de manera conjunta per establir la futura normativa. 

 

L’àrea de treball del TC334 és la normalització dels sistemes i equips de reg mitjançant la 

elaboració de requisits de rendiment, característiques, mètodes d’assaig, etc..L’actuació del 

Comitè exclou els aspectes de seguretat amb respecte a la Directiva de màquines 98/37/CE. 

Alguns dels estàndards publicats per aquest comitè i que realment són d’interès en la realització 

del nostre projecte és: EN 12484-3:2000 (WI=00334018) Tècniques de reg. Sistemes 

automàtics de reg de gespa. Control automàtic i gestió del sistema 

 

EL TC334 està format pel grup de treball (WG) CEN/TC 334/WG 6 amb el nom: “Subministra 

d’aigua. Canonades soterrades i de superfície”. Aquest WG es dedica a l’estudi i normalització 

sobre les  característiques tècniques, assajos i altres requisits per a canonades i accessoris de 

connexions i control hidràulic per a sistemes de reg. 

 

2.4.3. ISO /TC23/SC 18 Irrigation and Drainage Equipment 
 
ISO (Organització Internacional per a la Estandardització). És un organisme internacional no 

governamental independent amb 167 membres integrats per organismes nacionals de 

normalització de tot el món. En el nostre cas el CEN és membre representant a Espanya. 

A través dels seus membres, reuneix experts per a compartir coneixement i desenvolupar 

normes Internacionals voluntàries, basades en el consens  i rellevants pel seu mercat o àrea 

donant solucions als desafiaments globals.  

La Secretaria General es troba en Ginebra, Suiza. Els membres es reuneixen un cop a l’any per 

a una Assemblea General per decidir els objectius estratègics. La Secretaria General coordina el 

sistema i executa les operacions diàries. 

Les Normes ISO poden ser adoptades a nivell europeu o també a nivell nacional. Per exemple la 

norma ISO 123:2019 és adoptada a nivell nacional i europeu com UNE-EN ISO 123:2019. 

El TC23/SC 18 és un SubComité del TC23. En concret aquest és el subcomité que s’encarrega 

d’elaborar i treballar de manera consensuada amb diferents experts per arribar a elaborar una 

normativa ISO respecte als equips i sistemes de reg i drenatge. Aquest SubComité ha elaborat 

40 Normes ISO referent a l’area de sistemes i equips de reg. 

Alguns exemples d’interès relacionats amb el projecte de sistemes de reg intel·ligents seria la 

norma: ISO/TC 23/SC 18/WG 8 Tecnologies de monitoreig i control remot. 

 

2.4.4. AEN/CTN 178 “Ciudades Inteligentes” 
 

https://standards.cencenelec.eu/dyn/www/f?p=205:110:0::::FSP_PROJECT:15583&cs=155884CF8D579CEC78C7060C78D1ECFAD
https://standards.cencenelec.eu/dyn/www/f?p=205:7:0::::FSP_ORG_ID:17483&cs=12BD486CB0B5531A83225B926DD175516
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El CTN 178 o Comité Técnico de Normalización 178, és un grup de col·laboració públic-privat 

amb més de 700 experts sobre Ciutats Intel·ligents. A Espanya és el marc de referencia de 

normalització en Smarts Cities.  

Va ser fundada en 2012 amb el suport de la “Secretaría de Estado para la Sociedad de la 

Información y la Agenda Digital”, la CNT 178 té com a objectiu reforçar la digitalització i 

sostenibilitat dels serveis que les ciutats ofereixen. Aquesta normalització va suposar crear les 

bases del que més tard seria el “Plan Nacional de Ciudades Inteligentes”[19]. 

Un dels punts més forts de comitè és que treballa de manera col·laborativa amb altres comitès 

especialitzats en aspectes més tècnics, com comitès de vehicles elèctrics, sistemes de reg, 

canvi climàtic o infraestructures. Per una altra banda, el comitè s’encarrega de la creació de 

normes especifiques a mida que existeix una necessitat per concretar algun aspecte sobre 

Smart City. El CTN 178, es divideix en subcomitès per tractar temes més específics, en concret i 

en referencia al nostre projecte el comitè relacionat amb la elaboració de normes destinades a 

un sistema de reg intel·ligent és el CTN 178/SC 4 amb 3 normes elaborades. 

 

 
Figura10: Subcomités del CTN 178 

 
Actualment el CTN 178 compta amb 40 normes elaborades (UNE,2022) [20]. De cara a la 

realització d’aquest projecte la norma que pot tenir més interès és la UNE 178405:2018 

Ciudades Inteligentes, Sensorización ambiental. Sistema de riego inteligente. Aquesta norma ha 

sigut elaborada pel subcomitè CTN 178/SC 4 – Sostenibilidad. 

 

2.5  PLAN NACIONAL DE TERRITORIOS INTELIGENTES [21] 
 
El Plan Nacional de Territorios Inteligentes (PNTI) es tracta d’un pla que reuneix un conjunt 

d’accions a realitzar a Espanya entre 2018 i 2023 amb l’objectiu d’implantar el concepte de 

Smart City en el país. L’objectiu principal es facilitar el desenvolupament econòmic maximitzant 

l’impacte de les polítiques públiques en TIC per a millorar la productivitat i la competitivitat i 

transformar l’economia i societat espanyola mitjançant un ús eficaç i intensiu de les TIC per la 

ciutadania, empreses i administracions (Ministerio de Asuntos Económicos, 2017). 

Dins d’aquest marc o pla de conversió digital a nivel nacional s’han publicat diferents 

convocatòries gestionades per Red.es (entitat dependent del Ministerio de Economia y Empresa) 

per a portar a terme aquesta conversió de concepte de ciutat intel·ligent. 

Dins d’aquest marc de iniciatives o convocatòries, l’Ajuntament de Lloret de Mar (ciutat on 

volem implantar o dissenyar el nostre projecte) va presentar el projecte “Lloret Destino 

Inteligente” que va ser seleccionat com a beneficiari de la “Convocatoria de Destinos Turísticos 

Inteligentes”. Aquesta convocatòria s’emmarca en el “Pla Nacional de Territorios Inteligentes”. 

La financiació del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) per aquests projectes 

suposa un gran impuls pel desenvolupament de les ciutats intel·ligents. 
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Actualment, s’està executant des de l’Ajuntament de Lloret de Mar diferents components de 

desenvolupament intel·ligent que impulsen l’aplicació de les tecnologies de la informació i la 

comunicació al funcionament d’entitats locals turístiques, de manera que aquestes puguin 

esdevenir territoris intel·ligents amb serveis diferencials i competitius que garanteixin un 

desenvolupament sostenible i accessible que millori l’experiència del visitant i la qualitat de vida 

del resident. 

 

En aquest entorn, la meva proposta de millora d’un sistema de reg intel·ligent que exposa en 

aquest treball, aposta per l’actualització i optimització de un dels projectes que integren la 

convocatòria de “Lloret Destino Inteligente” relacionat amb la implantació d’una sistema de reg 

intel·ligent per a gran zones enjardinades a Lloret de Mar. 

 

3. Xarxes de sensors sense fils (WSN) 
 
Aquest capítol es centrarà en l’estat de l’art de les Xarxes de Sensors sense fils (WSN, Wireless 

Sensor Networks). Podrem estudiar i analitzar, les diferents arquitectures que existeixen així 

com les tecnologies sense fils que es poden fer servir per transportar les dades. 

 
3.1 INTRODUCCIÓ 
 
Les xarxes de sensors són dispositius autònoms que treballen de manera col·laborativa per a 

recol·lectar informació de l’ambient o d’altre entorn específic. Cadascun dels elements de la 

xarxa és relativament barato i es comunica amb protocols sense fil, oferint un sistema flexible i 

fàcil d’instal·lar en grans quantitats.  

 

Aquests dispositius són capaços de detectar, calcular i comunicar-se. Generalment es componen 

de ràdios de baixa potència, diversos sensors intel·ligents i CPU incrustades (Unitats centrals de 

processament). Aquests dispositius, els nodes, s'utilitzen per formar una xarxa de sensors 

sense fil (WSN) que és necessària per proporcionar serveis de detecció i controlar les condicions 

ambientals. 

 

L’objectiu o funcionalitat d’una xarxa de sensors (WSN), és monitoritzar paràmetres físics o 

ambientals com la temperatura, el so, vibracions, pressió, moviment o agents contaminants. 

Aquestes xarxes són clau per a implementar el Internet de les Coses (IoT). L'IoT es pot definir 

com una interconnexió entre dispositius identificables dins de la connexió a Internet en 

processos de detecció i monitorització. 

Els dispositius sensors treballen de manera col·laborativa per a recollir dades i enviar-les a un 

recol·lector central, que tria la ruta de comunicacions òptima (passant per diferents dispositius) 

a través de la xarxa fins arribar al seu destí. Normalment les WSN’s són bidireccionals, permetin 

configurar els dispositius, enviar comandaments o actuar sobre el seu entorn. En aquest darrer 

cas, aquestes xarxes es coneixen com WSAN (Wireless Sensors and Actuator Networks). 

 
Figura 11: Xarxa de Sensors sense fils [22] 
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Una de les característiques més destacables en les WSN’s és el seu baix consum ja que els seus 

dispositius tenen una gran autonomia (de 5 a 10 anys). Aquest fet permet que els sensors es 

distribueixin en àrees poc accessibles o inclús integrats dins d’estructures. Per una altra banda 

també podem dotar a aquests sensors amb tecnologia Energy Harvesting (recol·lecció d’energia 

de l’ambient), l’autonomia del dispositiu pot ser enorme.[23] 

Les xarxes de sensors sense fils són una important tecnologia per la vigilància i el control a gran 

escala, proporcionant mesures dels sensors a alta resolució temporal i espacial [24]. Podríem 

dir que el seu origen, va ser les aplicacions militars, especialment en la vigilància de les zones 

de conflicte. La investigació sobre WSNs es va intensificar a principis dels anys 80, quan 

l’Agència de Projectes d’Investigació Avançats de Defensa dels Estats Units (DARPA), va porta a 

terme el programa de xarxes de sensors distribuïts pel exèrcit nord americà [25]. El primer 

sistema que té totes les característiques de les xarxes de sensors és el sistema de so de 

vigilància SOSUS, que va servir per detectar i rastrejar submarins [26]. 

 
3.2 XARXES SENSE FILS 

 
Les xarxes sense fils són connexions que es donen per mitjà d’ones electromagnètiques, 

permetent la transmissió i recepció d’informació, prescindint d’una connexió física o cablejat. 

Aquest fet fa que dispositius remots es connectin entre ells i pugin establir una connexió sempre 

i quan es trobin en la mateixa àrea de la xarxa.  

Les xarxes sense fils es regeixen sota normes i estàndards que van ser establertes pel Institut 

de Enginyers Elèctrics i Electrònics (IEEE), la norma més utilitzada en aquestes xarxes és la 

IEEE 802.x. 

 

Existeixen diferents tipus de xarxes sense fils, que es poden classificar segons el seu abast de 

cobertura: 

Wireless Personal Area Network (WPAN):  

La xarxa sense fils d’àrea personal, són xarxes que arriben a cobertures de fins a 10 metres. 

Normalment s’utilitzen per a que un usuari connecti els seus dispositius d’ús personal a una 

xarxa. La finalitat d’aquestes xarxes és comunicar qualsevol dispositiu personal (ordinador, 

mòbil, PDA, etc.) amb els seus perifèrics, així com permetre una comunicació directa a curta 

distància entre els dispositius. Aquests tipus de xarxes són implementades sota protocols com 

Bluetooth o ZigBee que es basa amb la norma IEEE 802.15. 

Wireless Local Area Network (WLAN): 

La xarxa sense fils d’àrea local és un tipus de xarxa que arriba a distàncies de fins a 100 

metres. Aquestes són implementades sota protocols com Wifi i utilitzades per establir una xarxa 

d’un cost menor que una connexió cablejada. Aquesta xarxa es basa en la norma IEEE 802.11. 

Wireless Metropolitan Area Network (WMAN): 

La xarxa sense fils d’àrea metropolitana és una xarxa que pot arribar a cobertures de fins uns 

50km. Aquest tipus de xarxa s’utilitzen per a donar cobertura dins d’un àrea metropolitana o bé 

una zona extensa (zona rural o campus universitari). La principal tecnologia WMAN avui dia és 

el WiMAX que utilitza la norma IEEE 802.16. 

 

Wireless Wide Area Network (WWAN): 

La xarxa sense fils d’àrea extensa ofereix la cobertura més extensa de totes. Les empreses de 

telefonia mòbil utilitzen aquest tipus de xarxes per oferir els seus serveis i establir connexions 

entre els seus usuaris. Exemples de tecnologies o protocol d’aquest tipus de xarxa són; GSM, 

GPRS, 3G, 4G… 

Dins d’aquest tipus de xarxes poden destacar una subcategoria definida per xarxes sense fils de 

baixa potència i àrea extensa (LPWAN). 

 

Low Power Wide Area Network (LPWAN): 
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Les xarxes de baix consum i d’àrea extensa són xarxes de telecomunicacions destinades a 

l’enviament de petits paquets de dades a un baix consum. El consum ha de ser tan petit que ha 

de permetre a dispositius de IoT (Internet of things) operar durant llargs períodes de temps 

sense necessitat de recarregar o canviar bateries.  

Les principals tecnologies de baix consum i llarg abast són: LoRa/LoRaWAN, SigFox, NB-IOT y 

LTE-M. 

La explosió del IoT es deu a la proliferació de xarxes de llarg abast. Això permet que un mateix 

gateway/antena pugui donar cobertura fins a 10 o més km a la rodona. 

També, responent al principi de baix consum trobem altres tecnologies però amb un radi 

d’abast més reduït. Algunes tecnologies de baix consum i de pocs metres d’operació són: 

Bluetooth Low Energy (BLE), ZigBee, NFC, etc. Per a aconseguir una cobertura més gran, 

s’organitzen malles (Mesh) d’aquest dispositius que permeten enviar dades d’un extrem a 

l’altre. 

 

 
Figura 12: Tipus de xarxes sense fils 

 

3.3   EL SENSOR I TIPUS DE SENSORS 
 

Un objecte o dispositiu que realitza la tasca de detecció és un sensor. Per exemple, el cos humà 

està equipat amb sensors que són capaços de capturar informació òptica del medi ambient 

(ulls), informació acústica (orelles) i olors (nas). Aquests exemples també podríem dir que són 

sensors remots ja que poden detectar diferent informació del medi a metres de distància. 

Un sensor és un dispositiu que detecta el canvi a l’entorn i respon com una sortida en l’altre 

sistema. Un sensor converteix un fenomen físic en un voltatge analògic mesurable que el 

podem convertir en un display llegible per a humans o transmès per a una lectura o 

processament addicional.  

Un dels sensors més coneguts és el micròfon, que converteix la energia del so en una senyal 

elèctrica que pot amplificar-se, transmetre’s o reproduir-se. 

Què es un sensor? 

“Un sensor és un dispositiu que tradueix paràmetres o events del mon físic en senyals que 

poden se mesurats i analitzats” [27]. Segons els autors, sensor és un tipus de transductor que 

converteix la energia del mon físic en energia elèctrica per poder passar a un sistema de 

computació o controlador. 

Tipus de sensors 
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La elecció d’un sensor per a una aplicació dependrà de la propietat o característica física que vol 

ser controlada, per exemple; temperatura, pressió, la llum o la humitat. 

En la següent taula (Figura 22) podem fer un resum d’algunes propietats físiques que poden ser 

capturades pels sensors. Amb aquests sensors es poden construir diferents dispositius i 

màquines proporcionant un gran benefici social i econòmic.  

Un exemple d’aplicació de sensors, podria ser la creació d’una xarxa de sensors d’humitat per 

controlar aquest aspecte en diferents punts del terreny en un sistema de reg intel·ligent com el 

objecte d’estudi d’aquest treball. 
 

Tipus Exemples 
Temperatura Termistors, termopars 

Pressió Manòmetres, baròmetres, mesuradors de ionització 

Òptic Fotodiodes, fototransistors, sensors infrarojos, sensors CCD 

Acústic Micròfons, Resonadors piezoelèctrics 

Humitat Els sensors capacitius i resistius, higròmetres, Sistemes micro 
electromecànics(MEMS) basat sensors d’humitat 

Moviment, vibració Acceleròmetres, giroscopis, sensors de fotos 

Posició GPS, sensors basats en ultrasons, sensors basats infrarojos 

Mecànic Extensòmetres, sensors tàctils, diafragmes capacitius, cèl·lules 
piezo resistives 

Electromagnètic Sensors d'efecte Hall, magnetòmetres 

Flux Anemometers, mass air flow sensors 

Químics Sensors de pH, sensors electroquímics, sensors de gas 
infrarojos 

Radiació Detectors d'ionització, comptadors Geiger-Mueller 

Figura 13: Classificació i exemples de sensors [27] 

 
Característiques principals dels sensors 

 

• Rang. És el valor mínim i màxim de la variable física que el sensor pot percebre o mesurar. 

• Amplitud. És la diferència entre els valors màxims i mínims d'entrada. 

•Exactitud. L'error en la mesura s'especifica en termes de precisió. Es defineix com la diferència 

entre el valor mesurat i el valor real. Es defineix en termes de % de l'escala completa o % de la 

lectura. 

• Precisió. Es defineix com la proximitat entre un conjunt de valors i és diferent de la exactitud. 

• Sensibilitat. És la relació entre el valor de la sortida i el valor de l'entrada. 

