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Xarxa de sensors per la gestió d’una smart 
city 

Marc De los Riscos Quiles 

Resum— Amb aquest projecte es vol dissenyar un prototip funcional IoT compost per un microprocessador ESP32 i una xarxa 
de quatre sensors, el qual reculli dades del seu entorn cada cert temps. El propòsit és que ens permeti tant fer estudis sobre 
l'entorn, intentant així millorar la vida i salut de les persones. En aquest projecte el que fem és recollir dades sobre humitat, 
temperatura, distancia, detecció de foc i contaminació. Aquestes dades seran enviades amb protocol de comunicació sense fils 
WiFi (IEEE 802.11) des de la xarxa de sensors, per acabar visualitzant les dades mesurades en gràfics a Node-Red. Un cop 
mesurada i graficada, s’obre un ventall de possibilitats molt gran per poder aconseguir el propòsit inicial, estudiar l’entorn per 
millorar la qualitat de vida. 

Paraules clau— ESP32, Prototip, Sensors, MQTT, Iot, Broker, Node-Red, Base de dades, Grafana, Dashboard, 
Microcontrolador, Mosquitto, Publicar/Subscriure, Client, Software, Hardware. 

 

Abstract— This project aims to design a functional IoT prototype consisting of an ESP32 microprocessor and a network of four 
sensors, which collects data from its environment from time to time. The purpose is to allow us to study the environment so much, 
trying to improve the life and health of people. In this project what we do is collect data on humidity, temperature, distance, fire 
detection and pollution. This data will be sent with WiFi wireless communication protocol (IEEE 802.11) from the sensor network, 
to end up visualizing the measured data in graphs to Node-Red. Once measured and graphed, without work a very wide range 
of possibilities to be able to achieve the initial purpose, to study the environment to improve the quality of life. 

Index Terms— ESP-32, Prototype, Sensors, MQTT, IoT, Broker, Node-Red, DataBase, Grafana, Dashboard, Microcontroller, 
Mosquitto, Publish/Subscribe, Client, Software, Hardware.  
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1 INTRODUCCIÓ

QUEST treball té l’objectiu de crear un prototip funci-
onal, el qual sigui capaç de recollir dades de l’entorn, 

de manera que més tard aquestes dades puguin ser utilit-
zades per diversos fins d’estudi. 

Un dels propòsits que també té el projecte és ensenyar 
que, amb un baix pressupost i uns coneixements no molt 
elevats sobre programació, sensòrica i electrònica, es pot 
aconseguir un mòdul el qual doni informació molt relle-
vant de l’entorn. A més, aquesta informació posteriorment 
es pot arribar a utilitzar amb altres algoritmes, estudis, Big 
Data... 

Degut a la societat actual, aquesta informació és molt 
valuosa, ja que proporciona la capacitat de poder preveure, 
estudiar tendències o controlar l'entorn i intentar millor la 
qualitat de vida de les persones. 

En el cas d’aquest projecte, aquesta xarxa de sensors 
proporciona una sèrie de dades amb les quals es poden  
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detectar 5 tipus diferents d'estímuls: foc, humitat, tempe-
ratura, contaminació i distancia. Tot i això, el mòdul pot ser 
modificat per adaptar-lo a diferents necessitats. Això es pot 
obtindre augmentant els sensors d'aquesta xarxa o modifi-
cant el tipus de sensors. Aquesta gran adaptació que té, fa 
que sigui encara més interessant i que guanyi protago-
nisme, ja que obre un gran ventall de possibilitats. 

Durant la creació d'aquest treball ha destacat especial-
ment el potencial tan elevat d'aquest projecte, ja que a part 
de la gran adaptació que té amb el possible intercanvi de 
sensors, també té diferents funcionalitats. 

Per altra banda, un altre punt fort és la gran utilitat que 
pot tenir a les Smart Cities, degut a que en aquestes in-
teressa tenir la màxima informació sobre l'entorn. Això es 
pot aconseguir amb aquest mateix prototip, però dimensi-
onat dins d'una ciutat, fent que aquest aporti la informació 
necessària per a millorar la qualitat de vida dels habitants 
i poder controlar tots els indicis possibles, fins al punt d'a-
vançar-nos a aquests: prevenció d'incendis, fugues de gas, 
zones amb gran contaminació... 

En aquest document s'explica com s'ha dut a terme el 
projecte, els objectius d'aquest, la metodologia i el disseny 
per acabar arribant a unes conclusions sobre el projecte en 
les Smart Cities. 

