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Disseny i implementació d’un sistema IoT per
monitoritzar un dosificador de farina industrial

Design and implementation of an IoT system to
monitor an industrial flour dispenser

Guillem Gumà López de Briñas

Resum– Les tecnologies emergents estan impulsant que la industrialització, i concretament l’au-
tomatització de processos, estigui a la quarta revolució industrial. El Big Data, Machine Learning,
Cloud Computing i IoT permeten oferir nous serveis que augmenten l’eficiència i la productivitat dels
processos automatitzats. Presentem el disseny i la implementació d’un sistema IoT per monitoritzar
un dosificador de farina industrial, acoblant un microcontrolador al PLC. Mitjançant una pàgina web
es pot consultar infromació rellevant del funcionament del dosificador industrial.
Paraules clau– IoT, Indústria 4.0, Cloud, Hub, Sistema Encastat, Single Board Computer, Raspberry
Pi, PLC, SIMATIC, Monitorització.

Abstract– Emerging technologies are driving industrialization, and in particular process automation,
to the fourth industrial revolution. Big Data, Machine Learning, Cloud Computing and IoT offers
new services that increase the efficiency and productivity of automated processes. We present the
design and implementation of an IoT system to monitor an industrial flour dispenser, attaching a
microcontroller to the PLC. Relevant information on the operation of the industrial dispenser can be
consulted on a website.
Keywords– IoT, Industry 4.0, Cloud, Hub, Embedded System, Single Board Computer, Raspberry
Pi, PLC, SIMATIC, Monitoring.
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1 INTRODUCCIÓ

LA quarta revolució industrial, impulsada pel Big Da-
ta, Machine Learning, Cloud Computing i Internet
of Things (IoT), entre d’altres [1][2], és un repte per

les empreses que volen dotar les fàbriques de noves tecnolo-
gies i serveis. La incorporació d’aquestes noves tecnologies
han d’oferir majors llindars de productivitat i eficiència en
cada etapa del procés de fabricació [3]. La indústria 4.0 pro-
posa la transformació digital de les plantes automatitzades
de producció per esdevenir fàbriques intel·ligents.

Els sistemes d’automatització de processos industrials
consisteixen en dispositius tecnològics autònoms, els quals
reaccionen davant de situacions previstes per asegurar el
control i bon comportament del procés [4]. El present pro-
jecte planteja tres possibles solucions IoT per monitoritzar
la maquinària industrial via web. D’entre les tres, s’escull
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la solució més viable i s’implementa un cas d’exemple.
A partir d’un simulador d’un dosificador de farina in-

dustrial propietat de MCR [5], empresa experta en siste-
mes d’automatització de processos, es requereix acoblar un
microcontrolador per enviar dades al Cloud. Cal emmagat-
zemar les dades en una base de dades SQL i representarles
gràficament mitjançant una WebApp. El sistema ha de re-
gistrar alarmes, temps de funcionament i de parada de l’e-
quip, entre altres dades.

El sistema permet visualitzar l’estat i la producció del
dosificador de farina des d’un navegador. Aquest nou servei
permet analitzar el rendiment de la producció en els útlims
mesos i prendre desicions basades en el monitoreig de les
plantes de fabricació.

L’exposició del projecte s’organitza en: estat de l’art, ob-
jectius, metodologia, possibles solucions, dosificador de fa-
rina, disseny, implementacions, seguretat, cost, resultats i
conclusions.

2 ESTAT DE L’ART

A finals del segle XX, l’avenç de l’electrònica i la in-
formàtica va comportar la tercera revolució industrial amb
l’automatització de les lı́nies de producció, reemplaçant
persones per màquines en tasques repetitives. L’autòmat in-
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dustrial predilecte per controlar processos seqüencials en la
indústria és el Controlador Lògic Programable (PLC), però
ha patit pocs canvis en la seva manera de funcionar. El PLC
segueix amb la seva principal funcionalitat; interactuar en
l’esquema de les Tecnologies de l’Operació (TO).

En l’actualitat, degut a les Tecnologies de la Informació
(TI) i l’avenç en hardware i software, els processos de fa-
bricació es troben en una transformació digital denomina-
da la quarta revolució industrial [6]. El PLC orientat a la
Indústria 4.0 ha d’operar tant en el ecosistema TO com en
el TI per dotar de noves funcionalitats als sistemes.

L’any 2000 Kevin Ashton, profesor del Institut de Tec-
nologies de Massachusetts, va utilitzar per primera vegada
l’expressió IoT en una presentació d’executius de P&G [7].
“Si disposéssim d’ordinadors que fossin capaços de saber
tot [...] sabrı́em quan les coses necessiten ser reparades,
canviades o recuperades, fins i tot si estan fresques o pas-
sades de data. L’Internet de les Coses té el potencial de
canviar el món com ja ho va fer Internet. O fins i tot més”
[8].