• La alineació. És la màxima desviació entre els valors mitjans d'un sensor de la corba ideal. 

• Histèresi. És la diferència a la sortida quan l'entrada varia de dues maneres, augmentant i 

disminuint. 

• Resolució. És el canvi mínim a l'entrada que pot ser detectat pel sensor. 

• Reproductibilitat. Es defineix com la capacitat del sensor de produir la mateixa sortida quan 

s'apliqui la mateixa entrada. 

• Repetibilitat. Capacitat del sensor de produir la mateixa sortida cada vegada que s'aplica la 

mateixa entrada i totes les condicions físiques i de mesura es mantenen iguals, incloent 

l'operador, l'instrument, les condicions ambientals, etc. 

• Temps de resposta. S'expressa generalment com el temps en què la sortida assoleix un cert 

percentatge del seu valor final, en resposta a un canvi de pas de l'entrada. 

 
Sensors d’humitat del terra 

 

La xarxa de sensors que volem dissenyar o implementar estarà integrada per nodes amb 

sensors d’humitat del terra. D’aquesta manera podrem mesurar la quantitat d’aigua o 

humitat que hi ha cadascuna de les diferents àrees de terreny en volem distribuir el sistema de 
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reg intel·ligent. Una vegada tinguem aquesta informació podrem configurar al programador de 

reg de manera òptima per cada àrea i tipologia de plantes, respectant les necessitats hídriques 

de cada planta. 

Els sensors d’humitat mesuren una senyal elèctrica que calcula la quantitat d’aigua en el terra, 

el que permet determinar el volum d’aigua emmagatzemat en el sòl després de la pluja o reg i 

determinar la eficiència del reg. 

Generalment els sensors d’humitat es componen d’una sonda amb elèctrodes en un extrem i un 

sistema d’excitació i captura d’informació. Els elèctrodes s’inserten en el terra i la seva longitud 

oscil·la entre 5 i 30 cm. 

Els sensors d’humitat no mesuren directament aquesta variable, sinó que es basen en tècniques 

com la reflectometria de domini en temps (TDR), la capacitància (FDR) i la conductivitat 

elèctrica aparent (CE), que són mesures que s’han de convertir a valors d’humitat volumètrica 

mitjançant una calibració. Comunament es coneixen com sensors d’humitat TDR o FDR.[28] 
 
3.4  CARACTERISTIQUES DE LES XARXES DE SENSORS (WSN) 
 
Les característiques fonamentals de les xarxes de sensors són la fiabilitat, precisió, flexibilitat, 

baix cost i facilitat en la implementació. Algunes característiques d’aquestes xarxes (WSN) són 

pròpies i altres són adoptades de les xarxes de Ad-Hoc [29].  

Característiques típiques d’una xarxa de sensors (WSN) [30]: 

 Topologia dinámica: La topología sempre és canviant i els sensors han d’adaptar-se 

per a comunicar noves dades adquirides. 

 Variabilitat del canal: El canal ràdio és un canal molt variable en el que hi ha una sèrie 

de fenòmens com poden ser l'atenuació, esvaïments ràpids, esvaïments lents i 

interferències que pot produir errors en les dades 

 No s'utilitza infraestructura de xarxa: Una xarxa sensora no té cap necessitat 

d'infraestructura per poder operar, ja que els seus nodes poden actuar d'emissors, 

receptors o encaminadors de la informació. No obstant això, cal destacar en el concepte 

de xarxa sensora la figura del node recol·lector (també anomenats sink node), que és el 

node que recol·lecta la informació i pel que es recull la informació generada normalment 

en temps discret. Aquesta informació generalment és adquirida per un ordinador 

connectat a aquest node i és sobre l'ordinador que recau la possibilitat de transmetre les 

dades per tecnologies sense fil o cablejades segons el cas. 

 Tolerància a errors: Un dispositiu sensor dins una xarxa sensora ha de ser capaç de 

seguir funcionant tot i tenir errors al sistema propi. 

 Comunicacions multisalt o broadcast: En aplicacions sensores sempre és 

característic l'ús d'algun protocol que permeti comunicacions multi-hop, llegiu AODV, 

DSDV, EWMA o altres, encara que també és molt comú utilitzar missatgeria basada en 

broadcast. 

 Consum energètic: És un dels factors més sensibles pel fet que han de conjugar 

autonomia amb capacitat de procés, ja que actualment compten amb una unitat 

d’energia limitada. Un node sensor ha de comptar amb un processador de consum ultra 

baix així com un transceptor ràdio amb la mateixa característica, a això cal afegir un 

programari que també conjugui aquesta característica fent el consum encara més 

restrictiu. 

 Limitacions de maquinari: Per poder aconseguir un consum ajustat, es fa 

indispensable que el maquinari sigui el més senzill possible, així com el seu transceptor 

ràdio, això ens deixa una capacitat de procés limitada. 

 Costos de producció: Atès que la naturalesa d'una xarxa de sensors ha de ser en 

nombre molt elevada, per poder obtenir dades amb fiabilitat, els nodes sensors una 

vegada definida la seva aplicació són econòmics de fer si són fabricats en grans 

quantitats. 

 
3.5  ARQUITECTURA D’UN NODE DE SENSORS 

 
Un node sensor consta de 5 parts principals com mostra la Figura 23: 

 Un o més sensors per recollir dades del medi ambient o entorn. 
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 La unitat central que està formada per un microprocessador per gestionar les 

tasques. 

 Transceptor (en el mòdul de comunicació). Es comunica amb el medi ambient. 

 Una memòria. Per emmagatzemar dades temporals o dades generades durant el 

procés. 

 Bateria que serveix per proporcionar l’energia suficient a la resta d’elements. Per 

poder augmentar la vida o duració de la bateria , la eficiència energètica en totes les 

parts de la xarxa és molt important. Degut a aquesta necessitat, les tasques de 

processament de dades es propaguen per la xarxa, es a dir els nodes cooperen entre 

ells en la transmissió de dades als nodes adjacents.[31] 
 

 
Figura 14: Arquitectura d’un node sensor [31] 

 
3.6 TECNOLOGIES SENSE FILS PER UNA XARXA DE SENSORS 

 
Com hem comentat anteriorment (3.2), existeixen diferents tipus de xarxes sense fils, que es 

poden classificar segons el seu abast de cobertura. 

Si volem dissenyar una xarxa sensors pel nostre projecte haurem de triar una tecnologia sense 

fils compatible i que encaixi amb els requeriments físics i tècnics del nostre disseny. 

 

Els requeriments necessaris per la nostra tria sobre la tecnologia sense fils sobre el disseny 

d’una xarxa de sensors són: 

 Distribució de un número de nodes sensors que poden anar des de 50 a 100 nodes, amb 

possibilitat d’afegir més alhora que expandim el nostre disseny de xarxa. 

 Baix consum en la transmissió de dades 

 Gran abast o distància entre els nodes i l’antena receptora 

 Reduïda capacitat de transmissió de dades 

 Facilitat i reducció de costos en la instal·lació 

 

Les xarxes sense fils que poden respondre a aquest tipus de requeriments, com hem comentat 

anteriorment, són xarxes LPWAN (Low Power Wide Area Network ) que responen a xarxes de 

baix consum i àrea extensa. Aquest tipus de xarxes poden cobrir grans superfícies  (fins a 10 o 

20 km) amb eficiència i permeten la instal·lació d’un gran número de nodes. 

 

Degut al seu baix consum, els elements finals (nodes sensors) es poden alimentar amb bateries 

de llarga durabilitat o bé utilitzar energies renovables. Estem parlant d’un sistema que no 

necessita grans infraestructures cablejades ni una despesa molt alta. 

 

LPWAN fa servir la banda ISM (Industrial, Scientific and Medical) a Europa, que és un espectre 

de freqüència no llicenciat, es a dir, que pot ser utilitzat per a transmetre sense necessitat de 

pagar, i es correspon amb la franja 867 y 869 MHz. 
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Aquestes tecnologies de baix cost, potència reduïda i amplia cobertura són les idònies per la 

implantació de xarxes IoT eficients que pot treballar amb objecte i/o persones i dota d’avanços 

tecnològics a la nova realitat dels espais i objectes intel·ligents [32]. 

Les xarxes LPWAN integren tecnologies que poden oferir serveis diferenciats. Per una banda, 

tenim els sistemes d’espectre llicenciat i ús exclusiu com són les tecnologies NB-IoT i LTE-M. Per 

una altra banda, estan les tecnologies d’espectre no llicenciat, com són Sigfox i LoraWAN.[34] 

 

 SIGFOX: Sigfox és una tecnologia d’operador, és la pròpia companyia qui ha implantat 

la infraestructura de xarxa en el territori. Els dispositius que vulguin accedir al servei de 

transmissió de dades s’hauran de subscriure i es de pagament. Utilitza tecnologia Ultra 

Narrow Band (UNB) per a treballar a baixes velocitats de transferència, de 10 a 1000 

bits per segon amb missatges de 12 bytes. 

 LoRaWAN: Va ser creada por LoRa Alliance però amb codi obert. És una xarxa 

estàndard que s’ha desenvolupat sobre la modulació LoRa. Es tracta d’una tecnologia 

àmpliament implantada en Europa. LoRaWAN és un sistema que facilita l’aparició de 

noves xarxes IoT en l’àmbit local amb l’objectiu de controlar, de forma més eficient, 

petites i mitjanes àrees d’actuació. Utilitza la banda lliure ISM no llicenciada i no s’ha de 

pagar per accedir a la xarxa. És una tecnologia de codi obert amb velocitats de 

transmissió entre 0.29 i 50 Kb/s. 

 NB-IoT: Es tracta d’una tecnologia d’operador que ofereixen les companyies de telefonia 

mòbil. A diferencia de Sigfox, aquesta tecnologia no disposa d’una infraestructura 

funcional a Espanya. NB-IoT és una tecnologia que funciona per projectes, o sigui que és 

la operadora de dades qui desplega una xarxa dedicada al projecte. Està basat en 

targetes SIM de pagament per accedir a la xarxa. 

 

A part d’aquestes tecnologies sense fils que pertanyen a xarxes LPWAN, també són 

interessants altres tecnologies que responen als requeriments de baix consum, alta escalabilitat 

i costos reduïts però amb un radi més reduït en cobertura (al voltant de 10 metres). En aquests 

sentit podem trobar tecnologies com Bluetooth Low Energy, NFC o ZigBee. Per aconseguir 

una cobertura més gran es poden organitzar malles (Mesh) de diferents dispositius o nodes que 

permetin enviar dades d’un extrem a un altre. 

 ZigBee: ZigBee és un conjunt de protocols d'alt nivell de comunicació sense fils per 

utilitzar-los amb radiodifusió digital de baix consum, basada en l'estàndard IEEE 

802.15.4 de xarxes sense fil d'àrea personal. La ZigBee Alliance és una associació global 

d'empreses que treballen conjuntament creant solucions sense fil estandarditzades per 

utilitzar-les en aplicacions de gestió de l'energia, aplicacions comercials i de consum. 

 

En la part pràctica d’aquest treball o projecte realitzarem un disseny de WSN basat en 

tecnologia ZigBee. Per aquest motiu explicarem més detalladament aquesta tecnologia en 

altres apartats d’aquest treball. 

 

Com a resum final podem mostrar una taula on podem veure les diferències sobre les 

característiques més importants per les diferents tecnologies sense fils estudiades.[35] 

 

Tecnologia Potència Cost Abast Taxa 
bits 

D’operador Banda 

LoRaWAN Baixa Baix <11km 50Kbps No pròpia ISM (867 y 
869mhZ) 

SIGFOX Baixa Pagament <13km 1Kbps pròpia 868/902Mhz 
ISM 

NB-IoT Baixa Pagament <10km 100Kbps pròpia 700-900MHz 

ZigBee Baixa Baix 10m 20-250 
Kbps 

No pròpia 868Mhz (Eu) 

Figura 15: Taula comparativa de tecnologies sense fils 

 
A l’hora de triar una tecnologia idònia per la nostra xarxa de sensors, ens haurem de fixar en la 

taula anterior. Tan Sigfox, com NB-IoT són tecnologies pròpies d’operador i amb infraestructura 
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pròpia per la que haurem de pagar o subscriure’ns. Totes les tecnologies són de baixa potencia 

amb una gran durabilitat dels seus elements, fet que és un requisit important per les WSN. En 

quan a la cobertura que ofereixen haurem de fer un estudi sobre el desplegament en superfície 

de la xarxa de sensors que necessitarem pel nostre projecte. En aquest sentit, si ens marquem 

un projecte escalable i que pugui arribar a diferents àrees d’un municipi com Lloret de Mar, ens 

haurem de decidir per alguna tecnologia LPWAN.  

LoRaWAN però a diferència de Sigfox, és de codi obert i les velocitats de transmissió es troben 

entre els 0,29 i els 50 kilobits per segon. Gràcies a aquestes característiques, LoRaWAN és apte 

per a una gamma més àmplia d'aplicacions, ja que permet una taxa de dades molt superior a 

Sigfox. A més, totes dues solucions són de baix cost econòmic i energètic, però LoRaWAN és 

compatible amb GEO localització i és més senzill de desplegar. 

Una vegada hem decidit la tecnologia sense fils idònia pel nostre projecte, estudiarem més en 

profunditat aquest sistema. 

 

3.6.1. Tecnologia Lora i LoRaWAN 

 
En aquest apartat es detallarà la tecnologia utilitzada per generar una xarxa de sensors sense 

fils per la millora del projecte inicial del sistema de reg intel·ligent a Lloret de Mar, en aquest 

cas, estudiarem la tecnologia LoRaWAN. 

LoRa és una tecnologia sense fils propietària que va ser desenvolupada per Cycleo (França) i 

aquesta, més tard, va ser adquirida per Semtech en 2012. LoRa utilitza una modulació d’ampli 

espectre patentat per Semtech (fabricant de xips de ràdio).  L’ús d’aquest tipus de modulació 

permet una millor tolerància al soroll i d’aquesta manera permet arribar a cobertures més grans 

amb un consum molt baix d’energia. La tecnologia de modulació emprada es denomina Chirp 

Spread Spectrum (o CSS) i s’utilitza en comunicacions militars i espacials. Lora és el protocol a 

nivell de la capa física (capa OSI nivell 1). 

 

La tecnologia de modulació emprada permet enviar petits paquets de dades a llargues 

distàncies amb una potència de senyal baixa. Bàsicament s’utilitza tot el ample de banda 

disponible per a modular un senyal en base a canvis de freqüència. La característica principal 

d’aquesta modulació és el temps que estan en el aire les senyals mitjançant repetició (spread 

factor). La idea és repetir varies vegades el missatge amb la finalitat de que com a mínim algun 

arribi bé. A més gran spread factor, menor taxa de bits. 

 

LoRaWAN és un protocol obert i creat per la LoRa Alliance [33]. És una tecnologia sense fils de 

baix consum, bidireccional i transmet un baix volum de dades a grans distàncies. LoRaWAN és 

el protocol de comunicació a nivell de xarxa (capa OSI nivell 2,3) que va sobre la capa física 

LoRa. El protocol de comunicació LoRaWAN és obert, això permet que molts fabricants puguin 

desenvolupar dispositius i abaratir costos.  

En altres paraules, podríem dir que LoRa són els cables que connecten els dispositius en una 

xarxa Ethernet i LoRaWAN és la comunicació dels dispositius a nivell de direcció MAC i IP de 

xarxa en aquest sistema. 

D’ara en endavant ens referirem a LoRaWAN com el conjunt LoRa, LoRaWAN. 
 

 
Figura16: Pila de protocols LoRaWAN [36] 
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Les avantatges d’aquesta tecnologia s’apliquen en les bandes de freqüències menors de 1GHz ja 

que poden ser utilitzades de manera gratuïta sempre que no es superin els valors d’emissió 

marcats per la legislació. A Europa s’utilitza normalment la banda de 868MHz. 

 

Avantatges: 

 

 Acceptat com estàndard en l’ecosistema IoT 

 Permet l’ús de xarxes públiques operades per tercers 

 Optimització de la bateria i baix consum d’energia permitent la durabilitat dels elements 

 Enviament bidireccional de petits paquets de dades 

 Comunicacions segures entre dispositius 

 Connectivitat segura, mitjançant triple encriptació 

 Connectivitat a llarga distància. Un únic gateway por arribar a quilòmetres de distància 

 Actualment LoRa és la única tecnologia de baix consum capaç de GEO localitzar amb 

precisió en outdoor e indoor. Gran penetració en interiors. 

 Diferents perfils o models de dispositius 

 Tecnologia fiable i utilitzada amb èxit a la resta d’Europa 

 Cost assequible al no utilitzar freqüències llicenciades, 

 Escalable i permet la comunicació de milers de dispositius a través d’un o varis gateways 
 
La arquitectura de una red LoRaWAN: 
 

Una típica xarxa LoRaWAN utilitza una arquitectura on els diferents nodes finals es comuniquen 

amb el gateway i aquest, o tradueix les dades a un format convencional o bé els envia al gestor 

de la xarxa. De les dues maneres és fàcil integrar la informació dels dispositius en un sistema 

de control o monitorització. [37] 

 
Figura 17: Arquitectura LoRaWAN [38]  

Les xarxes LoRaWAN es despleguen en una topologia estrella d’altres estrelles. Una xarxa típica 

consta dels següents elements: 

 

 Dispositius o nodes finals: Els sensors o actuadors envien missatges modulats amb 

tecnologia LoRa a les passarel·les o reben missatges de les passarel·les. Han de ser de 

baix consum. 