A 
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2 OBJECTIUS 

Aquí es descriuen els objectius que s'han establert per 
realitzar aquest projecte, tant els principals com els especí-
fics. 

 
2.1 Objectius principals 

El projecte consta de 3 objectius fonamentals, sobre els 
quals es realitzara la base del treball i es complementarà 
amb els objectius específics. 

 
Objectiu 1: Crear un prototip funcional el qual està 

compost per un microcontrolador, ESP32, i una sèrie de 
sensors. Aquests, juntament amb el microcontrolador 
aporten una sèrie de dades, les quals són captades pels sen-
sors, sobre humitat, temperatura, foc, contaminació i dis-
tància. 

 
Objectiu 2: Crear una xarxa de sensors MQTT que 

transmetrà les dades mitjançant la xarxa 802.11 (connexió 
WiFi)  amb Node-Red per tal de graficar aquesta informa-
ció. 

 
Objectiu 3: Crear dashboards per una millor visualit-

zació, graficació i monitoratge de les dades. 
 

2.2 Objectius específics 

Aquests objectius són els complementaris als princi-
pals, els quals ajuden a completar el projecte. 

 
Objectiu 1: Seguir una línia de treball la qual fa que el 

projecte tiri endavant. 
 
Objectiu 2: Crear un prototip funcional. 
 
Objectiu 3: Escollir els elements idonis per realitzar el 

projecte. 
 
Objectiu 4: Donar la capacitat de la connexió WiFi a la 

xarxa de sensors. 
 
Objectiu 5: Capacitat d'enviar les dades amb protocols 

MQTT. 
 
Objectiu 6: Connectar tots els elements de la xarxa de 

sensors entre ells a través del broker (xarxa de sensors fí-
sica, codi d'aquesta, Mosquitto i Node-Red). 

 
Objectiu 7: Crear un entorn a Grafana idoni per la vi-

sualització, graficació i monitoratge de les dades. 
 

2.3 Hipòtesis 

Aquest projecte consta d’una sèrie d’hipòtesis, les 
quals són les següents: 

 
• Aquest dispositiu ha de ser capaç de mesurar tota 

mena de dades, segons els sensors utilitzats, per 
millorar la informació sobre un entorn determinat 
de forma remota. A més, la seva creació i 

desenvolupament, tant de software com de 
hardware, han de ser senzills i de baix cost. 
 

• Aquestes dades recollides han de ser guardades 
en una base de dades amb la qual s'ha de poder 
fer tota mena d'estudis o de resums, tan diaris, set-
manals, mensuals... 
 

• Amb les dades recollides s'ha de fer una sèrie de 
gràfics amb els quals s'ha de poder veure els va-
lors a temps real mesurats pels sensors, forma més 
senzilla i gràfica de veure'ls. 
 

2.4 Preguntes de recerca 

En aquest apartat es poden veure les preguntes que es 
van plantejar abans de començar a realitzar el projecte: 

 

• És possible la creació d’un prototip senzill i de 
baix cost, el qual amb poques modificacions, tant 
de software com de hardware, pugui mesurar tota 
mena de dades de l’entorn i enviar-les remota-
ment a una base de dades on es pugui monitorar 
aquestes dades i poder extreure informació relle-
vant?   

 

• És possible que aquest projecte tingui un cost as-
sequible perquè una persona, individualment, a 
casa seva pugui comprar-ho e instal·lar-ho, o en 
cas que vulgui crear-ho, pugui accedir de forma 
fàcil al material necessari per fer-ho? 

 

• És possible que el projecte, amb millores, pugui 
ser utilitzar per el monitoratge de dades a una 
Smart City? 

3 PLANIFICACIÓ DEL PROJECTE 

Aquest projecte s'ha realitzat en diferents parts. En pri-
mer lloc, s'ha fet el muntatge i la programació dels sensors 
de manera individual, per tal de comprovar que tots els 
components funcionaven correctament. A continuació, 
s'ha fet un codi únic per tots els sensors, el qual ha generat 
bastants dificultats. Un cop s'ha vist que el codi mesura 
correctament tots els paràmetres, s'ha fet la connexió 
MQTT entre la xarxa de sensors i el broker, on es publiquen 
les dades obtingudes pels sensors. Seguidament, s'ha fet el 
codi a Node-Red, encarregat de fer gràfiques de les dades. 

Després d'haver finalitzat aquesta part pràctica, en la 
qual s'ha destinat la major part del temps del projecte, s'ha 
començat a fer la part teòrica, que consisteix en l'elaboració 
d'aquest document. L'objectiu és contrastar els resultats 
que s'assoleixin amb les hipòtesis i preguntes inicials, així 
com elaborar les conclusions finals del projecte. 