Els elements principals del ecosistema IoT son els Sis-
temes Ciberfı́sic (CPS). La connectivitat els proporciona
capacitat de comunicació Màquina a Màquina (M2M) i in-
teracció amb els humans. La indústria 4.0 està caracte-
ritzada pels CPS, els quals combinen sistemes encastats i
el Cloud Computing per construir sistemes descentralitzats
per múltiples serveis [9].

La tecnologia IoT permet controlar, recopilar, intercan-
viar i analitzar informació per tal de poder determinar més
exhaustivament el bon funcionament del procés industrial
automatitzat. Aquesta teconlogia permet obtenir informa-
ció de la producció en temps real i una major producció
autònoma [10].

3 OBJECTIUS

3.1 General
• Implementar una solució IoT per monitoritzar la pro-

ducció d’un equip industrial.

3.2 Especı́fics
• Simular la producció d’un equip industrial mitjançant

un PLC.

• Connectar un PLC i un microcontrolador per a l’explo-
tació de dades.

• Enviar les dades i emmagatzemar-les en una base de
dades allotjada al Cloud.

• Representar visualment les dades en una WebApp.

• Registrar alarmes, temps de parada i temps de funcio-
nament de l’equip.

• Analitzar els costos del sistema en relació a altres so-
lucions.

4 METODOLOGIA

La metodologia emprada en el projecte és Scrum. S’han
establert 3 fases del projecte: iniciació, desenvolupament i

clausura, les quals s’han calendaritzat en un Diagrama de
Gantt que es troba en la figura 8 (apèndix).

En la fase d’iniciació s’han definit els objectius i els re-
queriments del projecte, la metodologia a utilitzar, el Pro-
duct Backlog, s’ha creat un prototip del sistema i s’ha disse-
nyat el sistema. En la fase de desenvolupament s’han plani-
ficat sis sprints de dues setmanes de durada cadascun per tal
d’implementar el sistema. A l’inici de cada sprint s’han es-
collit les tasques a realitzar del Product Backlog. S’han dut
a terme informes dels sprints per documentar la planifica-
ció, els Scrums diaris i les revisions. En la fase de clausura
s’ha acabat de documentar el projecte.

L’eina que s’ha fet servir per implementar la metodologia
i el seguiment de les tasques ha estat EasyRedmine, progra-
ma per la gestió de projectes.

5 POSSIBLES SOLUCIONS

En el següent apartat s’analitzen tres solucions per tal d’en-
viar dades del PLC al Cloud. Les possibles solucions són la
passarel·la IoT2050 de SIMATIC, la Raspberry Pi 4 Model
B i la llibreria LMQTT utilitzada directament al PLC.

Fig. 1: Possibles Solucions

5.1 SIMATIC IOT2050
Actualment, Siemens disposa de dos dispositius per tal de
fer de gateway del PLC i enviar dades al Cloud. Aquests
són el SIMATIC IOT2040 i el IOT2050, dissenyats per
a solucions TI industrials per l’adquisició, processament i
transferència de dades directament de l’entorn de produc-
ció. Tı́picament es fan servir per al manteniment preventiu
de la màquina i per vincular la producció amb el nivell En-
terprise Resource Planning (ERP) per tal de minimitzar els
costosos temps d’inactivitat [11].

Aquests gateways suporten els softwares Debian i Indus-
trial OS aixı́ com els llenguatges i llibreries de programació
de Java, NodeJS i C/C++ [12][13] per desenvolupar els pro-
grames desitjats per cada situació.

Si s’escollis aquesta opció es desenvoluparia l’aplicació
de recepció i enviament de dades mitjançant Node-RED
instal·lat sobre el sistema operatiu Debian. La connexió
a internet es faria mitjançant un dels dos ports ethernet,
mentre que l’altre port es connectaria al switch de l’armari
elèctric que permet la connexió amb el PLC i el HMI.

5.2 Raspberry Pi 4 Model B
La Raspberry Pi és un Single Board Computer (SBC) de
baix cost i petita mida. Aquesta proporciona una interfı́cie
Ethernet i quatre USB que permeten connectar el teclat, el
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ratolı́ i el cable de xarxa. Té les funcions bàsiques d’un or-
dinador i integra Wi-Fi, Bluetooth i un gran nombre de Ge-
neral Purpose Input/Output (GPIO). S’utilitza àmpliament
en ensenyament, entreteniment familiar, IoT, entre d’al-
tres[14].