 Gateways o passarel·les: Reben els missatges dels dispositius finals a traves de les 

seves antenes  i els reenvia al servidor via comunicació TCP/IP. 
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 Servidor de xarxa: S’encarrega de processar de manera segura les dades per 

l’aplicació. Té un programari que s’executa en un servidor que gestiona tota la xarxa. 

Envia els missatges a una aplicació final mitjançant una API per exemple. 

 Servidor d’Aplicació: Programari que s’executa en un servidor i processa de manera 

segura les dades de l’aplicació. Gestiona els payload  de la capa aplicació dels nodes 

associats i proporciona el servei de nivell d’aplicació a l’usuari final. 

 Servidor d’unió: Programari que s’executa en un servidor i processa les peticions d’unió 

enviades pels dispositius finals, (no surt a la figura 22). 

Com que els nodes es comuniquen únicament amb el gateway i no entre ells, es considera que 

la topologia d’aquesta xarxa és en estrella essent el gateway el node coordinador. Aquest tipus 

de tecnologia permet un millor aprofitament de les bateries ja que els nodes no treballen com a 

repetidors mentre que en una topologia de malla sí que ho farien i provocarien major consum. 

 

Els nodes es comuniques amb passarel·les properes i cadascuna d’elles està connectada al 

servidor de xarxa. Les xarxes LoRaWAN utilitzen un protocol basat en ALOHA, de manera que 

els dispositius finals no necessiten connectar-se amb passarel·les especifiques, els missatges 

enviats viatgen per totes les passarel·les que estan en el seu abast fins arribar al servidor de 

xarxa. Si el servidor de xarxa ha rebut diverses còpies del mateix missatge, conserva només 

una còpia d’aquest i descarta els altres. Això es coneix com des duplicació de missatges. [38] 

 

Classes de nodes: 

Els nodes per unir-se a la xarxa ha d’enviar una sèrie de claus d’identificació i seguretat. Tots 

els nodes s’hauran d’unir al gateway més proper i amb millor qualitat de comunicació. 

 

Existeixen tres tipus de nodes: 

 Classe A: Admet una comunicació bidireccional entre el node i la passarel·la. Els 

missatges que s’envien al servidor es poden enviar en qualsevol moment però només 

pot rebre missatges del servidor en les finestres que obre el node entre 1 y 2 segons 

després d’enviar el seu missatge. Ofereix el mode amb l’estalvi més gran d’energia i per 

això és ideal per dispositius amb bateries. 

 Classe B: A més de la funcionalitat de la classe A també admet missatges del servidor 

(descendents) en finestres de temps programades. 

 Classe C: Permet rebre missatges descendents en qualsevol moment menys quan el 

node estat transmitent. El seu consum d’energia és el més gran. 

 

Mètodes d’accés i seguretat a una xarxa LoRaWAN: 

 

Els nodes poden unir-se a la xarxa utilitzant dos mètodes diferents: 

 ABP: Activation by Personalization. Les claus de sessió o xifrat i la direcció física del 

node (DevEUI) són conegudes tan pel node com pel servidor de xarxa. És la forma més 

ràpida de començar a treballar en la xarxa ja que el dispositiu s’entrega pre-configurat. 

Aquesta metodologia fa que augmentin els riscos. 

 OTAA: Over-the-Air-Activation. Les claus de xifrat es negocien entre el node i el servidor 

al connectar-se. És el mode més segur. 

 

El mètode més recomanable i segur és OTAA però també és el més lent. Al realitzar la connexió 

de mode OTAA, els paràmetres de configuració necessaris i que s’han d’emmagatzemar són: 

 AppEUI: Identificació únic de l’aplicació per poder agrupar objectes, consta de 64 bits. 

S’utilitza per a classificar els dispositius per aplicació. 

 AppKey: Clau secreta de seguretat AES de 128 bits compartida entre node i xarxa. 

S’utilitza per determinar les claus de sessió. 

  DevEUI: Identificació de fàbrica del dispositiu 

 

En aquest tipus de xarxes la seguretat té un paper molt important. LoRaWAN proporciona 

varies capes de xifrat que utilitzen l’algoritme de xifrat AES-128 per a protegir les 

comunicacions de dades a nivell de xarxa i d’aplicació. 
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A partir del paràmetres anteriors es generaren les següents claus de 128 bits: 

 Network Session Key: garanteix seguretat a nivell de xarxa 

 Application Session Key: garanteix seguretat extrem-extrem 

 Application Key: s’utiliza per a desplegaments OTAA 

 

Si pel contrari s’utilitza el mètode ABP necessitarem els següents paràmetres: 

 

 DevAddress : Direcció lògica utilitzada per la comunicació amb la xarxa 

 NetworkSessionKey i ApplicationSessionKey: Claus de seguretat entre node i operador 

utilitzada per a transmissions i validació de missatges 

 

Com s’estableix la connexió? 

 

OTAA: 

El node sol·licita un inici de sessió a la xarxa amb les dades de configuració i obre la finestra de 

recepció 

1. El gateway rep la petició i la envia al servidor 

2. El servidor verifica el node i la clau d’encriptació 

3. Si es correcte assigna una sessió temporal i la envia a través de gateway al node, en el 

cas de dades d’inici incorrectes refusa la petició. 

4. El node rep la sessió temporal i pot enviar dades a la xarxa 

La principal avantatge del tipus OTAA és la seguretat, ja que la sessió es renova cada vegada 

que el dispositiu perd la connexió, es apagat o reiniciat, això dificulta el sabotatge. 

 

ABP: 

En aquest cas, i tenint en compte els paràmetres necessaris, el procés és molt senzill: 

1.- El dispositiu envia dades cap el gateway 

2.- El gateway valida que les dades corresponguin a la sessió 

3.- Si es correcta la sessió es processen les dades, sinó es refusen. 

La principal avantatge del tipus ABP és que no es necessari fer una unió a la xarxa per poder 

enviar dades, la confirmació del costat del servidor no és necessària ja que la connexió està pre 

assignada. La desavantatge és que al trobar-se la clau d’encriptació en el dispositiu, aquest pot 

ser sabotejat. 

 

 

4. Proposta de millora del sistema de reg intel·ligent a Lloret 
de Mar 

 
Partint del disseny actual del sistema remot de reg instal·lat a diferents zones de Lloret de Mar, 

segons s’ha descrit en el punt 2.2, plantejarem una actualització del sistema per tal de millorar 

l’eficiència i optimitzar els recursos hídrics en el reg de les zones enjardinades i crear finalment 

un sistema de reg intel·ligent.  

Si aconseguim obtenir valors de cabal d’aigua o dades del terra on estan directament els 

diferents tipus de plantes i a més, podem llegir dades meteorològiques en temps real del 

municipi en qüestió; aconseguirem fer un anàlisi real de la situació de les diferents zones i 

aportar la quantitat d’aigua realment necessària per les diferents àrees de reg a través d’un 

sistema de reg més eficient. 

En aquest sentit la nostra millora sobre el sistema actual de reg es centrarà en els següents 

punts: 

1. Creació d’una xarxa de sensors sense fils amb tecnologia LoRaWAN. En aquest sentit 

tindrem nodes amb sensors d’humitat del terra. 

2. Instal·lació de tres cabalímetres (1 per cada zona de reg) que ens permetran conèixer 

possibles incidències o fuites així com saber el cabal d’aigua utilitzada. 

3. Lectura i integració de paràmetres climatològics de la estació meteorològica local, en el 

nostre sistema centralitzat de gestió i monitorització que ens permetrà prendre decisions 

o modificacions de la configuració inicial.  
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4. Instal·lació d’un nou programari de gestió centralitzada que ens permetrà geolocalitzar 

els diferents elements, així com fer lectures dels diferents sensors distribuïts en el 

territori. 

 
4.1 CREACIÓ D’UNA XARXA DE SENSORS SENSE FILS AMB TECNOLOGIA LORAWAN 
 
Per tal de crear una xarxa de sensors sense fils (WSN) amb tecnologia LoRaWAN, estudiarem 

els diferents elements dels que està formada aquesta WSN i farem una proposta de 

desplegament amb elements del mercat. 

En la fase d’adquisició de dades del sistema de reg, necessitarem recollir dades de les tres gran 

zones o àrees en les que actuarà el sistema de reg. Per poder fer això necessitarem desplegar 

els diferents nodes sensors pels diferents sectors de cada àrea. 

En concret ubicarem tres nodes per cadascuna de les àrees on s’activarà la xarxa de sensors: 

Avinguda de les Alegries, Avinguda del Rieral i Av. Vila de Blanes. En total haurem d’adquirir 

9 nodes. La determinació de tres nodes per àrea, es deguda als diferents sectors i tipus de 

plantació per cada àrea. 

 
Figura18: Ubicacions de les zones de reg de Lloret de Mar 

 
Com hem comentat anteriorment, utilitzarem la tecnologia LoRaWAN per la creació de la nostra 

xarxa de sensors. Aquesta tecnologia és la idònia per xarxes IoT. Té com objectiu enviar poques 

dades en la banda 868 MHz (sense llicència per operar en aquest freqüència) mitjançant 

dispositius IoT de manera bidireccional i donant molt alta cobertura (entre 2 o 5 Km en entorn 

urbà). 

Com podem veure en el plànol anterior, amb l’adquisició i ubicació estratègica d’un sol gateway 

podrem cobrir totes les àrees del nostre sistema actual, ja que el radi de cobertura de la 

passarel·la arribarà a totes les àrees de reg. 

 

4.1.1 Model dels nodes triats 
 
DRAGINO LSE01 Sensor Humedad del suelo & EC LoRaWAN [39] 

 

És un sensor que mesura la humitat, la temperatura i la conductivitat del terra i carrega el valor 

a través de la xarxa sense fils al servidor IoT LoraWAN. Està dissenyat per mesurar la humitat 

del terra dels terrenys alcalins i argilosos. Aquest node utilitza el mètode FDR per a calcular la 

humitat del terra amb la compensació de la temperatura i la conductivitat. 

Com ja sabem, la tecnologia LoRa ens permet enviar aquestes dades a distàncies entre 2 i 5 km 

a velocitats de dades baixes, Ofereix una comunicació d’ampli espectre amb una alta immunitat 

a les interferències amb un mínim consum d’energia. 
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El LSE01 s’alimenta d’una bateria de 4000mA Li-SOCI2, amb una vida útil de 10 anys. 

Cadascun dels nodes està pre-instal·lat amb un conjunt de claus úniques pel seu registre 

LORAWAN. Aquestes claus es registren en el servidor local de LoRaWAN i es connecten  

automàticament després de l’encesa. 

Característiques: 

 Node LoRaWAN 1.0.3 de la Classe A 

 Ultra baix consum d’energia 

 Monitoreig de la humitat del terra i temperatura 

 Supervisió de la conductivitat del terra 

 Banda, 868 MHz 

 Comandaments AT per modificar paràmetres 

El seu preu ronda els 130€ per dispositiu. 

 
Figura 19 : DRAGINO LSE01 

 
La tria d’un node de classe A, és sobretot pel seu màxim estalvi d’energia. El sentit de la 

informació serà només de pujada al servidor de xarxa per recollir les dades necessàries, per lo 

tant el fet que només tingui dos segons per rebre missatges del servidor no és d’especial 

interès. 

La informació que enviaran els nodes serà bàsicament informació relacionada amb la humitat 

del terra en la seva ubicació, no estem parlant d’informació confidencial ni primordial en quan a 

seguretat, per lo que podem subestimar  la seguretat de les dades com un dels factors més 

importants a tenir en compte per l’elecció del mètode d’accés a la xarxa. En canvi sí que 

valorarem la agilitat i velocitat en obtenir les dades en temps real. 

Segons totes aquestes especificacions i valoracions sobre el mètode d’accés i seguretat a la 

xarxa ens hem decantat pel mètode d’unió dels nodes ABP (Activation by Personalization), que 

ja hem descrit anteriorment. La principal avantatge és que no és necessari la confirmació del 

servidor de xarxa per la unió del node a aquesta perquè la connexió està pre-assignada. 

  

4.1.2  Model del Gateway 
 
Aquest element o dispositiu de la xarxa LoRaWAN, és l’element més important de la xarxa. La 

seva funció és generar la xarxa i comunicar els nodes finals amb el Network Server. 

En aquest dispositiu donarem d’alta als nodes perquè puguin treballar en la xarxa. En una xarxa 

petita també tenen la funció de traduir el Payload dels missatges LoRaWAN a un protocol de 

sistemes com el MQTT. 

Podríem dir que un gateway LoRaWAN (depenent del tipus i model) pot suportar fins a 62.500 

nodes enviant informació un cop al dia a baixa velocitat, o bé 1.000 nodes enviant informació 

cada 30 segons. Una altra característica dels gateways LoRaWAN és els seus 8 canals de 

recepció simultània. 

Per a xarxes petites, on només necessitarem un únic gateway per comunicar pocs nodes 

separats a pocs cents de quilòmetres a la rodona d’un únic gateway en exteriors, com seria el 

nostre cas, la opció d’adquirir per aquest sistema un gateway amb el Network Server embegut 

en el dispositiu és la opció més comú i eficient. 

Per una banda, aquest tipus de dispositiu ens aporta l’avantatge de l’abaratiment de la solució 

total però a la vegada ens limitarà la escalabilitat.  
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En el moment de necessitar un segon gateway aquesta segona xarxa serà completament 

independent de la primera i haurem de tornar a donar d’alta els nodes, els missatges estaran 

duplicats, les freqüències es podrien solapar i perdríem perdre funcionalitats com el 

posicionament dels nodes.[40] 

 

Com hem comentat anteriorment, la nostra xarxa de sensors que volem implementar serà una 

xarxa petita de només una desena de nodes. En el moment de voler escalar el nostre sistema, 

encara podrem afegir més nodes sense haver de incorporar altres gateways, ja que la distància 

o radi de cobertura proporcionat pel gateway instal·lat seria suficient pels possibles altres nodes 

que es poguessin incorporar. 

 

Després d’aquestes reflexions al voltant del disseny de la nostra xarxa de sensors en concret, 

per cobrir els diferents nodes del sistema de reg a Lloret de Mar podem prendre la determinació 

que la nostra xarxa WSN serà una xarxa gestionada des del gateway sense la 

intervenció d’un Network Server extern i d’aquesta manera abaratir costos. 

En aquest cas ens hem decidit per la opció d’un gateway amb el servidor de xarxa integrat. 

 

DRAGINO DLOS8N-EC25-E Gateway LoRaWAN (con 4G) [41] 

 

El DLOS8N és una passarel·la LoRaWAN de codi obert per a exteriors. Permet connectar una 

xarxa sense fils LoRa a la xarxa IP a través de Wifi, Ethernet, 3G o 4G. 

DLOS8N  admet el reenviament de paquets de Semtech (LoRa) i la connexió de l’estació 

LoRaWAN. El gateway DLOS8N  també inclou un concentrador (hub) LoRaWAN SX1302. 

DLOS8N pot comunicar-se amb els nodes finals ABP LoRaWAN sense necessitat d’un servidor 

de xarxa.  

Es pot integrar amb un servei IoT existent sense necessitat de configurar un servidor 

LoRaWAN propi o utilitzar un servei de tercers. Podríem dir que aquest gateway admet  

l’auto aprovisionament per al seu desplegament i el manteniment a llarg termini. 

L’administrador del sistema pot modificar la seva configuració inicial per adaptar-la als requisits 

de la xarxa. 

Característiques: 

 Sensibilitat de fins -140dBm amb el front-end SX1250 Tx/Rx 

 Rebuig d'interferències a ona contínua de 70 dB amb un desplaçament de 1MHz  

 Capaç d'operar amb SNR negatiu, CCR fins a 9dB 

 Emula 49 desmoduladors LoRa i 1 desmodulador (G) FSK 

 Interfícies frontals de ràdio digitals duals de TX i RX 

 10 vies de desmodulació paral·leles programables 

 Adaptació dinàmica de la taxa de dades (DDR) 

 Veritable diversitat d'antenes o funcionament simultani en dues bandes 

 

El seu preu ronda els 315€ per dispositiu. 

 

 
Figura 20: DRAGINO DLOS8N-EC25-E 
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4.1.3 Servidor de xarxa 
 
El servidor de xarxa s’encarrega de connectar els nodes finals o sensors i  gateways amb les 

aplicacions superiors assegurant la seguretat i fiabilitat de les dades en tota la cadena de 

comunicació. 

Les seves funcions són: 

 Gestió dels dispositius i gateways: Dona d’alta de manera centralitzada tots els equips o 

elements de la xarxa. Coordina freqüències d’ús i posa a disponibilitat els missatges del 

payload per les aplicacions superiors. 

 Control i supervisió de la xarxa: Coordinació dels missatges duplicats, selecció el millor 

gateway per a cada node, detecció de missatges no entregats i aplica el ADR (velocitat 

adaptativa de dades). 

 Seguretat no només a nivell de missatge (AES128), sinó també integrant la gestió de 

claus de seguretat entre dispositius, gateways i aplicacions. 

Totes les xarxes LoRaWAN necessiten un Network Server. En el nostre cas, al ser una xarxa 

WSN petita amb un sol gateway utilitzarem un Network Server integrat en el mateix 

gateway, com ja hem comentat anteriorment. 