A continuació es pot veure el diagrama de Gantt, re-
presentant la planificació per dies del projecte. Es pot 
veure amb més detall en l’Apèndix 1. 
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Fig 1: Diagrama de Gantt 

 

4  ARQUITECTURA DEL PROJECTE 

Aquest projecte està format principalment per una 
xarxa de quatre sensors que fan cinc mesures i un micro-
controlador, on la finalitat dels dos elements és fer mesures 
i recollir dades de l'entorn, per finalment acabar veient 
aquestes dades graficades a Node-Red. 

Per obtenir això s'han hagut de fer diferents passos. 
Primerament, s'ha de mesurar aquestes dades de forma 
correcta, amb els sensors calibrats. Un cop feta aquesta pri-
mera part, s'ha de fer la connexió dels sensors amb el 
broker, per poder enviar aquestes dades i que finalment 
Node-Red, a través dels tòpics, acaba utilitzant aquesta in-
formació per graficar-la al seu dashboard. 

Perquè aquesta arquitectura funcioni correctament 
s'usa les connexions MQTT, la qual és l'encarregada de 
transmetre la informació entre la xarxa i Node-Red. 

 

Fig 2: Esquema general del projecte 

 
4.1 Diseny de la xarxa  

El disseny del projecte consta d'un microcontrolador 
ESP32, el qual té el mòdul WiFi ja incorporat, que permet 
l'enviament de dades de forma remota. Aquest microcon-
trolador té connectat un grup de quatre sensors, els quals 
donen cinc mesures diferents. 

A continuació podem veure el diagrama de flux sobre 
la lògica del sistema. 
 

 

 

Fig 3: Diagrama de fluxos de la lògica de la xarxa 
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A continuació es presenten els components que cons-
titueixen la xarxa. 

 
4.1.1 Microcontrolador 

La placa utilitzada per aquest projecte és una D1_R32, 
que és similar en format a una placa Arduino Uno. La di-
ferència és que té un microcontrolador ESP32, el qual ens 
deixa treballar amb WiFi [1] i Bluetooth de forma més sen-
zilla, ja que té aquests dos components integrats en ella. A 
part d'això, una de les seves característiques que la diferen-
cien d'altres plaques similars que hi ha actualment al mer-
cat és que és més ràpida. 

Un dels aspectes que crida més l'atenció i que en part 
ha estat un dels motius pels quals s'ha optat per usar-la, 
més enllà del que ja s'ha comentat, és la seva facilitat en la 
programació; és compatible amb la interfície d'Arduino, 
interfície senzilla d'utilitzar i molt coneguda. 

Aquesta placa té un xip CH340 [2], el qual controla els 
ports USB i és el responsable de la comunicació serial. 
Aquests pins d'entrada i sortida funcionen a 3,3V. 

Per veure totes les especificacions tècniques sobre el 
microcontrolador es pot consultar el manual de referència 
tècnica sobre l'ESP32, bibliografia [3]. 

 
Fig 4: Microcontrolador ESP-32 

 
4.1.2 Sensors 

A més del microcontrolador la xarxa també està cons-
tituïda per una sèrie de quatre sensors: un DHT11 (Tempe-
ratura i humitat), un HC-SR04 (Distància amb ultrasons), 
un MQ2 (Gas/fum) i un mòdul de flama. Impliquen una 
part molt important del projecte, ja que són els encarregats 
de mesurar les dades que més tard seran tractades. 
 

• El DHT11 és un sensor digital que permet mesurar 
la temperatura i humitat. El fet que sigui digital fa 
que estigui més protegit contra el soroll, el qual 
podria produir interferències i altres efectes perju-
dicials a la nostra mesura, provocant que aquesta 
no sigui exacte. Per veure totes les especificacions 
tècniques sobre el sensor anar a la bibliografia [4]. 

 
Fig 5: Sensor de temperatura i humitat DHT11 

• El HC-SR04 és un sensor digital que permet me-
surar la distància amb ultrasons. Com en el sensor 
DHT11, el fet que sigui digital permet que no ge-
neri tants problemes amb el soroll. És un sensor 
amb bona precisió, característica importantíssima 
perquè sigui competitiu. Una altra de les seves mi-
llors característiques és el seu petit tamany. Per 
veure totes les especificacions tècniques sobre el 
sensor anar a la bibliografia [5]. 

