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Solució aportada pel projecte

 Estalvi d’agua entre un 40 i 60%

 Estalvi energètic i de recursos 

humans (manteniment i jardinería)

 Aportar les necessitats d’aigua reals

de cada tipus de planta o arbolat

 Monitorització i geo-ubicació dels

elements del sistema per detectar 

incidències

 Podem conèixer el volum d’aigua

regada per les diferents àrees verdes.

Motivació i Context

Problemes detectats

 Gestió ineficient i poc sostenible dels

recursos hídrics i energètics

 Despesa elevada d’agua i recursos humans

dins dels pressupostos de  l’Ajuntament de 

Lloret de Mar

 Dificultat per  trobar les incidències o fugues 

d’aigua en el sistema de reg.

 No existeix una monitorització dels elements

del sistema per detectar averies

 No es pot conèixer el volum d’agua regada 

per les diferents zones.

Sistema de reg remot actual de Lloret de Mar no és intel·ligent:

 No té en compte les necessitats hídriques de cada planta

 No hi ha control del volum d’aigua regada ni adquisició de dades reals sobre el terreny 

Reg Intel.ligent
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El nostre treball està enfocat en la millora o actualització del sistema actual per esdevenir un sistema sostenible i eficaç.



 Millorar l’eficiencia i optimitzar els recursos hídrics en el reg de les zones verdes de Lloret de 

Mar .

 Implantació en el sistema de reg actual d’una xarxa de sensors sense fils

 Estudi de tecnologies de comunicacions sense fils de baix consum

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

 Monitoritzar el sistema i pendre desicions correctes

 Comunicar-nos amb l’estació meteorològica

 Creació d’una xarxa de sensors d’humitat sense fils amb Arduino

Objectius
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B- Creació d’un prototip de xarxa de sensors amb Arduino i tecnologia ZigBee

Enfocament de la solució
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A- Renovació o actualització del sistema actual de reg remot per ser més eficient i sostenible

Mesurador de cabal

Vàlvula solenoide

Vàlvula solenoide

controlador

Sensor d’humitat

del terra

LoRaWAN

Gateway
Aplicació centralitzada

Xarxa de sensors sense fils

Estació meteorològica

API



A- Renovació o actualització del sistema actual de reg remot per ser més eficient i sostenible

Enfocament de la solució
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Mesura de dades Anàlisis i processament Actuació

 Tot sistema de reg intel·ligent esta constituït per 3 fases.

 Xarxa de sensors sense fils 

amb tecnologia LoRaWAN

 Instal·lació 3 cabalímetres

 Api a l’estació metereològica.

 Sistema centralitzat

 Monitorització dels elements

 Pressa de decisions correcta

 GEO localització



A- Renovació o actualització del sistema actual de reg remot per ser més eficient i sostenible

Enfocament de la solució
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Comparatives de tecnologies sense fils de baixa potencia o consum elèctric

 Xarxa de sensors sense fils

 Escalable i de baix consum

 Alt abast i baix requeriment en taxa de bits

 Facilitat i reducció de costos



A- Renovació o actualització del sistema actual de reg remot per ser més eficient i sostenible

Enfocament de la solució
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Arquitectura

 Xarxa de sensors d’humitat sense fils LoRaWAN



A- Renovació o actualització del sistema actual de reg remot per ser més eficient i sostenible

Enfocament de la solució
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 Instal·lació de 3 cabalímetres i 3 dataloggers

 Mesura del cabal d’aigua de la font que volem mesurar: aigua de companyia, aigua 

regenerada, subterrània, etc.

 Datalogger emmagatzema lectures del comptador

 Mòdul de comunicacions GPRS/LoRaWAN



A- Renovació o actualització del sistema actual de reg remot per ser més eficient i sostenible

Enfocament de la solució
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 Adquisició de dades procedent de l’estació meteorològica local -API

 Davis Instruments – Vantage Pro-2 Wireless 6152

 Weathercloud : plataforma per compartir dades meterològiques de tot el món

 Dades enviades a través d’API a la plataforma de Gestió per analitzar-les i pendre

decisions



A- Renovació o actualització del sistema actual de reg remot per ser més eficient i sostenible

Enfocament de la solució
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 Plataforma de gestió centralitzada del reg

 Aplicació web de control i gestió del programador de reg. Accessible des de 

qualsevol dispositiu amb Internet

 Recopilació de dades dels sensors en temps real i de l’estació meteorològica local 

.Proposta de solucions.

 Panell d’alertes configurables. Avisos/ alertes al personal tècnic sobre incidències

 Monitorització i GEO localització dels diferents elements sobre mapa

 Escalabilitat. Ampliació de disc gràcies a la gestió dinàmica de volums LVM



B- Creació d’un prototip de xarxa de sensors amb Arduino i tecnologia ZigBee

Enfocament de la solució
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Posar en pràctica la fase 

d’adquisició de dades en 

temps real.