Existeixen altres tipus de Network Server, que en resum podem dir que són els més utilitzats, 

aquests són els NS (Network Server) multi-marca que són capaços d’integrar-se amb qualsevol 

Gateway. És la opció amb més potencial, escalabilitat  i la que garanteix millor servei, però 

també la més costosa. La gran avantatge és que des d’un sol punt es podrà coordinar la xarxa, 

o sigui que encara que tinguem més d’un gateway de diferents fabricants la xarxa serà única i 

es podrà centralitzar la seva gestió i supervisió. 

Un NS d’aquest tipus i públic és The Things Network (TTN). En aquest cas estem parlant 

d’un servidor públic en el que qualsevol persona pot utilitzar-ho i formar part d’aquesta 

comunitat compartint coneixements i dispositius com gateways o nodes. La visió de TTN és 

realitzar totes les funcions d’enrutament de forma descentralitzada i distribuïda. Qualsevol 

usuari pot establir la seva pròpia xarxa i part del backend permetent participar en la xarxa 

comunitària global. 

Com hem comentat abans, nosaltres no farem servir un NS ja que utilitzarem un servidor de 

xarxa que estigui embegut en el gateway. 

Per una altra banda el servidor de xarxa es connectarà amb les aplicacions finals a través de 

Servidors d’Aplicacions que serà l’encarregat de tractar les dades o missatges de manera 

bidireccional. Un exemple típic d’aquests tipus de servei serà el MQTT o API REST. 

 

4.1.4 Servidor d’aplicacions 
 
En els servidors d'aplicació és on s'ubiquen les veritables aplicacions de IoT. 

En els servidors d'aplicació és on es realitzen processos útils amb les dades recopilades dels 

dispositius finals. 

El servidor de xarxa es connectarà amb les aplicacions finals a través del Servidors d’Aplicacions 

que serà l’encarregat de tractar les dades o missatges de manera bidireccional. Un exemple 

típic d’aquests serveis és el MQTT o API REST. 

Els servidors d'aplicacions s'executen principalment en un núvol privat o públic, que interactua 

amb el servidor de xarxa LoRaWAN i realitza el processament específic de l'aplicació. La 

interfície amb el servidor d'aplicacions és gestionada pel servidor de xarxa. 

En el nostre cas, el servidor d’aplicacions el tindrem ubicat en el CPD (Centre Processament de 

Dades) de l’Ajuntament de Lloret de Mar on també tindrem l’aplicació dedicada a la gestió del 

sistema de reg intel·ligent. 

4.1.5 Servidor back-end de LoRaWAN 

 
A la combinació dels servidors d’aplicacions i el de xarxa en LoRaWAN se l’anomena servidor 

back-end de LoRaWAN. La majoria d’aplicacions IoT basades en LoRa normalment utilitzen 

un servidor backend basat en el núvol de proveïdors com The Things Network (TTN).[42] 
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Els sistemes LoRa utilitzen  principalment UDP per enviar paquets des de sensors LoRa al 

servidor back-end, però també s’està utilitzant el protocol MQTT per l’enviament i gestió dels 

missatges. 

MQTT és un protocol basat en el paradigma publicador/subscriptor i utilitza un intermediari o 

broker per intercanviar la informació entre dispositius. 

El protocol utilitza el broker per emmagatzemar els missatges per si els clients no estan 

connectats en aquell moment en que el publicador envia les dades.  

La creació d’un pont MQTT significa la connexió de dos intermediaris MQTT per que els 

missatges es reenviïn de l’un a l’altre. Els missatges d’enllaç ascendent dels sensors es reenvien 

a l’agent MQTT, i en els missatges descendents des de les aplicacions IoT es reenvien a l’agent 

MQTT del servidor LoRaWAN on s’envien als dispositius finals LoRa. 

 Gràcies a aquest pont que funciona en els dos sentits, enlloc de que les aplicacions s’hagin de 

subscriure a dos brokers (el de LoRaWAN MQTT i el seu propi),el broker o agent intermediari 

obtindrà la informació dels nodes a través del broker LoRaWAN i la distribuirà a tots els nodes 

disponibles en el sistema IoT i per una altra banda, els missatges que les aplicacions IoT 

publicaran en l’agent MQTT es reenviaran al servidor LoRaWAN i als nodes sensors finals. 

 

 
Figura 21: Diagrama de WNS amb broker MQTT 

 
4.2 INSTAL·LACIÓ DE 3 CABALÍMETRES 

 
Per a mesurar el volum d’aigua utilitzat en cada zona de reg, utilitzarem comptadors de flux 

d’aigua múltiple que integren comptador d’impulsos. Això permet enregistrar en el datalogger el 

volum que passa pel comptador permetin la monitorització remota del mateix. 

 
Figura 22: Comptador d’aigua [43] 

 
Les característiques dels comptadors són les següents: 

 

 Rosca: 1.5” segons canalització 

 Cabal nominal: 3.5 m3/h 

 Temperatura de treball per aigua freda: máx. 50 ºC 

 Pressió de treball: 16 bar 

 Protecció contra camps magnètics externs 
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Aquets comptadors s’instal·laran en sèrie en les arquetes soterrades que hi ha als tres sectors. 

Harem d’ubicar-los estratègicament per fer la mesura del cabal d’aigua entrant i provinent de la 

font d’aigua que vulguem mesurar: aigües regenerades, de pou o bé directament del 

subministra de la companyia. 

Per prendre les mesures d’aquests cabals d’aigua necessitarem uns dataloggers de baix 

consum. 

Aquets equips són lectors de dades i actuadors. Són elements ubicats a prop del sensor o 

cabalímetre i connectats amb ells de forma cablejada i d’aquesta manera podran acumular i 

emmagatzemar la informació del comptador d’aigua. Tenen prou autonomia per emmagatzemar 

temporalment la informació i alertar en situació d’error. La seva missió és actuar d’intermediaris 

entre la plataforma de gestió i el sensor, enviant dades a través del protocol MQTT en format 

JSON. 

Aquest serà l’encarregat de rebre la informació d’un comptador d’aigua o cabalímetre i enviar-la 

cap a la plataforma de gestió, a través d’IP amb tecnologia 3G o LoRaWAN. Aquest és un 

dispositius de ultra-baix consum que porta integrat un mòdul de comunicacions GPRS/LoRa 

(3G).  

La comunicació entre el datalogger i la plataforma intel·ligent es realitzarà mitjançant el 

protocol MQTT. 

 
Figura 23: Datalogger Mex03 (Odins) 

 
S’alimenta mitjançant un petit panel solar i batería de liti recarregable o mitjançant alimentació 

eléctrica a través d’una font de 5Vcc. En el momento de la instal·lació final (exterior, en armari, 

etc.) haurem de decidir el tipus d’alimentació. 

Disposa de 2 entrades configurables; entrades digitals i analògiques per tensió o corrent. 

En la ubicació del sector del Rieral, a més de datalogger per l’enviament de dades, també tindrà 

la funció d’activador d’una bomba del pou existent mitjançant un relé latch. [44] 

Per al nostre projecte necessitarem 3 datalogger per la comunicació amb els 3 cabalímetres. 
 

4.3 CONNEXIÓ A TRAVÉS D’API DE LA ESTACIÓ METEOROLÒGICA LOCAL 
 
Actualment a Lloret de Mar existeix una estació meteorològica local ubicada en les casernes de 

la Policia Local i Protecció Civil. El manteniment d’aquesta es porta a terme des de la secció de 

Protecció Civil de l’Ajuntament de Lloret de Mar. El model d’estació és: Vantage Pro-2 

Wireless 6152 de Davis Instruments. 

En la actualitat les dades meteorològiques adquirides des de l’estació meteorològica són 

enviades cada 10 minuts a una plataforma digital d’àmbit mundial “Weathercloud” on es poden 

compartir aquestes dades per tots els usuaris de la plataforma i on es pot disposar de les dades 

actuals de qualsevol estació meteorològica registrada en la plataforma a nivell mundial. 

En aquest sentit les nostres dades estan actualitzades amb el nostre perfil en aquest plataforma 

en el núvol i accessibles des de qualsevol dispositiu amb connexió Internet.  

La mateixa plataforma Weathercloud ens permet utilitzar la seva Api Rest de manera que 

podem integrar les dades capturades per la nostra estació i enviades al núvol en qualsevol altra 

aplicació com és el cas de la nostra plataforma de gestió de reg intel·ligent.[45] 

Quan tinguem instal·lat el nou sistema de gestió actualitzat a Lloret de Mar, podrem incorporar 

les dades de l’estació meteorològica a través de l’Api en el nostre sistema de gestió i d’aquesta 

manera poder gestionar i decidir analíticament els programes de reg necessaris pels diferents 

sectors i segons la climatologia del lloc. 
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4.4 NOU PROGRAMARI DE GESTIÓ CENTRALITZADA DE REG 
 
El software actual de gestió i control està basat en una aplicació web on des de qualsevol 

dispositiu amb connexió internet pots controlar i gestionar la programació de diez horaris, 

sectors, etc. L’actual sistema de gestió està basat en l’aplicació “Tricomm TORO”. Aquest 

sistema és multiusuari i el nivell d’accés és configurable mitjançant contrasenya. 

Realment és un programador virtual que permet obtenir l’estat actual del cicle del reg, fer 

aturades o arrancades manuals o bé fer modificacions al programador. 

Per millorar el sistema de gestió i adquirir informació dels diferents sensors i altres aplicacions 

de tercers, ens hem decidit per la plataforma Irridea Smart [46].  

 

El programari de control proposat per a Irridea Smart està concebut per integrar-se a les 

plataformes de Smart City de les ciutats. I també està pensat per poder integrar-se amb 

sistemes GIS, o per poder utilitzar la informació dels diversos sensors existents, etc. 

D’aquesta manera podrem obtenir en temps real les condicions climatològiques i de cada 

terreny per a poder mantenir-les en un estat òptim i respectant les necessitats de cada planta. 

A més a més, el software ens permetrà fer un seguiment de les diferents àrees de manera 

remota i des de qualsevol dispositiu amb connexió Internet (mòbil, tablet, PC). 

Entre altres funcions també destacarem un sistema de notificacions d’alertes que permetrà 

contactar amb el personal tècnic indicat de manera immediata a través de correu, notificacions 

push o per SMS.[47] 

 

Podríem dir de forma global que aquest nou sistema o plataforma intel·ligent ens aporta uns 

avantatges i funcionalitat respecte el antic sistema que el converteix en una de les millors 

opcions pel nostre sistema de reg intel·ligent: 

 

 Té GEO localització dels diferents elements i sensors 

 Orientada a Smart City: ús de sensors, gestió de regles, compartir dades... 

 

Per exemple, en el cas dels cabalímetres, l’aplicació es connectarà amb el broker MQTT per 

adquirir les dades de lectura dels consum d’aigua proporcionats pels cabalímetres i que es 

recolliran i enviaran a través dels dataloggers. Una vegada ja han arribat les dades a la 

plataforma, podrem comparar aquests valors nominals de cada secció o estació de reg que 

prèviament s’han introduït per l’usuari. En el cas de superar un llindar definit, per exemple un 

200% el cabal nominal, es pararia el reg d’aquella estació i es notificaria a l’usuari. A més a 

més totes les dades recollides pels diferents sensors podran ser recollides a través de taules 

d’Excel pel seu posterior anàlisis. 

 

Característiques: 

 

Indicadors clau proporcionats per la plataforma Irridea-Smart: 

• Nombre d'alertes produïdes considerant la tipologia detectada la darrera 

setmana/mes/trimestre/semestre/any. 

• Substitucions de dispositius, indica el nombre de substitucions realitzades la darrera 

setmana/mes/trimestre/semestre/any. 

• Temps mitjà de resolució d'incidències: indica el temps de resposta mitjà per resoldre una 

incidència desencadenada pel dispositiu. 

• Consum d’aigua realitzat per períodes i ubicació. 

• Període de temps amb nivells d'humitat/conductivitat/temperatura del sòl, excedint els 

llindars establerts. 

• Temperatura, humitat i conductivitat mitjanes del terra de parcs i jardins. 

• Percentatge de regs pendents. 

• Percentatge de regs finalitzats. 

• Percentatge de regs detinguts per condicions externes al programa de reg. 
 

Funcionalitats i avantatges: 



39   

• Gestió de controladors o nodes: abasta l'alta i la baixa de controladors, així com l'actualització 

de la posició geogràfica dels controladors registrats. 

• Accions directes: Des d'aquesta opció és possible enviar actuacions senzilles als programadors 

Irridea. Les accions disponibles són: establir un percentatge de reg, pausar l'execució, 

reprendre l'execució i aturar el programador. 

• Algorisme de reg: des d'aquesta opció és possible configurar els paràmetres de l'algoritme de 

reg i associar els programadors i sortides Irridea als quals enviarà les vostres actuacions, 

també és possible veure els últims càlculs realitzats. L'algorisme de reg està associat a una 

estació meteorològica, cada vegada que la plataforma programari rep un mesurament correcte 

d'una estació d'aquest tipus i aquesta té un algoritme de reg associat, realitza els càlculs i les 

actuacions corresponents sobre els seus dispositius associats. 

• Control i monitorització: el control i monitorització de controladors es realitza sobre el mapa 

interactiu, on apareixeran els controladors a la posició geogràfica seleccionada i un panell 

d'alertes on es mostren les alertes sense atendre del sistema. 

 

Escalabilitat: 

Aquesta solució permet gestionar totes les necessitats de reg de la ciutat. L’únic aspecte a 

destacar és la quantitat d’informació que podrem emmagatzemar en el repositori d’informació 

centralitzat en els servidors de la plataforma Irridea-Smart. Malgrat això, sempre podrem 

ampliar la capacitat de disc gràcies a la gestió dinàmica de volums de la tecnologia LVM. 

 

En quan a la decisió de triar aquesta plataforma de gestió, podem dir que després de buscar 

altres softwares de gestió d’un sistema de reg intel·ligent de característiques similars, he optat 

per aquest sistema en concret perquè és el sistema o plataforma que millor s’adapta al sistema 

actual de Lloret, tenint en compte que el proveïdor d’aquest sistema és el mateix que va 

instal·lar l’anterior sistema en el municipi, Riversa. Hem de pensar que no és una solució 

dissenyada des de zero, sinó que és una millora al sistema instaurat des de fa uns anys. 
 

4.5 RESUM ARQUITECTURA Y MODE FUNCIONAMENT 
 
En conjunt, aquest sistema intel·ligent de reg consta de: 

 

• Equips IoT que s'encarreguen d'obtenir els mesuraments de diferents sensors desplegats i 

que permeten l'actuació sobre les electrovàlvules per procedir al reg dels mateixos i que poden 

ser controlats sense fils mitjançant interfície ràdio. 

• Gateways que fan la tasca d'intermediaris i que tenen capacitats de comunicació ràdio per fer 

arribar les ordres corresponents als primers equips, i que també té capacitat de comunicació IP, 

via 3G/4G/LTE, Sigfox o LoRA, per exemple, per poder retransmetre tota la informació des dels 

primers fins a un servidor i en sentit invers. 

• Servidor que té tota la lògica per poder realitzar un reg intel·ligent i òptim gràcies a la 

recepció de les diferents mides dels sensors de camp i meteorològics. 

• Interfície Web per a l'usuari on es podrà consultar tota la informació recollida pels sensors, 

així com establir programes de reg manuals i automàtics depenent dels mesuraments obtinguts 

pels sensors. Aquesta interfície web podrà ser accedida des de qualsevol ordinador i/o 

smartphone. 

 

Com hem comentat anteriorment, aquesta és la solució sencera del sistema de reg, però en 

aquest treball ens centrarem en la fase d’adquisició de dades dels sensors a través de 

la xarxa WSN. 
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4.6 DIAGRAMA DE BLOCS DE LA SOLUCIÓ PROPOSADA 
 

 
Figura 24:Diagrama de blocs de la solució 

 
 

5. Creació d’un prototip de xarxa de sensors sense fils amb 
Arduino 

 

5.1 INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS 
  
L’objectiu d’aquest prototip és posar en pràctica la fase d’adquisició de dades en un sistema de 

reg intel·ligent. En aquest sentit desenvoluparem una xarxa sense fils de sensors amb 

tecnologia ZigBee mitjançant el mòdul Xbee de la casa DIGI.  

La elecció d’aquesta tecnologia sense fils, es deguda al seu baix cost, baix consum i la seva 

baixa latència. Hem considerat menyspreable per aquest prototip la necessitat de fer mesures a 

grans distàncies. En concret farem mesures a un radi de desenes de metres. 

Aquesta xarxa estarà composta per dos nodes sensors que mesuraran variables d’entorn com la 

humitat del terra i un node coordinador. Els sensors estaran connectats a un MCU( main control 
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unit) o microcontrolador (Arduino) que processarà la informació, la transformarà amb dades 

llegible i les transmetrà al mòdul XBee pel seu enviament al node coordinador de la xarxa. 

Al ser una xarxa sense fils, els nodes finals o sensors aniran acompanyats d’una petita bateria 

per poder alimentar els circuits i emetre el senyal. Una vegada s’hagi rebut les dades en el node 

coordinador mitjançant la seva antena, aquestes dades s’enviaran a un PC que serà capaç de 

representar-ho a través d’una eina de software complementaria d’Excel que permeti aquesta 

adquisició en temps real. 

D’aquesta manera haurem creat una xarxa sense fils que permet mesurar la humitat del terra 

en dos punts aïllats i a més podrem visualitzar-ho en el PC connectat a través de USB amb el 

node coordinador. 

 

Material utilitzat 

Com hem comentat anteriorment, hem triat mòduls XBee per a la comunicació sense fils entre 

nodes, Arduino com plataforma de processament i control en cada node i dos sensors per 

mesurar la humitat del terra. 