Raspberry Pi Foundation ofereix Raspberry Pi OS, una
distribució de Linux basada en Debian [15]. Aquest sis-
tema operatiu permet executar els programes desitjats en
múltiples llenguatges com Javascript, Java, Python, C, C++,
PHP, etc [16]. Aquesta implementació de software és l’op-
ció més utilitzada, però també es poden carregar programes
que gestionin les comunicacions GPIO sense cap sistema
operatiu, únicament amb llibreries com RPi.GPIO Python o
WiringPi C [17].

Per tal de rebre i enviar les dades es faria servir Node-
RED, com en el cas anterior, instal·lat en Raspbian OS.
La connexió a internet es faria mitjançant el mòdul wifi
de la pròpia Raspberry o instal·lant un altre port ethernet
via l’estàndard de comunicacions Serial Peripheral Inter-
fac (SPI), mentre que el PLC es connectaria per ethernet
mitjançant el switch de l’armari elèctric.

5.3 LMQTT

Message Queuing Telemetry Transport (MQTT) és un pro-
tocol de missatgeria estándar per comunicacions M2M de
publicació/subscripció per sistemes IoT [18]. És extrema-
dament lleuger, requereix una amplada de banda de xarxa
mı́nima i funciona sobre el protocol TCP/IP. Avui en dia
s’utilitza en una àmplia varietat d’indústries com la automo-
bilı́stica, fabricació, telecomunicacions i petroli i gas [19].

Siemens proporciona la llibreria LMQTT [20], per tal
d’implementar el protocol MQTT en programes de PLCs
de Siemens. La llibreria permet ser client en l’esquema del
protocol, permetent publicar i subscriure’s a un broker.

En aquest darrer cas, el propi PLC seria el publicador de
les dades en el protocol MQTT. Aixı́ doncs, caldria dotar el
PLC de connectivitat a internet.

5.4 Comparativa i Elecció

La taula 4 (apèndix) mostra una comparativa entre les tres
solucions possibles amb especificacions. Aquesta taula ser-
veix per argumentar la millor solució pel projecte.

La passarel·la SIMATIC IoT2050 té els avantatges d’es-
tar dissenyat per entorns industrials, amb una protecció
IP20 oferint seguretat a la pols. Ofereix dos ports Ether-
net, pels quals es connecta un directament a la xarxa local i
l’altre al switch del quadre elèctric, permetent aı̈llar el PLC
o el HMI de possibles intrusions. És un aparell ja ensam-
blat, fàcil de programar i implementar en un carril DIN. Els
desavantatges és que el cost de l’aparell és elevat respecte
les altres dues alternatives.

La SBC Raspberry Pi 4 Model B té els avantatges d’oferir
el programari Node-RED, com IoT2050, el qual facilita la
recepció i enviament de dades. Al ser un SBC programable,
permet donar-li varis usos en la seva implementació, com
podria ser instal·lar un servidor VPN per accedir remota-
ment al PLC en cas d’avaria o actualització. Disposa d’una
memoria RAM de 8GB, en la seva millor versió, i el cost
hardware respecte els altres és baix. Per contra, únicament

disposa d’un port Ethernet, fet que pot suposar un proble-
ma en diferents instal·lacions. No està dissenyat per entorns
industrials, aixı́ que pot patir una avaria en situacions adver-
ses.

La implementació de la llibreria LMQTT té els avantat-
ges de tenir un cost zero de hardware. Els defectes, però,
són que no hi ha molta documentació respecte com imple-
mentar la llibreria per comunicar-se amb Azure. Hi ha varis
fòrums on s’exposen casos sense èxit, però altres desen-
volupadors afirmen haver realitzat la funcionalitat desitja-
da. S’ha de connectar el PLC a la xarxa local d’on estigui
implementat, fet que pot provocar, a falta d’un bon departa-
ment de IT en el client instal·lat, vulnerabilitats de seguretat.
Es carrega una mica més de feina al PLC i, en programes
on es necessiti rapidesa i capacitat de còmput, pot suposar
un problema.

Fig. 2: Models Raspberry Pi

Exposats els punts forts i febles de les possibles solu-
cions es decideix implementar la Raspberry Pi. Depenent
dels requeriments dels serveis a implementar s’escollirà en-
tre dos models: la Raspberry Pi Zero 2W, per implementa-
cions amb requeriments únicament d’extracció i enviament
de dades, i la Raspberry Pi 4 Model B, per extracció i envi-
ament de dades i, a més, per manteniment remot via VPN.
Es justifica l’elecció pel baix cost, l’alta documentació dis-
ponible i la viabilitat de la implementació.

6 DOSIFICADOR DE FARINA

En el present apartat s’explica breument el simulador de
dosificador de farina que s’ha utilitzat com a màquina d’e-
xemple per implementar el sistema IoT. Aquest simulador
és el software del PLC del qual s’exploten les dades, i és un
exemple real d’un dosificador en funcionament desenvolu-
pat per l’empresa MCR.