Sistema de reg intel·ligent

WSN

Tecnologia Arduino + ZigBee Objectius del disseny

• Conèixer sistema Arduino i 

tecnología ZigBee

• Mesura de la humitat del terra

• Comunicació entre punts

aïllats i sense fils

• Visualització de les dades dels

diferents nodes en temps reals

amb el PC

Avantages

• Facilitat d’instal·lació de la xarxa i nodes

• Escalable, flexible , fiable i amb baixa latència

• Baix cost i baix consum

Xarxa sense fils de sensors d’humitat del terra i monitorització de les dades 



B- Creació d’un prototip de xarxa de sensors amb Arduino i tecnologia ZigBee

Enfocament de la solució
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Tecnologia Arduino

• Accessible i multiplataforma

• Entorn de programació senzill i directe

• Software ampliable i de codi obert

• Hardware ampliable i de codi obert 

• Molta documentació

• Varietat de models de placa

Tecnologia ZigBee

• Plataforma de càlcul i processament

• Control dels nodes WSN

Permet la comunicació entre nodes a 

través de RF

Placa Arduino UNO Mòduls Xbee S1 PRO

Topologies i elements de xarxa



• Estàndard IEEE 802.15.4

• Baixa latencia

• Comunicació segures (AES 128) i robusta

• Taxa de dades a 250 Kbps

• Opera en la banda lliure ISM 2.4 GHz

• Connexions Punt a Punt i Punt a Multipunt

• Baix consum, Baix cost i simplicitat

• Fins 255 nodes en una xarxa

• Cobertura espais oberts: 1000m

• Cobertura espais interior : 100m

• Potència de sortida 60 mW

• Configuració prèvia al montatge

B- Creació d’un prototip de xarxa de sensors amb Arduino i tecnologia ZigBee

Enfocament de la solució
Pàg 14/20

MODULS XBee S1 PRO

ARDUINO UNO - Baix cost i molt utilitzat

No es necessari una gran

capacitat de càlcul

Número entrades/sortides petit

Cumpleix requeriments:-

Connexions bàsiques XBee



B- Creació d’un prototip de xarxa de sensors amb Arduino i tecnologia ZigBee

Enfocament de la solució
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Abast de la xarxa i arquitectura

• Els nodes finals o emisors, 

equipats amb els sensors

d’humitat, enviaran les lectures

amb una freqüència determinada 

cap al coordinador o receptor.

• El coordinador rep la informació

dels nodes i la transmet a través 

del port sèrie al nostre PC per 

poder visualitzar les dades en 

temps real a través d’un entorn

gràfic.

Funcionament

• Topologia Estrella : 3 nodes (2 nodes sensors i 1 node coordinador)

• Comunicació punt a punt entre nodes



B- Creació d’un prototip de xarxa de sensors amb Arduino i tecnologia ZigBee

Enfocament de la solució
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Node sensor (2)

• Xbee configurat com a 

Coordinador de la xarxa

• Elements: Xbee S1 PRO i 

placa XBee explorer USB per 

conectar al PC

Node Coordinador (1)

• Elements: Arduino UNO, Xbee S1 PRO, Sensor d’humitat, 

Escut o interficie entre Xbee i Arduino, Bateria USB 5v

• Configuració Xbee com a Node Final

Sensor :YL-69 i HC-38



B- Creació d’un prototip de xarxa de sensors amb Arduino i tecnologia ZigBee

Enfocament de la solució
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Pel Node 2, és el mateix codi

però variant el format de sortida, 

perquè Excel interpreti una altra

columna per posar les dades.

“ DATA,DATE,TIME,955”

“ DATA,DATE,TIME, ,525”

Sketch Nodes emisors

• Monitorització de dades d’humitat dels 2 sensors en temps real

• Llibre d’Excel. No necessita instal·lació

• Disseny de gràfics i alarmes

DIGI XCTU v6512:

IDE ARDUINO:

PLX-DAQ R2 (Parallax):

Configuració dels mòduls XBee a través placa XBee Explorer USB

Càrrega dels codis o sketches. Llenguage C/C++ 

Configuració i entorns de desenvolupament



B- Creació d’un prototip de xarxa de sensors amb Arduino i tecnologia ZigBee

Proves i mesures de WSN
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Mesures i proves del prototip en diferents escenaris

1- Comunicació entre node emisor i node receptor (coordinador). Comunicació punt a punt

Escenari1 : Casa de 3 plantes. Mesura interiors (entre 5 i 30m)

Escenari2 : Exterior. Amb visió directe i visió amb obstacles (paisatge urbà) <1Km

2- Monitorització de la lectura de dades recollides pels nodes en temps real 

Quant més plantes entre mig de la comunicació i més obstacles, més pèrdues de paquets 

Amb visió directe, mesures de 1km, però amb obstacles, és perd la comunicació



Conclusions i línies futures
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Línies futures

 Ampliació de les zones de reg a Lloret de Mar – Nous nodes i dispositius sensors

 Afegir més nodes al nostre prototip per poder incloure la WSN en un sistema de 

reg domotitzat per un jardí o área petita amb visibilitat directe entre nodes, 

 Millora de l’aplicació gràfica, convertint-la en una WebApp accesible des de qualsevol

dispositiu.

 LoRaWAN és la millor tecnología sense fils per la nostra WSN dissenyada per Lloret de Mar: Baix consum, 

escalabilitat, área extensa, codi obert i velocitat de dades … 

 Les xarxes WSN presenten nombrosos reptes per l’aplicació del processament i control del senyal distribuït

oferint noves oportunitats tecnològiques i de mercat.

 Els mòduls Xbee S1 PRO, necessiten visió directe en la comunicació en exteriors i es

redueix la distancia en interiors. No coincideix amb les cobertures de fabricant

 El nostre prototip WSN (ZigBee) a complert els objectius marcats

 Arduino disposa d’un software i hardware lliure i accessible



Moltes gràcies per l’atenció