En els següents apartats explicarem en detall els dispositius triats. 

 

5.2 TECNOLOGIA SENSE FILS ZIGBEE 

5.2.1 Introducció 
 
Com hem comentat anteriorment, en la part pràctica d’aquest projecte realitzarem un prototip 

de disseny de xarxa de sensors sense fils basat en tecnologia ZigBee. Per aquest motiu 

analitzarem més de prop aquesta tecnologia. 

 ZigBee és un conjunt de protocols d'alt nivell de comunicació sense fils desenvolupat com un 

estàndard de connectivitat de mercat global obert per oferir solucions a necessitats de les 

xarxes de dades sense fils de baix cost i consum IoT.  

La tecnologia ZigBee funciona amb la especificació de radi de placa física IEEE 802.15.4 i opera 

en bandes de radi sense llicència o bandes lliures ISM de 2,4 GHz, 868 MHz (Europa) i 915 MHz 

(EEUU). La seva velocitat de transmissió de dades està compresa entre 20KB/s i 250 KB/s amb 

rangs de 10 a 75m. 

Una xarxa ZigBee pot estar formada per fins 255 nodes dels que la major part del temps tenen 

el tranceiver ZigBee dormit amb la finalitat de consumir menys que altres tecnologies. Un 

sensor equipat amb un transceiver ZigBee pot durar entre 6 mesos i fins 2 anys amb 

simplement dues piles AA. 

En aquest apartat parlarem sobre la informació relacionada amb la tecnologia ZigBee, on 

estudiarem: els dispositius de la xarxa, topologies, arquitectura de protocols i altres aspectes 

rellevants. 

5.2.2  Elements o nodes de la xarxa ZigBee 
 
Existeixen tres tipus de nodes que formen una xarxa ZigBee: 

1. El coordinador: Les xarxes ZigBee només tindran un sol coordinador. Aquest serà el 

responsable de la formació de la xarxa, l’entrega d’adreces i la gestió d’altres funcions 

que defineixen la xarxa. 

2. Routers: Un router pot unir-se a xarxes existents enviant i rebent informació. Aquest 

dispositiu s’encarrega d’encaminar la informació en la ruta. Facilita les comunicacions 

entre altres dispositius que estan més lluny. Una xarxa pot tenir múltiples nodes de tipus 

router. 

3. Dispositius finals: Aquests dispositius poden unir-se a les xarxes i enviar i rebre 

informació, però no actuaran com a missatgers. Són més econòmics i poden apagar-se 

de manera intermitent per així contribuir a un estalvi d’energia. Aquests dispositius 

sempre necessitaran un router o un coordinador que actuï de màster en la comunicació. 

 

5.2.3 Topologia de xarxa 
 
El rendiment de ZigBee depèn de la topologia. Es compatible amb tres tipus: estrella, arbre i 

malla.  
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Topologia en estrella 

El coordinador està rodejat de dispositius finals com podem veure a la figura 18. Aquesta 

topologia pot suportar fins a 6000 dispositius, però també hi han algunes limitacions; si el 

coordinador no pot funcionar tota la xarxa caurà ja que tot el trànsit passa pel coordinador de 

l’estrella. Es una topologia poc fiable. 

 

Topologia en arbre 

En aquesta tipologia el coordinador es troba en l’arrel. Només els routers i el coordinador 

podran actuar com a nodes pare. Varis dispositius finals es podran connectar als routers o al 

coordinador com a nodes fills. Quan un node vol transmetre un missatge a altre node, enviarà 

el missatge al node pare. En el cas que un router no funcioni, tots els seus nodes fills deixaran 

de treballar. 

 
Figura 25: Topologies de xarxa ZigBee [48] 

Topologia Mesh 

Aquesta és la topologia més flexible i fiable ja que poden existir diferents camins per a que un 

missatge arribi al seu destí. Si un router deixa de treballar, el missatge pot ser transmès a 

través d’altre camí. Existeixen rutes alternatives. 

 

5.2.4 Arquitectura de protocols 

 
L’estàndart ZigBee està compost per una pila de protocols o capes independents les unes de les 

altres. Cada capa realitza una funció específica per a la capa que es troba en el nivell superior. 

Els estàndards 802.15.4 i ZigBee es complementen proporcionant una pila de protocols com la 

que es mostra en la figura 25. 

 
Figura 26: Pila de protocols 
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L’estàndard 802.15.4, LR-WPAN (LowRate – Wireless Personal Area Network) defineix les dues 

primeres capes, la capa física (PHY) i la subcapa de Control d’Accès al Medi (MAC).  

La aliança ZigBee desenvolupa la capa de xarxa (NWK) que gestiona les tasques d’enrutament, 

manteniment dels nodes de la xarxa i dona les pautes pel desenvolupament de la capa 

d’Aplicació. Aquesta capa està composta per la subcapa de Suport d’Aplicació (APS), la subcapa 

de Dispositiu d’Objecte ZigBee (ZDO) i els objectes d’aplicació definits pel fabricant. 

 

5.2.5 Tipus de trames 
 
A la trama MAC (estructura de la informació en la capa de control d’accés al medi) se li 

denomina unitat de dades de protocols MAC (MPDU) i va ser dissenyada per ser molt flexible i 

que s'ajustés a les necessitats de les diferents aplicacions. 

La trama MAC està constituïda principalment per 3 parts [50]: 

1- Encapçalament (Capçalera MAC): aquest camp conté informació sobre adreçament i 

banderes de control . 

2- Càrrega útil (MSDU): aquest camp conté ordres o dades i la seva longitud és variable.  

3- Peu (MAC FOOTER): aquest camp conté una seqüència de revisió (FCS) per verificar 

les dades. 

 L'estàndard opera amb quatre tipus o estructures MAC que es detallen a continuació: 

1- Trama de Dades 

2- Trama d'ordres “MAC” 

3- Trama de confirmació “ACK”  

4- Trama de Balisa “Beacon” 

 

En la figura 48 es mostren els camps dels quatre tipus de paquets bàsics: 

 
Figura 27: Tipus de paquets bàsics de ZigBee [52] 

 
Estructura de la trama de dades: 

 

Són les trames que s’utilitzen per enviar informació entre nodes d’una xarxa ZigBee i tenen una 

càrrega de dades de fins 104 bytes. 

 
Figura 28: Format general de la trama MAC [51] 
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Capcelera MAC 

 

- Control de trama: Aquest camp indica el tipus de trama MAC que es vol transmetre. 

- Número de seqüència: Identificador únic de cada trama 

- Camps d’adreça: la trama conté l’adreça de destí i la d’origen 

 Identificador PAN de destí: és l’identificador de PAN únic a qui va dirigida la trama 

 Adreça de Destí: és l’adreça del dispositiu a la que va dirigida la trama 

 Identificador PAN d’origen: és l’identificador de PAN únic que origina la trama 

 Adreça d’Origen: és l’adreça del dispositiu que origina la trama 
 
Unitat de dades de servei MSDU 

Càrrega de dades : és de longitud variable i té un màxim de 127 bytes d’informació. 

MAC Footer  

FCS (Frame Check Sequence) : Aquest camp conté el CRC (Cyclic Redundancy Check) per a 

comprovar si existeix error en la trama rebuda. 
Trama de comandes MAC: la trama de comandes MAC és un mecanisme pel control i configuració 

a distància dels dispositius. 

Trama ACK (Acknowledgment Frame): La trama ACK es també anomenada trama de 

reconeixement, on es realitza una confirmació entre dispositius indicant que el paquet s’ha 

rebut sense errors. 

Trama de Balisa (Beacon Frame): s’encarrega d’activar els dispositius només quan es 

transmet una senyal guia o beacon , en cas contrari, romandran dormits , permetin així un 

considerable estalvi d’energia. 

Aquestes trames són importants en xarxes més grans (malla o arbre) ajudant a fer més eficient 

la xarxa i estalviant energia. 

 

5.2.6 Accés al medi 

 
L’estàndard 802.15.4 defineix dues maneres d’accedir al canal o medi: 

 Mitjançant l’ús de control de guies o balises es realitza directament intercanviant dades 

entre el coordinador i el dispositiu final. Utilitza en mecanisme d’espais de temps 

garantits (Guaranteed Time Slots, GTS); es a dir que a cada node se li asigna un 

determinat espai de temps dins d’una supertrama. D’aquesta manera disminuïm la 

latència i s’utilitza tot l’ample de banda. 

 Per a xarxes sense control de guies o balises, es fa servir com a mecanisme d’accés al 

canal l’algoritme CSMA-CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance), 

accés múltiple per detecció de portadora amb evasió de col·lisions. D’aquesta manera la 

resta de dispositius de la xarxa sabrà quan hi ha col·lisions i en lloc de transmetre la 

trama quan el medi estigui lliure, s’espera un temps aleatori addicional curt i només si, 

després d’aquest interval el medi segueix lliure, es procedeix a la transmissió reduint la 

probabilitat de col·lisions en el canal.[52] 

 
5.2.7 Transport de dades. La capa de xarxa 

 
La capa de xarxa (NWK) és l’encarregada d’entregar les dades generades en les capes superiors 

al dispositiu dins de la xarxa, a més a més de minimitzar el consum d’energia. Això es degut a 

l’activació/desactivació del hardware de recepció per utilitzar només l’energia necessària per 

peticions de transmissió o recepció. 
La capa de xarxa  

La capa de xarxa té tres objectius principals: 

 Iniciar la xarxa i associar dispositius 

 Encaminar els paquets al seu destí 

 Proporcionar seguretat per garantir l’arribada dels paquets. 

 

Funcions de la capa de xarxa: 

- Permetre l’ús de la capa MAC i ofereix una interfície pel seu ús. 
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- Administra opcions de configuració: 

 Permet iniciar una xarxa o unir-se a una ja creada 

 Assigna adreces als dispositius 

 Mecanismes d’enrutament com broadcast, multicast i unicast 

 Seguretat a través de sistemes d’autentificació i confidencialitat de la transmissió 

 Control de recepció, detecta la presencia de receptors 

 S’encarrega de descobrir, emmagatzemar i reportar informació als dispositius veïns (un 

salt) 

 
Figura 29: Format general de la trama de Xarxa [51] 

 
5.2.8 Seguretat  

 

Existeixen tres tipus de seguretat a nivell de sub-capa MAC: 

 Sense seguretat: Per la difusió d’anuncis publicitaris 

 Aplicant llistes de control d’accés, sense encriptació 

 Mode segur amb ús de claus mitjançant l’estàndard d’encriptació simètrica AES 128 

(Advance Encryption Standart), es a dir que les dues parts negociaran una clau xifrada 

de 128 bits a partir d’una clau original per a permetre l’enviament i recepció de 

missatges. 

 

5.3 CONSTRUCCIÓ D’UNA XARXA DE SENSORS AMB ZIGBEE I ARDUINO 
 
En aquest capítol explicarem l’arquitectura triada en aquest projecte pràctic, així com el disseny 

dels diferents nodes triats i les seves interconnexions. 

 

5.3.1 Abast de la xarxa i arquitectura 
 
La xarxa de sensors amb tecnologia ZigBee que hem creat està formada per tres nodes amb 

topologia estrella. 

Cada node o dispositius finals (2 nodes finals) es comunicaran amb el node coordinador. Hem 

triat aquesta topologia, ja que és la més senzilla per a una comunicació punt a punt. Hem de 

tenir en compte que en el nostre senzill prototip de xarxa de sensors, els dispositius finals seran 

els que enviaran al node coordinador les seves lectures des del sensor d’humitat de terra que 

tindran connectat.  

Segons podem veure en la figura 30, el sistema està constituït per dos tipus de nodes, nodes 

emissors i node coordinador) a més a més del component de gestió de dades. 
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Figura 30: Arquitectura del sistema 

 

La nostre xarxa estarà formada per dos nodes finals o emissors i un node coordinador connectat 

al port USB sèrie del PC. 

Nodes emissors: 

Hem utilitzat 2 nodes finals com podem veure a la figura 31 . Cadascun d’ells està format per 

una placa Arduino UNO, un mòdul de comunicació RF XBee per la comunicació sense fils, el 

sensor analògic d’humitat de terra i un escut o shield que farà d’interfície entre el mòdul XBee i 

la placa Arduino. Aquests nodes finals enviaran les dades de la lectura dels sensors cap al 

coordinador. Per l’autonomia energètica també serà necessari una bateria o carregador USB 

portàtil. 

 
Figura 31: Node sensor 

Funcionalitat:  

 

 Sensor d’humitat: cada node emissor té un sensor d’humitat connectat per recol·lectar 

diferents nivells d’humitat del terra convertint-los en nivells elèctrics de voltatge de 

sortida. 

 Arduino UNO: La placa Arduino transforma aquests nivells en format digital (0-1023) a 

través del seu conversor analògic-digital (ADC) de 10 bits de resolució. 

 XBee: Cada node emissor té un mòdul XBee per transmetre les seves dades a través de 

RF (ràdio freqüència). Aquests mòdul estan configurats en “mode transparent”, per 

enviar les dades a través de RF un cop es rebin a l’entrada del pin3 del nostre dispositiu. 

En el nostre cas els dos mòduls de RF s’han configurat amb l’adreça de destí (DL) 1023,  

que és l’adreça del nostre coordinador. Aquestes configuracions les veurem més 

endavant en el capítol 5.5 sobre les configuracions necessàries. Veure figura 46. 

En la figura següent podem veure un esquema de les connexions necessàries en aquest node 

emissor (figura 32): 
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Figura 32: Esquema de connexions pel node emissor 

 
Node coordinador: 

Està format per un mòdul XBee i una placa XBee explorer USB de SparkFun que farà d’interface 

entre el mòdul XBee i el nostre PC mitjançant un cable USB A-B. 

Gràcies a aquesta placa, també podrem realitzar la configuració de cadascun dels mòdul XBee 

d’una manera senzilla a través de software. 

 
Figura 33: Node Coordinador 

Funcionalitat: 

 

El mòdul XBee rep les dades per RF dels nodes emissors de manera alternada i els reenvia al 

nostre PC a través del port Sèrie USB. En aquest cas, el mòduls XBee haurà de ser configurat 

com a coordinador i no com a node final. Aquestes configuracions les veurem més endavant en 

el capítol 5.5 sobre les configuracions necessàries. 

El el proper apartat explicarem més detalladament cadascun dels dispositius triats que formen 

la xarxa de sensors ZigBee. 

 

Gestió de dades: 

L’ordinador que va unit al dispositiu o node coordinador (figura 33), s’encarrega de processar i 

mostrar el nivell d’humitat de dos llocs diferents en temps real mitjançant un entorn gràfic de 

monitorització de les dades basat en una eina o complement de software per a Excel, PLX-DAQ. 

 
5.4  MATERIAL UTILITZAT I CONNEXIONS DE LA XARXA DE SENSORS WSN 
 
En aquest apartat ens centrarem en els materials i configuracions utilitzats en el 

desenvolupament de la nostra xarxa de sensors basada en Arduino i tecnologia ZigBee. 

En aquest apartat explicarem la elecció dels dispositius utilitzats així com les eines de 

configuració i de programació. 
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5.4.1 Arduino UNO 
 
“Arduino és una plataforma d’electrònica oberta per a la creació de prototips basada en 

software i hardware flexibles i fàcils d’utilitzar. Es va crear per artistes, dissenyadors, aficionats 

i qualsevol interessat en crear entorns o objectes interactius” [53] 

La plataforma Arduino es programa mitjançant l’ús de llenguatge de programació intuïtiu (IDE) 

d’Arduino [54]. Podem equipar o afegir elements a Arduino com sensors, activadors, llums, 

altaveus o altres mòduls complementaris i circuit integrats de manera de fer possible convertir 

el sistema en un cervell programable per a quasi qualsevol sistema de control. 

Característiques que fan d’Arduino una gran opció: 

 Accessible 

 Multi plataforma 

 Entorn de programació senzill i directe 

 Software ampliable i de codi obert 

 Hardware ampliable i de codi obert 

Com ja em comentat, Arduino és una plataforma de codi obert. Tots els arxius de disseny, 

esquemes i codi font estan disponibles de forma gratuïta per a tothom. Arduino ens permet 

adaptar un sistema per a un determinat objectiu o funció. Podem integrar la plataforma Arduino 

en els nostres propis dissenys i utilitzar les biblioteques de software Arduino en altres projectes. 

Existeixen diferents versions de plaques Arduino. Constantment els fabricants llencen al mercat 

noves versions amb noves funcionalitats i característiques. 

En el nostre cas i per realitzar el projecte hem triat la placa Arduino UNO tenint en compte que 

no és necessari una gran quantitat d’entrades i sortides, ni tampoc requereix una gran capacitat 

de càlcul. Per una altra banda el seu baix cost i que sigui una de les plaques més utilitzades i 

venudes fa que aquesta opció sigui la idònia  pel projecte. La placa Arduino UNO és la millor 

opció per començar a treballar amb la programació i la electrònica ja que és la opció més 

robusta, més utilitzada i amb una gran quantitat de documentació i sketchers per la 

programació. 

Com hem comentat anteriorment, a l’hora de l’adquisició del material per la realització del 

projecte he consultat l’aplicació en línia de segona mà “Wallapop” on he pogut comprovar que la 

majoria de opcions de compra eren per aquest model de placa Arduino UNO, per lo que ha sigut 

decisiu en la compra després de comprovar els requisits necessaris del projecte. 