 
Fig 6: Sensor de distància HC-SR04 

 
• El MQ2 és un sensor analògic o digital que té com 

a input el GLP, fum, alcohol, propà, hidrogen, 
metà i monòxid de carboni de l'aire. En aquest 
projecta s’ha utilitzat la variant digital per tal de 
només comprovar si detecta o no detecta gas. El 
sensor es pot calibrar amb un potenciòmetre que 
ja ve incorporat, fet que fa que sigui molt més fàcil 
fer-ho i contrarestar els problemes amb el soroll. 
Per veure totes les especificacions tècniques sobre 
el sensor anar a la bibliografia [6]. 

 

 
  

Fig 7: Sensor calitat de l’aire MQ2 

 
• El mòdul de flama és un sensor que detecta si hi 

ha foc a prop. Ho fa detectant la llum que es troba 
en l'espectre d’infrarrojos, produïda per la flama. 
Per veure totes les especificacions tècniques sobre 
el sensor anar a la bibliografia [7]. 
 

 
 

Fig 8: Mòdul de flama 
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Aquí podem veure el muntatge de la xarxa de sensors, 
com podem veure la placa i alguns sensors no són exacta-
ment els utilitzats en el projecte, ja que no s'han trobat als 
simuladors, per aquesta raó s'ha utilitzat elements similars 
per donar una idea de com seria. A l'Apèndix 2 es pot 
veure el muntatge real de la xarxa en una fotografia 
d’aquesta. 

 

Fig 9: Xarxa de sensors 

 
4.1.3 MQTT 

El MQTT (Message Queuing Telemetrey Transport) és 
un protocol Machine to Machine (M2M) que permet comu-
nicar diferents dispositius [8]. Aquesta comunicació és 
lleugera, senzilla, ràpida i amb un consum baix. Aquestes 
característiques fan que sigui molt bona opció pels projec-
tes IoT. 

El MQTT funciona a través de la IP, la qual cosa fa que 
aquesta comunicació pugui ser tant a nivell local com a ni-
vell d'internet. Això permet que aquest projecte guanyi im-
portància, ja que aquesta xarxa de sensors es pot monitorar 
de manera remota i obtenir dades des de qualsevol lloc, en 
aquest cas qualsevol lloc de casa. 

Aquest protocol funciona amb enviaments de missat-
ges push on hi ha publicadors i subscriptors. El broker és 
l'encarregat d'acceptar i rebre els missatges dels subscrip-
tors. Aquest sistema funciona al voltant d'un l'element cen-
tral anomenat broker. Els altres elements, anomenats cli-
ents, són els que envien i reben les dades. Això fa que la 
xarxa pugui estar enviant dades de tots els sensors simul-
tàniament sobre el broker, ja que no hi ha relació entre els 
clients. 
Els components de les xarxes MQTT: 
 

• El broker funciona com a servidor de la xarxa i és 
el que rep els missatges dels clients. 

 
• Els clients són els elements estan subscrits al 

broker i són els que envien o reben dades. 
 

• El Tòpic és el nombre del missatge. 
 

• Publicar és el que fan els clients quan envien da-
des al broker i aquest comparteix aquesta infor-
mació als altres clients subscrits a aquest tòpic. 

 
• Subscriure fa referència a l'acció d'inscriure's que 

fan els clients sobre un tipus de dades que els in-
teressa. D'aquesta manera, quan el broker publi-
qui informació sobre aquestes dades, els clients la 
rebran. 

 
• La QoS (Qualitat de servei) [9], on s'especifica la 

qualitat del servei de broker (0-2). Hi ha 3 tipus de 
qualitat del servei: 

 
La 0, on el missatge s'entrega com a màxim un cop. 

Aquesta funcionalitat fa que sigui el nivell més ràpid, però 
no es guarden els missatges ni s'espera al fet que hi hagi 
una ordre d'haver rebut el missatge. 

 
La 1, on el missatge s'entrega i s'espera al fet que hi 

hagi una ordre d'haver rebut el missatge. Aquest nivell fa 
que es pugui enviar diversos cops el missatge, fins que ar-
riba aquesta ordre d'haver rebut el missatge. 

 
La 2, on el missatge s'envia un cop. Aquest enviament 

es guarda de forma local tant a l'emissor com el receptor, 
fins que aquesta informació es processa. Aquest nivell 2 és 
el més lent, ja que assegura per les dues parts que s'ha re-
but i processat el missatge. És la forma més segura d'enviar 
dades. 

 
Sobre l'elecció d'aquest nivell de qualitat depèn el ni-

vell de fiabilitat que es vulgui en les dades sobre les quals 
es treballa i la rapidesa d'enviament d'aquestes. Sobre això 
finalment es decideix el nivell que vols utilitzar pel sis-
tema.  

En l’Apèndix 3 es pot veure com es va fer la connexió 
MQTT. 

Fig 10: Funcionament connexions MQTT 

 

4.1.4 Broker 

El broker [10] utilitzat en aquest projecte és Mosquitto 
[11], aquest broker és un OpenSource el qual és molt lleu-
ger, fet que fa que es pugui utilitzar en moltes situacions. 
Aquest broker funciona amb publicar/subscriure, això vol 
dir que sobre aquest hi ha cients els quals estan subscrits a 
un tòpic, el qual basa la comunicació entre clients i broker. 
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 El funcionament és, els clients es subscriuen al broker 
amb aquest tòpic i tota la informació que rebi el broker so-
bre aquest tòpic la publicarà a tots els clients que estiguin 
subscrits.  

En aquest projecte el funcionament seria, els sensors i 
els clients estan connectats amb el broker amb un tòpic 
concret, llavors els sensors publicarien dades simultània-
ment al broker el qual distribueix la informació als clients 
subscrits a aquest tòpic (Node-Red). 
 

4.1.5 Node-Red 

És una eina de programació la qual ens permet progra-
mar d’una forma senzilla i visual, molt utilitzada en equips 
que es volen comunicar entre si [12]. Utilitza una progra-
mació no escrita, es a dir que es fa servir fent nodes entre 
elements, com podem veure en la imatge, on cada bloc fa 
una acció, i els nodes són els encarregats de direccionar cap 
a on vols que vagi la informació. Node-Red en aquest pro-
jecte l’utilitzem com a subscriptor al tòpic que s’ha creat, 
per obtenir les dades que recullen els sensors i poder-les 
ensenyar gràficament en el dashboard.  

A continuació podem veure el codi utilitzat pel pro-
jecte. 

Fig 11: Flow Node-Red 

 
Per fer això, el que s’ha fet és l’unió de dos blocs, el 

primer és l’encarregat de connectar-se al broker amb el 
protocol MQTT, on cada bloc rebrà les dades del o dels ele-
ments que estigui subscrit. Un cop recull aquestes dades 
passen l’altre bloc, on es transforan les dades, Strings, a va-
lors numèrics i finalment es grafiquen aquestes dades en 
un dashboard, com podem observar en la imatge següent. 
A l’Apèndix 4 es pot veure amb més detall. 

Fig 12: Dashboard Node-Red 

5 PROBLEMES DURANT LA CREACIÓ DEL 

PROJECTE 

Els principals problemes que he tingut a l'hora de dur 
a terme el projecte són els següents: 

 
• Al principi del projecte amb la programació dels 

sensors i la placa, van aparèixer diferents proble-
mes de funcionament, a causa que la placa no fun-
cionava correctament. Un cop assabentat del pro-
blema, el que es va fer va ser canviar la placa i tor-
nar a fer les proves amb tots els sensors, on ja va 
funcionar. 

 
• El següent problema que va aparèixer al fer aquest 

projecte va ser adquirir els coneixements sobre les 
connexions MQTT, WiFi, broker, tòpics... Ja que 
s’havia treballat amb els sensors coneguts, però no 
s’havia fet amb connexions WiFi ni amb connexi-
ons amb Mosquitto, Node-Red... Aquests coneixe-
ments s’han obtingut durant el projecte i s’ha arri-
bat a poder realitzar-ho buscant informació per in-
ternet i mirant vídeos, tutorials i pàgines web so-
bre els conceptes. 

 
• Un cop obtinguts aquests coneixements i haver fet 

la programació, instal·lació i muntatge de la 
xarxa, van aparèixer problemes amb l’enviament 
de les dades dels sensors a Node-Red per poder 
graficar aquesta informació, ja que el sensor de 
distància mesurava correctament en l'entorn "Ar-
duino" però no publicava la informació en el 
broker per poder utilitzar aquesta informació i, en 
canvi, el sensor de contaminació sí que mesurava 
bé, però publicava les dades del sensor d'humitat. 
 

A part d'aquestes dificultats més específiques, al prin-
cipi el projecte va semblar molt interessant, però amb el 
grau que cursat, gestió de ciutats intel·ligents i sostenibles, 
els conceptes de programació i sobre sensòrica que s’ha-
vien obtingut, no és suficients per poder dur a terme 
aquest projecte, on hi havia molts conceptes o maneres de 
fer que no s’havien vist i que són imprescindibles per po-
der realitzar-lo. 