 

Característiques de Arduino UNO 

La placa Arduino UNO és la que utilitzarem en el projecte com a plataforma de càlcul i 

processament per a controlar cada node. Inicialment havíem comptabilitzat 3 plaques 

necessàries pel projecte però després d’analitzar els requeriments necessaris de la xarxa 

ZigBee, només seran necessàries dues plaques, ja que el node coordinador no haurà de tractar 

les dades rebudes sinó només enviar-les a través del port sèrie. 

Arduino UNO és una placa basada en el microcontrolador ATmega328P i utilitza un xip 

conversor de USB a sèrie 16U2. 

 

Característiques tècniques [55]: 

 Microcontrolador ATmega328 

 Voltatge de funcionament 5V  

 Voltatge d’entrada (recomanat) 7-12V 

 Pins E/S digitals 14 (6 proporcionen sortida PWM) 

 Pins d’entrada analògica 6  

 Intensitat màxima per pin 40 mA 

 Intensitat de pin 3.3V 50 mA  

 Memòria Flash 32 KB (ATmega328) de las que 0.5 KB les utilitza el gestor d’arrancada 

(boot loader)  

 SRAM 2 KB (ATmega328 )  

 EEPROM 1 KB (ATmega328 )  

 Velocitat de rellotge 16 MHz 
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Figura 34: Placa Arduino UNO 

 
Alguns dels pins més importants de la placa amb funcionalitats especialitzades: 

 Serie: Pin 0 (RX) y pin 1 (TX). Están disponibles per a rebre dades (RX) i transmetre (TX) 

dades a través del port serie TTL.  

 Interrupcions Externes: pin 2 i pin 3. Aquests pins es poden configurar per a que 

interrompin l’execució del programa si detecta un nivell en concret. 

 PWM: pins 3, 5, 6, 9, 10 i 11. Proporcionen una sortida PWM (modulació per amplada de 

polsos) amb temporitzadors de 8 bits de resolució.  

 SPI: pines 10, 11, 12 i 13. Proporcionen comunicació SPI (Serial Peripheral Interface).  

 LED: pin 13. Hi ha un  LED integrat a la placa, connectat al pin digital 13, quan aquest pin 

té un valor HIGH (5V) el LED s’engega i quan té un valor de LOW (0) el LED s’apaga.  

 6 entradas analógicas, cadascuna d’elles proporciona una resolució de 10 bits (1024 

valors). Per defecte es mesura des de terra a 5 volts.  

 I2C: pin 4 (SDA) i pin 5 (SCL). Soport del protocol de comunicacions I2C / TWI.  

 AREF. Proporciona un voltatge de referència per a les entrades analògiques. 

 Reset. Si en aquest pin se subministra un zero lògic, es reinicia el microcontrolador. 

L'ATmega328 a les plaques Arduino UNO ve pre-carregat amb un carregador (boot loader) 

que permet carregar nou codi sense necessitat d'un programador per maquinari extern. La 

càrrega d'un codi nou es realitza a través de l'entorn de desenvolupament Arduino i la 

connexió sèrie/USB.  
Dispositius necessaris per la nostra xarxa WSN: 2 

 

5.4.2 Mòduls XBee 
 
XBee es propietat de DIGI i està basat en el protocol o tecnologia ZigBee. Els XBee són mòduls 

sense fils, fàcil d’utilitzar i permeten la comunicació entre dispositius a través de RF. Són 

solucions integrades per a la connexió i comunicació entre dispositius a través d’un mitjà sense 

fils. Els mòduls XBee utilitzen l’estàndard IEEE 802.15.4. 

La ràdio XBee transmet dades a 2,4GHz per a crear xarxes punt a punt o per a xarxes punt a 

multipunt. Aquests mòduls van ser creats per aplicacions que requereixin una baixa latència i 

un temps de sincronització previsible, proporcionant una comunicació ràpida i robusta. 

La figura 19, mostra les connexions mínimes que necessita el mòdul XBee per a poder ser 

utilitzat. A part d’aquestes connexions, els mòduls s’han de configurar segons el mode 

d’operació que es desitgi per l’aplicació requerida. 
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Figura 35: Connexions bàsiques per XBee [49] 

 
El mòdul requereix una alimentació ente 2.8 i 3.4v; la connexió a terra i les línies de 

transmissió de dades (TXD i RXD) per a comunicar-se amb el microcontrolador o bé directament 

a un port sèrie utilitzant algun conversor de voltatge. 

Actualment hi ha diferents versions i sèries de mòduls XBee. Hi ha versions professionals i 

altres que no ho són per la majoria de mòduls. Les versions professionals són totalment 

compatibles amb les que no són professionals, però consumeixen més, són més cares però 

tenen millor radi de cobertura. 

 

Ens centrarem en els mòdul XBee S1, que són els mòduls amb que realitzarem la nostra 

pràctica, les seves principals característiques són: 

 
 Velocitat 

de 

dades  

Potència 

sortida 

Sensibilitat Cobertura 

Espais 

oberts 

Espais 

interiors 

XBee S1 250kbps 1mW -92dBm 100m 30m 

XBee S1 PRO 250kbps 60mW -100dBm 1000m 100m 
Figura 36: Taula característiques XBee S1-S1PRO 

 

La elecció de la Serie 1 PRO pels mòduls XBee es deguda a la facilitat de connexió i 

programació del mòdul. A més a més els experiments que portarem a terme amb dos nodes 

sensors terminals, no farà falta que es comuniquin a grans distàncies. Aquests mòduls, també 

tenen capacitat de comunicació punt a punt i multipunt, suficient per la nostra xarxa. 

Els mòduls XBee poden comunicar en 5 modes diferents: Rebre/transmetre, mode de baix 

consum, mode comandament (comandaments AT), mode transparent (per defecte) i mode API.  

En el nostre cas, utilitzarem el mode transparent que és el que té configurat per defecte. En 

aquest mode, tot el que ingressa pel pin 3 (Data in) es guardat en el buffer d’entrada i 

transmès, i per una altra banda, tot el que arriba com a paquet de dades de RF és guardat en el 

buffer de sortida i enviat pel pin 2 (Data out). 

Dispositius necessaris per la nostra xarxa WSN: 3 

 
5.4.3 Placa d’expansió entre Arduino i XBee 
 

Per a connectar la placa Arduino ONU i el mòdul XBee hem triat una placa d’expansió o shield 

XBee per a Arduino UNO de la marca KiKyo. Aquesta placa, al no ser de la marca Arduino ens 

ha permès baixar considerablement el seu cost satisfent tots els requisits necessaris pel seu 

funcionament amb la placa Arduino i XBee. 

Aquesta placa fa d’interfície entre el mòdul XBee i la seva base Arduino. 

 

La placa d’expansió permet connectar el mòdul XBee i a la seva vegada deixa lliures diferents 

ports de la placa Arduino per l’ús de sensors o altres dispositius. 

Per la configuració dels nostres nodes sensors haurem de modificar els jumpers per posicionar-

los en mode XBee o sigui que enviïn la informació captada pels sensors a través de l’antena del 

mòdul XBee cap al coordinador. 
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Figura 37: Placa d’expansió XBee per Arduino 

 

Connexions: 

Per la realització dels nodes sensors en mode d’emissors de la lectura dels sensors haurem de 

fer les següents connexions, (Figura 23): 

 Connectar el pin A0 del sensor amb l’entrada analògica A0 de Arduino. Per fer 

aquesta connexió podem utilitzar el pin A0 accessible des de l’escut o placa d’extensió. 

 Connectarem a través dels jumpers de configuració subministrats per l’escut, la 

posició idònia per connectar el pin Tx o de transmissió sèrie TTL d’Arduino (Pin1) a 

l’entrada digital RXD del mòdul sense fils XBee (Pin3, DIN) per transmetre la 

informació a través de RF i tecnologia ZigBee. 

Dispositius necessaris per la nostra xarxa WSN: 2 

 

5.4.4 Placa XBee Explorer USB 
 
Per a configurar els XBee i connectar el node coordinador al PC necessitarem aquesta placa que 

connecta el mòdul XBee coordinador amb el PC a través del port USB o port sèrie. 

Hem triat un Adaptador USB a Port Sèrie per Arduino Xbee de la marca ICQUANZX (preu 

assequible). Aquest dispositiu farà d’interfície entre el mòdul XBee i el nostre PC.  

Una vegada en funcionament la nostra xarxa WSN, els nodes sensors enviaran la informació de 

les lectures a través de la tecnologia ZigBee i les antenes integrades en els dispositius fins 

arribar al mòdul ZigBee coordinador que el tindrem connectat al PC a través de l’adaptador USB 

Explorer per poder enregistrar a través del port sèrie les dades que ens arribaran des de  cada 

node. 

 
Figura 38: USB XBee Explorer 

 
Dispositius necessaris per la nostra xarxa WSN: 1 

 

5.4.5 Sensors d’humitat del terra 
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Per a capturar la humitat en els dos sensors emissors necessitarem higròmetres del terra per 

fer lectures sobre la humitat del terra. 

Hem triat el sensor d’humitat YL-69 i el mòdul HC-38 per Arduino ja que presenta les 

característiques necessàries pel correcte funcionament de la nostra xarxa. 

 
Figura 39: Sensor d’humitat YL-69 i HC-38 

 
El sensor d’humitat es sol utilizar per detectar la humitat del terra. Per això és perfecte per a 

construir un sistema de reg automàtic o monitoritzar la humitat del terra de les nostres plantes. 

El sensor està format per dues peces: la placa electrónica que connectarem a la placa d’Arduino 

i la sonda per detectar l’humitat o el aigua. 

El sensor té incorporat un potenciòmetre per ajustar la sensibilitat de la sortida digital (D0), un 

LED d’alimentació i un LED de sortida digital. 

Característiques: 

 Sensibilitat ajustable amb un potenciòmetre 

 Voltatge entre 3,3 i 5v (compatible amb Arduino) 

 Sortida digital i analògica (més precisió) 

 Fàcil instal·lació 

 Dimensions: 60x30mm 

Funcionament 

El voltatge que ens dona el sensor canvia amb el contingut d’aigua en el terra. 

 Terra humit: el voltatge de sortida disminueix 

 Terra sec: el voltatge de sortida augmenta  

La sortida pot ser una senyal analògica (A0) i Arduino la transformarà en un valor digital entre 0 

i 1023 degut al conversor analògic-digital de resolució de 10 bits de Arduino. 

Les connexions de la placa HC-38 que connectarem a l’Arduino són:[56] 

 

 
Figura 40: pins HC-38 

 
Connectarem la sonda YL-69 als dos pins de la part esquerra sense polaritat i els 4 pins de la 

banda dreta els connectarem a la placa Arduino de la següent manera: 

 

Arduino UNO HC-38 

5v Vcc 

GND GND 

Entrada analògica A0 Sortida A0 

 
Connexions: 
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Figura 41: Connexions sensor-Arduino [57] 

Dispositius necessaris per la nostra xarxa WSN: 2 

 

5.4.6 Bateria portàtil de 5v 
 
Per la autonomia dels dos sensors farem servir dos bateries de 5v cadascuna. Hem triat unes 

bateries de la marca Power Bank Essence 5000 de CellularLine amb connexió USB. 

 

Característiques: [58] 

 2 ports d’entrada, USB-C i MICRO USB 

 1 port de sortida USB de 12 W per la càrrega de dispositius 

 Capacitat: 5000mAh  

 
Figura 42: Bateria Power Bank 5v 

 
Dispositius necessaris per la nostra xarxa WSN: 2 

 

5.5 CONFIGURACIÓ I ENTORNS DE DESENVOLUPAMENT 
 
En aquest apartat explicarem les eines de configuració i programació utilitzades per a la 

realització del projecte. 

Abans de poder utilitzar els XBee, es necessari configurar-los per a que es comuniquin entre 

ells. Els mòduls XBee ja venen configurats per defecte de manera que es puguin comunicar 

entre ells. Tenen un canal assignat i estan en “mode transparent”. 

Per a configurar els mòduls XBee tal com nosaltres necessitem necessitarem una eina gràfica 

senzilla per visualitzar i configurar cada mòdul XBee de la nostre xarxa. 

 

5.5.1  DIGI XCTU  
 
Per poder configurar els mòduls XBee hem instal·lat en el nostre ordinador un software de la 

casa DIGI molt senzill d’utilitzar: XCTU versió:6.5.12. 

L’utilitzarem per llegir i escriure valors de configuració en cada mòdul. Cada mòdul (nodes finals 

o coordinador), necessitarà tenir uns valors concrets per a determinats paràmetres de 

configuració de manera que es puguin comunicar dins d’una mateixa xarxa.  

Per poder accedir a la configuració de cadascun dels mòduls primerament haurem d’utilitzar i 

encaixar el mòdul en la placa XBee Explorer USB que hem mencionat anteriorment i fa 

d’interfície entre el mòdul XBee i el nostre PC. Simplement ens faltarà connectar la placa XBee 
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Explorer USB a través d’un connector mini USB al port USB del nostre PC per poder accedir a 

la configuració. 

 

Configuració per cada mòdul XBee: 

Existeixen molts paràmetres i opcions de comunicació pels XBee, però aquí mostrarem només 

les més importants i necessàries pel nostre projecte: 

 PAN ID: És l’identificador de la nostra xarxa d’àrea personal (PAN). Tots els XBee que 

integrin la mateixa xarxa hauran de tenir assignat el mateix ID de PAN.  

 MY: Es la adreça del dispositiu. És una única adreça que identifica cada XBee dins de la 

xarxa PAN. 

 DH: Adreça alta de destí. Posarem zero ja que no tindrem molts dispositius, i només 

amb la part baixa tindrem prou. 

 DL: Adreça baixa de destí. Es l’adreça única amb la que es vol comunicar el XBee en 

qüestió. 

 CE: Determina si el XBee en qüestió és el coordinador o un node sensor. 

 BD: Taxa de bauds. La velocitat a la que es comunicaran els mòduls XBee. Utilitzarem 

9600 bauds, ja que és el valor predeterminat. 

  

Passos per la configuració de cada node: 

1- Un cop tenim connectat el mòdul Xbee al nostre Pc, obrim el programa XCTU i intentem 

buscar mòduls ràdio. Per fer la búsqueda s’ha d’indicar el tipus de port COM on buscar (USB 

Serial Port) i la velocitat en que estan funcionant, per defecte serà a 9600 bauds. 

 
Figura 43: Software XCTU (recerca) 

2- Detectarem el mòdul connectat 

 

 
Figura 44: Mòdul RF trobat 

 
3-  Un cop el mòdul es detectat. L’afegirem a la nostra llista i visualitzarem la seva 

configuració. 
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Figura 45: Configuració XBee 

 
4- Modificar els paràmetres més importants per cada mòdul, especificant la identificació de 

xarxa, l’adreça única, adreça destí i si actua com a coordinador o node final. Un cop hem 

modificat els paràmetres clicarem sobre la icona d’escriure (“write”) o gravar. 

 

Per a cada node haurem de repetir el procés i gravar la configuració determinada pel correcte 

funcionament de la xarxa. 

 

A la següent taula podem veure com hem configurat els nodes sensors i el node coordinador per 

que la nostra xarxa funcioni i el node coordinador rebi les dades transmeses pels nodes finals. 

 Coordinador Node Sensor1 Node Sensor2 

PAN ID 3033 3033 3033 

DH 0 0 0 

DL 1 1023 1023 

MY 1023 1024 1025 

CE Coordinator End device End device 
Figura 46: Taula de configuració XBee 

 
Una vegada configurats els mòduls XBee, ja podrem muntar cadascun dels nodes de la nostra 

xarxa segons les connexions anteriorment explicades. 

 

5.5.2  IDE D’Arduino i Codi dels nodes sensors 1024 i 1025 
 
Per a programar el microcontrolador de la placa Arduino hem utilitzat un entorn eficient de 

desenvolupament integrat o IDE que permet la connexió de l’ordinador amb la placa per a 

carregar els programes o sketchers i comunicar-se amb ella.  

IDE d’Arduino es pot descarregar de manera lliure  des de la web de la mateixa plataforma 

Arduino [53] i disposa d’una gran quantitat d’exemples i documentació. 

Aquest software el podem utilitzar sobre Windows, Linux o altres sistemes operatius, a més a 

més ens proporciona eines com l’editor de codi, compilació, monitor sèrie i un gran número de 

llibreries i exemples. 

El llenguatge de programació està basat en C/C++. 

 

Sketches 

Els programes o sketchers es divideixen en tres parts o blocs: estructura, variables i funcions. 

Tot programa ha de tenir dos funcions essencials denominades Setup() i Loop(). 

 Setup(): La funció setup es crida quan s’inicia un sketch. En aquesta part podrem 

realitzar tasques de configuració, definició de pins o inicialitzar llibreries. Aquesta funció 

només s’executarà una vegada després de cada arrancada o reinici de la placa Arduino. 



56   

 Loop(): Després de crear una funció Setup(), que inicialitza i estableix els valors inicials, 

la funció Loop() executa un bloc de manera cíclica. 

 

En el nostre cas i tenint en compte que els nodes finals seran els que enviïn la informació 

d’igual manera cap al coordinador, els codis que haurem de carregar a les dues plaques Arduino 

connectades amb els sensors seran iguals exceptuant alguna diferència per visualitzar la 

procedència del sensor del que rebem les dades en el programa final de visualització. 

En el nostre codi podrem veure com el format de la línia de dades que enviem és diferent per 

cadascun dels sensors, per lo tant haurem de carregar diferent codi per cada sensor. 

 

Node Sensor2 o 1025 

En el codi d’aquest node sensor és molt senzill. Podem veure en la figura següent que tenim les 

dues funcions necessàries per crear un sketch. 