6 POSSIBLES FUTURS DEL PROJECTE 

Durant la creació d'aquest projecte s’ha anat veient la 
quantitat de possibles línies de continuïtat que podria tin-
dre el projecte, ja que l'obtenció de dades i el monitoratge 
d'aquestes actualment és un dels aspectes més importants 
en gairebé qualsevol àmbit. Seguint des del punt on s’ha 
deixat el projecte la sortida més propera seria la incorpora-
ció de Grafana [14] i influx DB [13], aquestes dues incorpo-
racions al projecte eren un dels objectius que es van mar-
car, però per una sèrie de problemes i posterior falta de 
temps no s’han pogut incorporar, les quals són molt in-
teressants, ja que haurien proporcionat a la xarxa de sen-
sors una nova funcionalitat, la qual seria poder guardar to-
tes aquestes dades que es van obtenint pels sensors en una 
base de dades, on posteriorment es podria graficar per 
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dies, setmanes, mesos, etc les dades que s'han obtingut, 
també es podrien fer gràfiques de màxims històrics, etc. 
Aquesta funcionalitat amb les bases de dades fa que el sis-
tema sigui molt més complet i fa que sigui molt més útil 
alhora de qualsevol mena d'estudi o monitoratge. 

Amb aquestes funcionalitats, la proposta més ade-
quada seria fer diferents tipus de prototips amb diferent 
tipus de sensors els quals siguin els adequats en cada zona 
i tipus d'estudi, i que aquests siguin els encarregats d'en-
viar totes aquestes dades a una única base de dades i on 
amb l'entorn Grafana es pugui tindre la informació de tots 
els entorns on s'hagi instal·lat. 

Aquest tipus de xarxes amb més d'una xarxa de sen-
sors com la que s’ha fet, faria que es pogués monitorar una 
zona molt més gran i amb les dades que vols obtenir en 
cada espai i en cada moment, controlant així a temps real 
qualsevol punt, de per exemple d'una ciutat, sense neces-
sitar la presència d'una persona física a cada espai. Aquest 
tipus de funcionalitat seria molt útil pel que anome-
nem Smart Cities on contra més informació rellevant tin-
guem de la nostra ciutat, millor podem tractar-la i millorar 
l'experiència de vida dels ciutadans, ja sigui amb donant 
solucions a contaminació acústica, contaminació CO2, con-
taminació lumínica, incendis, etcètera. A part és, com ja 
s’ha vist i comprovat en el projecte a petita escala, una 
forma fàcil en l'àmbit de software i hardware, per poder 
implementar i sobretot molt econòmica. 

A part de tot això en el sistema s'hauria d'implementar 
una font d'alimentació, segurament la millor forma seria 
amb una bateria, la qual podria estar alimentada per una o 
diverses plaques solars, fet que faria que aquest sistema 
pogués ser totalment autònom, qualitat fonamenta'l per 
poder aplicar tot el que s’ha explicat anteriorment. Aquest 
sistema seria molt poc demandant pel que fa a la bateria, 
fent que no s'hagués de canviar sovint, ja que no s'envia-
rien dades contínuament sinó que es faria en intervals de 
temps, fent així que la despesa energètica que tindria seria 
molt baixa, provocant que amb una o dues plaques solars 
tingués suficient autonomia com per poder despreocupar-
nos i únicament monitorar les dades des de Grafana. 

Per altra banda, també s'hauria de fer que el servidor 
broker estigues al cloud, ja que si no no funcionaria 
aquesta xarxa final que s’està plantejant, donat que aquest 
projecte està implementat en el servidor local, i no faria que 
funciones el sistema molt més enllà d'uns pocs metres allu-
nyat d'aquest, fet que fa imprescindible moure aquest ser-
vidor broker. 

7 COST DEL PROJECTE 

Aquest projecte com ja he comentat anteriorment, és 
de cost baix, com a molt el preu podria arribar a costar 
196,26 euros, segons l’estimació que s’ha fet. 

En aquest apartat s’explica detalladament el preu de 
cada element i es desglossa el cost total estimat. 

 
7.1 Cost Hardware 

Aquest preu és fix, encara que es poden trobar ofertes 
a diferents pàgines, per tant, podríem aconseguir els mate-
rials a un preu més baix, a part evidentment si comprem a 

gran escala el valor de cada element baixarà, ja que aquests 
preus que es mostren a continuació són el preu de cada ele-
ment comprat individualment. Cost dels elements, biblio-
grafia[15], [16], [17], [18] i [19]. 

 
Cost del microcontrolador és d'11,99 €. 
Cost dels sensors: 
• Sensor DHT11 és de 6,29 €. 
• Sensor HC-SR04 és de 6,99 €. 
• Sensor MQ2 és de 10 €. 
• Mòdul de flama 0,99 €. 
Amb un total de 24,27 €. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig 13: Cost hardware xarxa de sensors 

  
7.2 Cost Software 

El cost estimat per aquesta part del projecte pot variar, 
s’ha escollit agafar un programador expert el qual cobra 20 
euros l'hora, segons la mitja a Espanya, s’ha estimat un 
temps de programació de 8 hores, una jornada completa, 
tenint en compte que ja té conceptes sobre programació en 
aquest entorn, encara que no sigui un expert. Ens surt un 
preu de 160 euros. Aquest cost de Software pot ser elimi-
nat, ja que la persona interessada tingui o no tingui con-
ceptes de programació, podria inclús arribar a poder pro-
gramar aquesta xarxa, pel fet que hi ha molta informació 
per internet i no és assequible arribar a aquest resultat. 

A part aquest cost seria puntual, perquè un cop creada 
la xarxa, anar afegint sensors o replicar aquesta xarxa amb 
altres sensors seria molt més ràpid i, per tant, menys cos-
tos. 

El codi del projecte el podem veure amb més detall 
l’Apèndix 5. 

8 RESULTATS 

Amb aquest projecte, s’ha pogut crear un prototip fun-
cional de xarxa de sensors, la qual és capaç d'enviar remo-
tament informació sobre el seu entorn, aquesta informació 
es pot veure de forma gràfica i senzilla a Node-Red, on es 
grafica la informació per poder monitorar-la i veure les 
condicions a temps real que hi ha al voltant d'aquesta xarxa 
de sensors. 

Hem pogut veure durant la creació d'aquest prototip 
que gràcies a la facilitat tant de hardware i software del 
projecte, fa que tingui infinitat de sortides, ja sigui des 
d'una petita estació meteorològica domèstica, fins a xarxes 
més complexes, les quals poden servir posteriorment per 
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fer estudies sobre l'entorn on es situa aquesta xarxa, etc 
Aquesta fàcil utilització d'aquest sistema també ve 

acompanyada del fet que el preu per la construcció de la 
xarxa és molt baix. 

A continuació es mostra la gràfica amb la qual es pot 
veure les dades a temps real que estan obtenint els sensors. 

 

Fig 14: Dashboard Node-Red 

 

Analitzant una mica la imatge podem veure les dife-
rents mesures dels sensors, podem veure cinc, els quals són 
els esmentats i explicats anteriorment. On a part es poden 
veure les gràfiques del sensor de temperatura junt amb el 
sensor d'humitat. A part d’aquests dos sensors també es 
poden veure el sensor de foc, el qual ens dona el valor en 0 
o 1 en funció de si en detecta o no, seguidament tenim el 
sensor de distàncies, el qual ens mesura la distància en cen-
tímetres i finalment el sensor de contaminació, el qual igual 
que el sensor de foc ens indica si hi ha o no partícules en 
suspensió. 

9 CONCLUSIONS 

En aquest projecte s'ha treballat amb una placa ESP32, 
on s'hi han connectat una sèrie de sensors per crear aquesta 
xarxa. En el cas d'aquest prototip s'han utilitzat els sensors 
de temperatura i humitat, contaminació, detecció de foc i 
de distància. S'ha aconseguit implementar un codi 
firmware el qual fa que aquests sensors mesurin les dades 
que volem obtenir i després publica aquestes dades al 
broker, on aquest les distribueix segons els tòpics als cli-
ents corresponents, això últim ho fem a Node-Red, on fi-
nalment podem graficar aquestes dades a temps real.  

Un cop obtingut això es pot dir que s'han obtingut la 
majoria d'objectius que s'havien proposat al principi del 
projecte, i sobretot s'ha pogut donar resposta tant a les hi-
pòtesis com a les preguntes de recerca, on ara dona-rem 
resposta: 

Respecte a les hipòtesis podem concloure que sí que 
s'ha pogut crear un dispositiu capaç de mesurar tota mena 
de dades, en el cas d'aquest projecte les anomenades ante-
riorment, però s’ha pogut veure a l'apartat de possibles fu-
turs del projecte que si és viable utilitzar altres tipus de 
sensors els quals ens donarien altres tipus de dades i, per 
tant, podrien adaptar el projecte a les necessitats tant de 
l'entorn com del que volem mesurar. També s’ha pogut de-
terminar el cost de la xarxa, cost que es veu augmentat si 
no es vol programar aquesta xarxa, però que en cost 
del hardware és assequible; no obstant això sí que es pot 

determinar que és molt senzill tant el muntatge com la pro-
gramació d'aquesta, ja que hi ha molta informació. I per úl-
tim sí que hem pogut graficar aquestes dades en temps 
real, ja que a Node-Red podem veure els valors què estan 
mesurant els nostres sensors, fet que fa que sigui molt més 
fàcil i comprensibles les dades que es mesuren, ja que si 
miréssim el Monitor Serie d'Arduino també es podria 
veure, encara que de forma menys clara. 