Inicialment crearem una variable per guardar el valor analògic de la lectura dels sensors.  

 En la funció Setup() només haurem d’inicialitzar o obrir el port sèrie a 9600 bauds que 

serà la velocitat de les dades. 

 En la funció Loop() llegirem el valor analògic que hi ha en el pin A0 d’Arduino. Un 

vegada em obtingut el valor del sensor imprimirem una línia de dades específica en el 

port sèrie com text seguit d’un caràcter de retorn de carro per canviar de línia.  

El format d’aquesta línia “Serial.println..”, és l’adequat perquè desprès el programa Excel el 

pugui interpretar i extreure les dades de manera adequada. 

 
Figura 47: Codi Node Sensor 2 

 
Connectarem el node sensor 1024 al nostre PC a través de USB i una vegada compilat i pujat el 

codi a la placa Arduino, podrem veure a través del monitor sèrie les dades que extreu del 

sensor: 

 
Figura 48: Monitor sèrie pel Node Sensor 2 
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Si analitzem aquesta línia que envia a través de ZIgBee podrem veure que esta formada per 5 

dades que haurà d’interpretar l’Excel en 4 columnes ja que la primera dada “DATA” serveix per 

iniciar una fila de continguts en el Excel i cada coma indicarà un columna nova. 

 

DATA,DATE,TIME,,955 

 

 DATA: especifica que el que arribarà a Excel seran dades per processar. 

 DATE: L’Excel interpretarà que haurà de posar la data actual de l’ordinador 

 TIME: L’Excel interpretarà que haurà de posar la hora actual de l’ordinador 

 ,,: L’Excel interpretarà que haurà de deixar una columna buida 

 955 : és el valor capturat pel sensor i que indica la quantitat d’humitat que té el terra. 

En aquest exemple, el terra està molt sec (proper a 1023). 

Aquestes dades seran les que s’enviaran a través de la nostra antena del mòdul XBee cap al 

mòdul coordinador. Una vegada carregat el codi i comprovat que les dades que enviarà són 

correctes, ja podrem desconnectar el node del nostre PC per connectar-lo a la bateria de 5v i fer 

les lectures a diferents distàncies. 

 

Node Sensor1 o 1024 

 

En el node 1025 haurem de repetir tot el procés però especificarem una petita deferència en la 

línia que imprimirem en el port sèrie, d’aquesta manera podrem visualitzar la procedència de la 

lectura (Sensor 1024 o 1025). 

 
Figura 49: Codi Node Sensor 1 

 
En aquest cas, la línia que s’imprimirà de manera repetida en el port sèrie serà: 

 

DATA,DATE,TIME,955 

 

La diferència la veurem en la creació d’una dada o columna en el Excel menys, ja que posarem 

les dades de la lectura en la columna que anteriorment havíem deixat buida. 

En la següent figura es pot veure com serà la recollida de dades en el Excel, però aquest 

software ja l’explicarem en la propera secció. 

 

 
Figura 50: Taula de dades adquirida en temps real 
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Node Coordinador 

El node Coordinador  (MY=1023) serà l’encarregat de recollir les dades que viatgen des dels 

nodes sensors fins a l’antena receptora del coordinador. Com hem comentat anteriorment 

aquest node estarà encaixat a una placa USB Explorer XBee que farà d’interfície entre 

l’ordinador i el mòdul de radiofreqüència XBee, (Figura 33). 
En aquest node no tindrem placa Arduino, ja que no és necessari processar la senyal rebuda 

abans d’enviar-la al port sèrie del nostre PC. 

Senzillament, el nostre coordinador només farà la tasca de rebre els senyals procedents dels 

dos nodes sensors i enviar-los a través del port sèrie USB. 

 

Inicialment s’havia plantejat una placa Arduino també pel node receptor, però em pogut 

estalviar aquest dispositiu processant les dades en la mateixa fulla d’Excel. 

 

5.5.3  Elecció de la interfície gràfica: PLX-DAQ R2 
 
Les dades recollides pel sensors es mostraran en una interfície gràfica en l’ordinador connectat 

al coordinador. L’objectiu és poder visualitzar les dades enviades pel coordinador des del port 

sèrie per poder monitoritzar el nivell o tant per cent d’humitat del terra en dos llocs diferents en 

temps real. 

Per monitoritzar les dades dels sensors en temps real hem triat una eina de software creada per 

monitoritzar les dades de diferents sensors en temps real sobre Excel. Aquest complement de 

software, és de la casa Parallax i el seu nom és: PLX-DAQ v2.10. Aquesta versió permet 

treballar amb Windows 10 amb suport per 64 bits. 

He fet una recerca en el fòrum de Arduino [59], sobre l’obtenció de dades en temps real sobre 

Excel i vaig trobar aquesta eina de gran utilitat. Un cop descarregada la darrera versió, he 

comprovat que bàsicament es tracta d’una fulla d’Excel programada amb visual basic per poder 

capturar les dades del port sèrie i col·locar-les en diferents columnes. 

Característiques:[60] 

 No necessita instal·lació. Es un llibre d’Excel (Microsoft Office/Excel 2000 a 2003) 

 Pot fer gràfiques de les dades a mida que arriben en temps real 

 Registra fins a 26 columnes de dades 

 Podem marcar les dades amb el temps real 

 Llegir/escriure qualsevol casella en temps realen un full de treball 

 Taxa de bauds fins a 128K 

 Admet Com1 fins el Com15 

En el nostre cas, aquesta eina és perfecte per monitoritzar les dades dels nostres 

sensors en temps real i poder extreure gràfics i avisos d’alarmes. 

Per realitzar la captació de les dades des del node coordinador, hem requerit dues fulles del 

llibre d’Excel PLX-DAQ . En la primera fulla visualitzem les dades en temps reals tal com ens 

les envia el node coordinador a través del port sèrie.  

En la següent pàgina, podrem visualitzar les dades en percentatge d’humitat del terra i a la 

vegada visualitzar un gràfic d’aquestes adquisicions en temps real. 

Per poder crear el gràfic final així com calcular el tan per cent relatiu d’humitat del terra 

mesurat (%), hem hagut d’adequar les dades capturades de manera que puguem visualitzar en 

una nova fulla d’Excel una taula en temps real de la captura amb la data i hora, a més a més de 

la lectura del sensor pels diferents nodes. Conseqüentment gràcies a aquesta taula, ja podrem 

visualitzar d’una manera senzilla i gràfica les dades capturades pels dos sensors a través d’un 

gràfic. Podem veure el resultat final a la figura 32. 
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Figura 51: Taula i gràfic final de resultats 

 

Primera fulla d’adquisició “Simple Data”: 

 

Per començar amb l’adquisició de les dades procedent del node coordinador, haurem d’iniciar la 

nostra funció a través d’un panell inicial on hem d’especificar el port sèrie i la velocitat en bauds 

i nomé ens caldrà “connectar” amb el botó especificat. Automàticament s’aniran carregant els 

valors de les lectures dels diferents sensors en la primera fulla del nostre llibre d’Excel. 

 
Figura 52: Adquisició de dades i alarmes 

 

A la fulla inicial, podem veure (figura 33) que normalment s’alternen una línia de dades 

procedent de cadascun dels sensors. Comprovem que al alternar-se les línies procedents de 

cada sensor sempre tindrem una columna buida (Sensor1 o Sensor2) que coincideix amb el 

sensor que no és l’origen de la dada.  

Aquesta disposició de les dades no és adequada per poder dibuixar un gràfic en temps real, en 

conseqüència haurem de crear una nova taula amb totes les columnes i caselles plenes repetint 

dades anteriors en el cas de caselles buides, (figura 33). 

Una servei important en aquesta monitorització podria ser la creació d’alertes. A través de 

fórmules de Excel podrem establir diferents alertes en el cas que els valors detectats estiguin 

fora del rang determinat com a normal.  

 

Límits establerts fora de rang:  

 Si lectura<450 – Suposarem que la sonda està completament en aigua o bé que hi ha 

alguna fuga de reg. 

 Si lectura>900 – Suposarem que la planta no té aigua i pot assecar-se. 
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Una altra funcionalitat que podem afegir a aquesta fulla de càlcul és visualitzar el càlcul del 

tant per cent de les dades recollides en contes de mostrar-les amb els valors del sensor (0-

1023). En aquest cas, el que haurem d’establir és una funció que mapegi el valor d’adquisició i 

el converteixi en un tant per cent d’humitat fixant uns valors per les fites superiors i inferiors. 

 

La fórmula subministrada pel (%) d’humitat serà: 

  

(Vs-lectura)*100/(Vs-Vi)=%humitat de lectura 

 Vs (valor superior)=1023 – serà  0% humitat 

 Vi (valor inferior)=450 – serà 100% humitat 
 

 
Figura 53: Full d’adquisició de dades 

 

Una vegada tenim les dades capturades en el format que necessitem, podrem crear la fulla amb 

les dades vinculades al full anterior, amb els resultats finals, (figura 52). 

 

5.6 MESURES I PROVES DEL PROTOTIP EN DIFERENTS ESCENARIS 
 
En aquest apartat parlarem sobre els experiments o proves que hem fet durant el 

desenvolupament del projecte.  

Per una banda comprovarem la distància màxima perquè hi hagi comunicació entre els nodes 

emissors i el coordinador o receptor i en un segon terme analitzarem les dades d’humitat 

rebudes en diferents escenaris. 

 

5.6.1 Comunicació entre node emissor i receptor de la xarxa (punt a punt) 
 
Per fer aquest experiment valorarem dos escenaris: 

1. Interior d’una casa de 450m2 amb 3 plantes 

2. Exterior, espai obert  

 

Escenari 1: Interior d’una casa de 3 plantes i 450m2 

 

Farem la prova de distància amb un node emissor i el node coordinador. El node coordinador 

està situat en la tercera planta de la casa connectat a l’ordinador a través de USB de manera 

que podem monitoritzar les dades captades des del node sensor a través de l’aplicació d’Excel, 

PLX-DAQ. 

Traslladem el node emissor per diferents punts de la casa i per diferents plantes per comprovar 

la cobertura del senyal i analitzem els llocs on es perden paquets de la recepció o bé es deixa 

de rebre informació. 

Tenint en compte que el receptor o coordinador està en la tercera planta, comprovem que a 

tota la casa es rep bé la comunicació, encara que hi ha zones on hi ha pèrdues de paquets. 

Aquestes zones coincideixen amb les que estan més allunyades del receptor i hi ha més plantes 

i parets entre mig, ja que no hi haurà en cap moment visió directa. 
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En la següent taula (figura 55), podem veure les diferents mesures en en les que s’ha anat 

comprovant l’abast de la comunicació.  

 
Distància emissor-receptor Pèrdua de paquets 

5m – mateixa planta (sense visió 

directe) 

Sense pèrdues 

10m – 1 pis més a baix (sense visió 

directe) 

Sense pèrdues 

20m – 2 pisos més a baix (sense visió 

directe) 

Sense pèrdues 

25m – 2 pisos a baix i a travessant dos 

parets 

Pèrdues de paquets 

30m – 2 pisos a baix i a travessant dos 

parets 

Pèrdua de transmissió 

Figura 54: Qualitat de transmissió en interior i segons distància 

 

Podem comprovar que segons les especificacions del fabricant els mòduls XBee S1 Pro haurien 

d’arribar en interiors fins a 100m. El resultat d’aquestes proves no coincideixen, ja que a partir 

d’una distància de 2 pisos respecte el receptor i l’emissor (25m) i travessant diferents estàncies 

o parets comencen a haver pèrdues de paquets o comunicació nul·la. 

 

 
Figura 55: Comunicació receptor/emissor variant les lectures del sensor cada 2s 

 
Escenari 2: Espai obert exterior, urbà 

 

En aquest experiment hem posat el node receptor en la part més alta de la casa on visc de 

Lloret de Mar (terrassa) i hem anant fent mesures de cobertura amb un node emissor des de 

diferents distàncies i visualitzant els resultats de mesura amb el software XCTU (Digi) que 

mostra la informació que rep el receptor. 

 
Figura 56: Informació rebuda pel receptor si hi ha comunicació, XCTU 
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Amb el node sensor ens hem desplaçat per diferents punts des de la ubicació del node receptor 

(casa meva), en la següent taula podem comprovar la qualitat de la comunicació a diferents 

distàncies en espai obert. 

 

Distància emissor-

receptor 

Pèrdua de 

paquets 

Observacions 

100m (visió directe) Sense pèrdues Davant de la casa sense obstacles 

visuals 

116m (sense visió 

directe) 

Pèrdua de 

transmissió 

Hi ha una casa que tapa la visió 

directe (figura 59) 

168m (visió directe) Sense pèrdues Si seguim el carrer es perd la 

cobertura degut a un canvi de rasant 

i pèrdua de visió.  

215m (sense visió 

directe) 

Pèrdues de 

paquets 

Hi ha una casa que tapa la visió 

directe  

260m (visió directe) Sense pèrdues Visió directe (figura 60) 
Figura 57: Qualitat de transmissió en exterior i segons distància 

 

Podem comprovar que segons les especificacions del fabricant els mòduls XBee S1 Pro haurien 

d’arribar en exteriors fins a 1Km.  

El resultat d’aquestes proves no coincideixen, ja que a partir de la pèrdua de visió directa 

deguda a diferents obstacles com poden ser cases , arbres, o bé un canvi de rasant comencen a 

haver pèrdues de paquets o comunicació nul·la. 

 

 
Figura 58: No hi ha comunicació, per pèrdua de visió directe 

 

 
Figura 59: Comunicació amb visió directe 
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Un altre experiment que podríem fer amb visibilitat directe emissor-receptor a una distància 

major, és fer comprovar la recepció de la comunicació entre els punts més extrems del passeig 

de Lloret de Mar (1,2Km).  

 

Distància emissor-

receptor 

Pèrdua de 

paquets 

Observacions 

1,2 km (visió directe) Sense pèrdues Als extrems de la platja de Lloret de 

Mar 
 

En aquest sentint, sense cap tipus d’obstacles en la visió directa de la comunicació tenim una 

bona comunicació. 

 
Figura 60: Visibilitat directa, platja de Lloret de Mar (1,2km) 

 

5.6.2 Dades recollides pels sensors d’humitat 
  
En la següent figura es mostren els dos sensors que estan enterrats en dos testos amb plantes, 

una que no té aigua ni humitat i l’altre que té un terra hidratat, (Figura 61) 

 

 
Figura 61: S1 planta seca, S2 planta hidratada 

 

Els resultats de la mesura els podem veure a la següent figura (Figura 62). 
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Figura 62: Resultats en % d’humitat dels dos sensors 

 
Com podem veure a través del monitoratge de les dades  captades pel receptor i a través de 

l’aplicació personalitzada d’Excel (PLX-DAQ), la planta seca té una humitat al voltant del 20% i 

la planta hidratada té una humitat del 54%. 

Si afegim aigua al test humit (S1), podrem veure com el gràfic i les lectures varien augmentant 

fins al 80%. 

 

 
Figura 63: Resultats en % d’humitat dels dos sensors 
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6. Conclusions i possibles millores del sistema 
 
Aquest treball es presenta com una millora de gestió eficient en el sistema de reg remot que 

existeix actualment a L’Ajuntament de Lloret de Mar. L’objectiu principal del projecte és la 

millora del sistema actual de reg remot existent a Lloret de Mar per aconseguir una major 

eficiència i estalvi econòmic i de recursos hídrics.  

En concret, el projecte està dividit en dues parts ben diferenciades. Per una banda es realitza 

l’estudi i disseny de la fase d’adquisició de dades sobre el terreny i per una altra banda s’ha 

creat un prototip de xarxa de sensors d’humitat sense fils amb tecnologia ZigBee. 

Amb el disseny proposat com a millora en l’adquisició de dades, podrem conèixer les dades 

sobre el terreny en temps real, en quan a dades de diferents paràmetres com la humitat del 

terreny, despesa de volum d’aigua o altres característiques climatològiques. Gràcies a la xarxa 

de sensors sense fils desplegada en la solució proposada a través de tecnologia LoRaWAN, 

podrem conèixer les necessitats reals de cada zona del sistema de reg i aconseguir prendre 

decisions encertades per cada àrea o planta.  

A part d’aconseguir informació real sobre el terreny, també podrem monitoritzar, GEO localitzar 

i gestionar amb el software centralitzat totes les incidències o problemes que es puguin 

ocasionar. Aquest software, ens permetrà centralitzar tota la informació rebuda, així com 

incorporar dades de cada plantació o àrea i prendre decisions segons els paràmetres 

característics de cada zona respectant les necessitats reals de cada planta. 

 

Un cop hem analitzat les diferents tecnologies sense fils actuals hem arribat a la conclusió que 

LoRaWAN és la millor elecció per fer el desplegament de la nostra xarxa de sensors gràcies a les 

seves característiques: Codi obert, velocitat de dades, baix consum, baix cost, possible 

implantació en àrea extensa (fins a  11km) i un ús de l’espectre no llicenciat. 

 

En referència als estudis sobre l’estat de l’art dels sistemes actuals sobre xarxes de sensors 

sense fils sobre sistemes de reg remot, podem concloure: 

 

 S’han desenvolupat nombrosos projectes per Smarts Cities orientats a solucionar 

problemes d’eficiència i estalvi de recursos hídrics en els sistemes actuals de reg.  

 Les xarxes WSN presenten nombrosos reptes per l’aplicació del processament i control 

del senyal distribuït oferint noves oportunitats tecnològiques i de mercat. 