A part, també s’ha pogut donar resposta a les pregun-
tes que s’havien plantejat, ja que si que ha estat possible 
crear aquest prototip per enviar dades remotament sobre 
les mesures que va fent i hi ha un entorn on poder graficar 
aquestes dades de forma clara. Per altra banda, el tema del 
cost també s'ha pogut determinar que és un preu assequi-
ble si la part de software la treballa una mica l'usuari, ja 
que la part més cara del projecte seria el sou del programa-
dor que fa tota la part de software, i per últim també s'ha 
pogut veure que seria possible aplicar aquestes millores a 
la xarxa i poder aplicar aquest mòdul a entorns d'una 
Smart City per poder millorar tota classe d'aspectes d'a-
questa. 

Es pot dir que el projecte podria ser una bona opció 
per les Smart Cities, ja que és un mòdul no molt gran de 
dimensions on es pot col·locar a qualsevol lloc i es pot 
adaptar a qualsevol entorn. I aquesta informació que pro-
porcionaria seria molt valuosa per aquesta gestió de la 
Smart City, perquè un dels aspectes més important per 
elles és l'obtenció de tota mena d'informació per després 
poder aplicar mesures oportunes a cada espai de forma 
personalitzada. A part aquest tipus de metodologia, reco-
llir informació per després fer un estudi de millora, és uti-
litzat en molts aspectes d'aquestes ciutats fet que fa que en-
cara més guanyi importància. 
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APÈNDIX 

A1. DIAGRAMA DE GANTT 

Fig 15: Diagrama de Gantt 

A2. MUNTATGE REAL DE LA XARXA DE SENSORS 

Fig 16: Muntatge real de la xarxa de sensors 
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A3. CONNEXIONS MQTT 

En aquest apartat es pot veure com es va fer la connexió 
MQTT, amb Mosquitto. I com es va comprovar el seu fun-
cionament abans de la seva utilització a la xarxa.  

Fig 17: Connexió MQTT 

 
Podem veure com des de dos terminals diferents podem 
aconseguir enviar informació d'un a l'altre, simulant així el 
funcionament de la xarxa. Podem veure com un dels ter-
minals és el que està subscrit (mosquitto_sub -d -t xarxa 
sensors) i l'altre està publicant (mosquitto_pub -d -t xarxa 
sensors -m "missatge") un missatge qualsevol, el qual es 
pot llegir al primer terminal. 
 

Fig 18: Enviament de dades MQTT 
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A4. GRÀFIQUES NODE-RED  

Fig 19 Dashboard Node-Red 

A5. CODI  

En aquest apartat es pot veure les parts del codi més im-
portants en termes de connexió MQTT, WiFi i un exemple 
de la publicació de dades al broker. 

 
Fig 20: Implementació de llibreries 

 
En aquesta primera imatge es pot veure com s’inclouen 
tres llibreries les quals són claus per les connexions com en 
el cas de la DHT per la mesura del sensor de temperatura i 
humitat [20], [21], [22]. 

 
Fig 21: Ip pel broker Mosquitto 

 
En aquesta es pot veure com es dóna la Ip de la xarxa al 
broker, per més tard publicar les dades. 

Fig 22: Connexió Wifi 

 

 

 
 

Aquesta part del codi ens permet connectar-nos a la xarxa 
WiFi, per tal de fer la connexió. 

 
Fig 23: Funció per iniciar la connexió 

 
En aquesta imatge es pot veure la connexió que es fa al bro-
ker i en cas de no connectar-se, com reconnectar-se. 

 
Fig 24: Programació sensor temperature i humitat 

 
Aquesta altra imatge ens ensenya la programació del sen-
sor DHT11, i com capta les dades. Les converteix en un 
String per poder-les enviar i després les publica en el bro-
ker amb el tòpic indicat (en el cas de temperatura, “Tem-
peratura”, i en el cas d’humitat,“Humitat”, on més tard des 
de Node-Red es recolliran. 