 La tecnologia ZigBee així com LoRaWAN prenen una gran importància en IoT, sobre tot 

gràcies al seu baix consum, baix cost i la possibilitat d’interconnexió de molts mòduls en 

una mateixa xarxa. 

 

En referència al desenvolupament del prototip de xarxa de sensors sobre tecnologia ZigBee 

podem concloure: 

 

 Una vegada creat el prototip i realitzats diferents experiments de mesura de la humitat 

del terra de manera satisfactòria, podem pensar que hem aconseguit el nostre objectiu i 

que aquest sistema es podria incorporar en un sistema de reg domotitzat per un jardí o 

comunitat per una petita àrea de fins uns 500 metres o més amb visibilitat directe amb 

el coordinador o receptor. 

 En quan als mòduls de RF XBee utilitzats com a tecnologia sense fils ZigBee, hem de 

recalcar que necessitarem, a l’exterior, visió directe amb el receptor. En el cas de 

cobertura interior, la distància de la cobertura disminueix considerablement. 

 La elecció de Arduino com a plataforma de càlcul s’ha fet tenint en compte el seu baix 

cost, flexibilitat de codi obert, i els pocs requisits de còmput del nostre sistema. 

 

En quan al seguiment de la planificació inicial proposada en la PAC2, s’ha hagut que 

modificar totalment. Un cop es va fer l’entrega de la PAC2, ens vam adonar que el plantejament 

inicial s’havia de modificar per personalitzar més el meu projecte. En aquest sentit, es va 

canviar la visió inicial del projecte i el vam centrar més en una millora del sistema de reg actual 

de Lloret de  Mar enfocat en la fase d’adquisició de dades en temps real, o sigui en la creació de 
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la xarxa de sensors sense fils amb tecnologia LoRaWAN, així com incorporació de la creació 

d’una xarxa de sensors pròpia amb tecnologia sense fils per mostrar d’una manera pràctica el 

que volíem dissenyar. En aquest sentit es va haver de modificar diferents apartats de la 

memòria que ja estaven fets, així com planificar novament les tasques modificades o creades. 

Per una altra banda i respecte al prototip d’Arduino, hem fet una petita modificació en el 

disseny inicial pressupostat.  Inicialment havíem previst tres plaques Arduino per la realització 

del nostre prototip. Dos plaques per processar el senyal dels sensors i una placa més per 

analitzar i processar les senyals captades pel coordinador. A l’hora de fer el disseny i revisar els 

objectius, hem pogut comprovar que no necessitàvem fer una processament de les dades 

captades pel receptor, simplement havíem de traspassar-les a l’ordinador a través del port sèrie 

i monitoritzar les dades per pantalla. Aquest fet ens ha suposat un estalvi en el preu dels 

materials que inicialment havíem de comprar, en concret hem estalviat una placa d’expansió 

per XBee i una placa Arduino, ja que el XBee coordinador  el podíem tenir connectat a traves de 

la placa USB Explorer a l’ordinador per captar les dades rebudes dels sensors. 

 

Possibles millores 

 

 En quan una possible millora en el sistema proposat com a solució del reg amb tele gestió a 

Lloret de Mar, podria proposar una ampliació de les zones de reg per poder abraçar una 

major extensió que l’actual, ja que actualment només hi ha tres avingudes amb gestió 

intel·ligent del reg remot. Degut a la facilitat i escalabilitat del sistema proposat no hi hauria 

cap problema en la incorporació de noves zones o nodes sensors en la nostra xarxa WSN.  

 Una altra millora en la xarxa de sensors LoRaWAN seria incorporar altres sensors comunicats 

als diferents nodes per captar altra tipus de dades com podria ser temperatura del terra. 

 Per una altra banda i respecte al prototip creat amb mòduls XBee, de la mateixa manera que 

hem proposat una extensió dels nodes en la xarxa LoRaWAN, també es podrien afegir altres 

nodes i sensors a la nostra xarxa de sensors d’humitat del terra. Es podrien afegir més nodes 

router per formar altres tipus de topologies com la d’arbre o malla. 

 Per finalitzar també es podria fer una millora en l’aplicació gràfica de manera que l’usuari 

pogués interactuar més amb l’aplicació. Es podria crear una WebApp de manera que pogués 

ser accessible des de qualsevol dispositiu. 
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7. Glossari 
 
ABP: Activació per personalització (Activation by Personalization). Forma d’activació d’un dispositiu 
vinculant-lo a una xarxa evitant el procediment de sol·licitud-acceptació d’unió.  
ADC: Analog to Digital Converter. Dispositivo electrónico que transforma una entrada analógica en un valor 
binario. 
ADR: Velocitat de dades adaptativa (Adaptative Data Rate). Mecanisme per optimitzar les velocitats de 
transmissió de dades i el consum d’energia a la xarxa. 
AES: Estàndard de xifratge avançat (Advanced Encryption Standard). Esquema de xifratge per blocs adaptat 
com un estàndard de xifratge pel govern dels Estats Units. 
API: Una API, o interfície de programació d'aplicacions, és un conjunt de regles que defineixen com es poden 
connectar i comunicar les aplicacions o els dispositius entre si.  
ARDUINO: Arduino és una plataforma de desenvolupament basada en una placa electrònica de maquinari 
lliure que incorpora un microcontrolador reprogramable i una sèrie de pins femella.  
ETSI: Institut Europeu de Normes de Telecomunicacions (European Telecommunications Standards Institute) 
Organització de normalització independent d’Europa 
Gateway:  porta d’enllaç que funciona com un marc de comunicació de dades. 
GSM: Sistema Global de Comunicacions Mòbils. Es tracta d'un estàndard molt utilitzat I va suposar un salt de 
les comunicacions analògiques a les digitals.  
IDE: Entorn de desenvolupament integrat (Integrated Development Environment) Aplicació informàtica que 
proporciona serveis integrals per facilitar al programador el desenvolupament de software. 
 IoT: Internet de les coses (Internet of Things) Concepte referit a la interconnexió digital d’objectes 
quotidians amb internet. IP Protocol d’internet (Internet protocol) Conjunt de números que identifica a una 
interfície a la xarxa d’un dispositiu que correspongui al nivell de xarxa del model TCP/IP. 
 ISM: Bandes de ràdio industrials, científiques i mèdiques (Industrial, Scientific, Medical) Reservades 
internacionalment per l’ús d’energia de radiofreqüència. 
 LoRa Llarg abast (Long Range): Tecnologia capa física sense fils que fa servir modulació CSS que estableix 
com diferents dispositius de baixa potència es comuniquen entre ells. 
 LoRaWAN: Tecnologia d’accés al medi sense fils per xarxes tipus estrella basada en LoRa que proporciona 
serveis d’autenticació, xifratge i velocitat adaptativa.  
LPWAN: Xarxa d’àrea àmplia i baixa potència (Low Power Wide Area Network) Tecnologies de comunicació 
sense fils que permeten transmetre dades entre un dispositiu i una estació base separats per varis 
quilòmetres amb un baix consum energètic 
MAC: Control d’accés al medi (Media Access Control) Conjunt de mecanismes i protocols de comunicacions a 
través del que varis interlocutors comparteixen un medi de transmissió comú. 
MQTT: Message Queuing Telemetry Transport. Es tracta d'un protocol de missatgeria lleuger. S'utilitza 
principalment per a comunicacions de màquina a màquina (M2M) o connexions IoT. 
MPDU: Unitat de dades de protocol multiplexat 
OSI: Model d’interconnexió de sistemes oberts (Open System Interconnection) Model de referència pels 
protocols de xarxa creat per l’Organització Internacional de Normalització. 
Sketcher: És la unitat de codi que es carrega i executa en una placa Arduino. 
Smart City: Ciutat intel·ligent. Ideal de ciutat que aplica tecnologies TIC per millorar diferents aspectes del 
seu funcionament per fer-la més eficaç i sostenible. 
PC: Personal Computer. Ordenador. 
UART: Universal Asynchronous Receiver-Transmitter. Transmisor-Receptor asíncrono universal que controla 
los puertos y dispositivos serie. 
URL: Uniform Resource Locator. Secuencia de caracteres que permite denominar y localizar recursos en 
Internet. 
WIFI: És una tecnologia sense fils de dispositius electrònics. És necessari un punt d'accés. 
WSN: Wireless Sensor Networks. Red inalámbrica de dispositivos autónomos que utilizan sensores. 
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9. Annexos 
 

A- PRESSUPOST ECONÒMIC 
 

A.1 Estudi econòmic de la millora del sistema actual de reg a Lloret de Mar 

 
En qualsevol projecte és interessant fer un estudi o valoració econòmica que permeti fer un  

aproximació real del cost del projecte. En aquest projecte de millora o optimització d’un sistema 

ja implantat haurem d’actuar o millorar en determinats aspectes o fases del sistema.  

En concret, portarem a terme quatre accions de millora que ens permetran optimitzar els 

recursos hídrics i l’eficiència del sistema per convertir-lo en un sistema intel·ligent. 

 

De cara a la estimació total i real del cost del projecte, a part del cost dels materials i de les 

instal·lacions necessàries per part del personal tècnic, també s’ha de tenir en compte la 

dedicació dels enginyers pel disseny i gestió del projecte així com dels tècnics especialistes en el 

muntatge, instal·lació i realització de les proves in-situ a l’hora d’implantar les noves 

modificacions o actuacions. 

En aquest sentit al finalitzar l’estudi del cost de tots els materials i instal·lacions necessàries del 

projecte, farem una valoració del cost de la dedicació del temps dels enginyers encarregats de 

la gestió de projecte (PMO) i implantació de la solució.  

A continuació farem una valoració econòmica dels elements necessaris i les seves instal·lacions 

tècniques, dividit per cadascuna de les diferents accions de millora del sistema. 

 

Creació d’una xarxa de sensors sense fils amb tecnologia LoRaWAN 

 

En aquest apartat haurem de tenir en compte els elements definits en el capítol 4.1 d’aquest 

projecte. 

 

Descripció Especificació Unitats Cost  Cost Total 

Nodes sensors 

d’humitat del terra 

(LoRaWAN)-Classe 

A 

DRAGINO LSE01 Sensor 

Humedad del suelo & EC 

LoRaWAN 

9 130€ 1.170€ 

Instal·lació tècnica 

Nodes 

Instal·lació Nodes 

(3h/Node) 

50€ tècnic/hora 

3 nodes (3hx50€)=150€ 450€ 

Gateway LoRaWAN DRAGINO DLOS8N-EC25-E 

Gateway LoRaWAN (con 

4G) 

1 315€ 315€ 

Instal·lació tècnica 

Gateway 

Instal·lació Gateway 

50€ tècnic/hora 

3h 50€ 150€ 

Servidor 

d’aplicacions 

Servidor en el núvol 

municipal 

1 0€ 0€ 

TOTAL 2.085€ 

 
Instal·lació de 3 cabalímetres o comptadors d’impulsos 

 

En aquest apartat haurem de tenir en compte els elements definits en el capítol 4.2 d’aquest 

projecte. 

Descripció Especificació Unitats Cost  Cost Total 

Comptador 

d’impulsos 

Caudalímetro con sensor de 

impulsos para programador 

de riego NCFCR-10 

3 150€ 450€ 

Instal·lació 

comptadors 

Instal·lació comptadors 

(3h/dispositiu) -50€/hora 

3 

comptad. 

(3hx50€)=15

0€ 

450€ 
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Datalogger DRAGINO DLOS8N-EC25-E 

Gateway LoRaWAN (con 4G) 

3 1500€ 4.500€ 

Instal·lació 

Datalogger 

Instal·lació Datalogger 

(3h/dispositiu) -50€/hora 

3 

Datalogg

. 

(3hx50€)=15

0€ 

450€ 

Relé latch Arrancador Latch – 

Rele/Modelo 79112 

1 43€ 43€ 

TOTAL 5.893 € 
 

Nou programari de gestió centralitzada Irridea-Smart 

 

En aquest apartat haurem de tenir en compte la plataforma de gestió proposada Irridea Smart 

que es descriu en el capítol 4.4 d’aquest projecte. 

 

Descripció Especificació Unitats Cost  Cost Total 

Plataforma de gestió 

Irridea Smart 

Instal·lació en servidor propi 

local 

1 20.000€ 20.000€ 

Formació de la 

plataforma 

Formació presencial+ 

desplaçament del tècnic 

5h 60€ 300€ 

Manteniment anual Consultes, actualitzacions i 

manteniment 

Anual 3000€ 3000€ 

TOTAL 23.300€ 

 

De cara a la estimació total i real del cost del projecte també s’ha tingut en compta la dedicació 

del temps dels enginyers encarregats de la gestió de projecte (PMO), disseny de la solució, 

configuració, proves de validació i posta en marxa. El personal que realitza aquestes tasques sol 

tenir un cost entre 80 i 100€ per hora (preus orientatius donats per la empresa Cellnex/Tradia).  

Si estimem una dedicació de 150h en total a un preu mig de 90€: 13.500€ 

 

Si sumem tots els còmputs obtenim: 

Descripció    Cost 

Creació d’una xarxa de sensors sense fils amb tecnologia LoRaWAN 2.085€ 
Instal·lació de 3 cabalímetres o comptadors d’impulsos 

 

5.893€ 

Nou programari de gestió centralitzada Irridea-Smart 

 

23.300€ 

Cost dedicació enginyer i tècnics en la gestió del projecte i disseny 13.500€ 
TOTAL 44.778 € 

 

A.2 Estudi econòmic de la creació del prototip d’una xarxa de sensors sense fils 

i tecnologia ZigBee  
 
Pel prototip dissenyat (com es podrà veure en el proper capítol) de xarxa de sensors sense fils 

amb tecnologia ZigBee, he necessitat el subministrament dels diferents element o materials: 

 

L’arquitectura dissenyada està formada per dos nodes sensors i un node coordinador tal 

com especifica la tecnologia ZigBee. 

En aquest sentit i per portar a terme el prototip necessitarem per cada node sensor: 

 Un sensor higrómetro detector d’humitat en el terra 

 Placa Arduino UNO 

 Placa de expansión XBee Zigbee, mòdul RF XBee Zigbee Shield per a Arduino UNO, com 

a mòdul de connexió entre Arduino i XBee 

 Mòdul XBee 

 Cargador URB portàtil de 5v 

 Cable USB per la connexió del carregador 

Per una altra banda, el node coordinador necessitarà: 
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 Mòdul XBee 

 Cable USB per la connexió del carregador 

 

Per configurar els diferents mòdul XBee necessitarem una placa XBee Explorer USB que 

funcioni com interfície entre el mòdul i el PC per poder configurar cada un dels mòduls i passar 

les dades rebudes al PC a través del port sèrie. Per la connexió amb el PC en la configuració 

utilitzarem un cable USB. 

Per una altra banda, haig d’especificar que els preus que es reflexen dels dispositius o elements 

utilitzats no són preus de mercat de proveïdor o empresa, sinó que cal especificar que vaig 

aconseguir la majoria d’elements a través de l’aplicació Wallapop de venta de segona mà. 

D’aquesta manera he pogut realitzar el disseny estalviant al màxim possible en el material. 

 

En la configuració  i programació del microcontrolador i interfícies com els mòdul de RF es farà 

servir programari lliure, de manera que no es reflectirà en el pressupost. De la mateixa manera 

triarem un software lliure per poder desenvolupar un interfície gràfica per Windows. 

Podem dibuixar una taula especificant tot el material tangible necessari i el seu cost pel 

desenvolupament del prototip: 

 

Descripció Especificació Unitats Cost  Cost Total 

Placa ARDUINO ARDUINO UNO R3 2 12€ 24€ 

Mòduls XBee DIGI INTERNATIONAL XB24-

AWI 001 mòdul RF, TXRX, 

XBEE, WIRE ANT 

3 12€ 36€ 

Placa d’expansió 

XBee-Arduino 

Mòdul RF XBee Zigbee Shield 

para Arduino para UNO 

Duemilanove Mega1280 

Mega2560 

2 8€ 16€ 

XBee Explorer USB ERF-0007, SparkFun 1 10€ 10€ 

Sensor detector 

humitat al 

terra(higròmetre) 

Higrómetro del Suelo Detección 

de Humedad Sensor de Agua 

Módulo YL-69 Sensor y HC-38 

Módulo para Arduino 

2 4€ 8€ 

Cables USB A-B 3 5€ 15€ 

Cargador USB portátil Batería Power Bank 2 12€ 24€ 

TOTAL 133€ 

 

Com podem veure el cost del prototip pot variar depenent del número de nodes o sensors que 

volguem instal·lar. Per una altra banda el fet que els elements necessaris pel disseny els hagi 

pogut comprar de segona mà a través de Wallapop, fa que el projecte tingui un cost de quasi bé 

la meitat de preu comparant amb preus de mercat de primera mà. 

 

PRESSUPOST FINAL 
 
Si sumem el pressupost econòmic de cadascuna de les parts en que hem dividit inicialment 

aquests valoració econòmica obtindrem: 

 

Descripció    Cost 

Estudi econòmic de la millora del sistema actual de reg a Lloret de 

Mar 

44.778€ 

Estudi econòmic de la creació del prototip d’una xarxa de sensors 

sense fils i tecnologia ZigBee  

133€ 

TOTAL 44. 911 € 

 

Com podem apreciar la gran part del pressupost està dedicada a la implantació de l’optimització 

o millora de l’actual sistema de reg a Lloret de Mar perquè sigui un sistema intel·ligent i eficient 

de tele gestió del reg en les zones enjardinades de la població de Lloret de Mar. 