El simulador permet seleccionar varies fórmules per tal
de dosificar la farina necessària per a cada producte, com
una barra de pa o una magdalena. Quan s’escull una
fórmula i es prem el botó de “Cicles”, un sinfı́ comença a
transportar farina fins una bàscula. Quan el pes de la bàscula
és el que ha estat definit per la fórmula en concret, el sinfı́
d’entrada es desactiva i s’activa el sinfı́ de sortida. Per tal
de permetre el pas de la farina als sinfı́s, la bàscula compte
amb dues vàlvules, una d’entrada i una de sortida.

La figura 9 (apèndix) mostra la pantalla principal amb
una representació visual del sistema. A la part superior dre-
ta hi ha els botons de Cicle (Start), Pausa i Reset. Sota dels
botons es mostra informació del lot que s’està dosificant.
Abaix a la dreta s’han implementat quatre botons que simu-
len l’activació d’alarmes.
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Fig. 3: Esquema General

7 DISSENY

En aquest apartat s’explica el disseny del sistema per tal
de monitoritzar el funcionament d’un dosificador de farina
via una WebApp. Aquest disseny es pot aplicar a qualsevol
màquina insutrial que funcioni amb un PLC de Siemens. S’-
expliquen els diferents components que el formen i la fun-
ció que realitzen. Els elements del sistema són el PLC, la
Raspberry Pi i quatre serveis de Microsoft Azure.

7.1 PLC
El PLC és el dispositiu electrònic que executa el simulador
del dosificador de farina. És l’element d’on s’extreuen les
dades de la maquinària. Les dades s’organitzen en blocs de
bases de dades del programa i les variables estàn ubicades
en direccions fı́siques del PLC. Cal conèixer quines varia-
bles es requereixen i en quines direccions es troben en el
dispositiu per poder explotar-les.

7.2 Raspberry Pi
La Raspberry Pi és l’encarregada de l’extracció i enviament
de dades desde el PLC al Cloud de Microsoft. Per tal d’as-
solir els requeriments, aquesta funcionalitat serà realitzada
per l’aplicació Node-RED; eina visual per crear fluxos de
treball en escenaris IoT [21]. El processament de les dades
ha de ser el menys invasiu possible, únicament ha de llegir
dades del PLC i enviar-les al Cloud. L’enviament de les da-
des és en format JSON mitjançant el protocol MQTT. En
l’esquema dels elements del protocol MQTT, la Raspberry
Pi és el publicador, IoT Hub és el broker i Azure Function
és el subscriptor.

Fig. 4: Esquema MQTT

7.3 Microsoft Azure
El Cloud on resideixen els serveis necessaris per rebre les
dades de la Raspberry Pi, processar-les, emmagatzemar-les
i mostrar-les en una WebApp ha de ser Microsoft Azure
per requeriments de l’empresa. La funcionalitat descrita es
realitzada per quatre serveis disponibles, els quals són: IoT
Hub, Azure Function, Base de Dades SQL i WebApp.

7.3.1 IoT Hub

Azure IoT Hub és el servei encarregat de ser el broker en
el protocol MQTT. Un dispositiu virtual de Azure IoT Hub
rep les dades enviades per la Raspberry Pi.

7.3.2 Azure Function

Azure Function és el servei de computació sense servidor
que s’encarrega de processar els missatges que rep IoT Hub
i els emmagatzema en la base de dades SQL. Requereix
d’un Storage Account, servei de Azure, per poder execu-
tar la implementació. Quan IoT Hub rep un missatge, un
trigger de Azure Function desencadena el processament del
JSON rebut i actualitza les files de la base de dades que es
requereixin.

7.3.3 Base de Dades SQL

L’emmagatzematge de les dades s’allotja en una base de
dades SQL. Aquesta base de dades resideix al Cloud de Mi-
crosoft en un servidor ja existent de l’empresa MCR.

7.3.4 WebApp

La monitorització de les dades es realitza mitjançant una
WebApp allotjat a Azure. La pàgina web està dissenyada
amb el patró Model-Vista-Controlador (MVC). Les dades
que es visualitzen mitjançant taules i gràfics s’extreuen de
la base de dades SQL.

8 IMPLEMENTACIONS

En el següent apartat s’expliquen les implementacions que
s’han realitzat per que cada component del sistema realit-
zi la seva funcionalitat. Les implementacions s’han realit-
zat pel PLC, la Raspberry Pi, Node-RED, Azure Function i
WebApp.
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Fig. 5: Flux Principal

8.1 PLC
El PLC que s’ha utlitzat en el projecte ha estat un SIMATIC
S7 1500. S’ha realitzat una petita modificació en el progra-
ma del PLC i del HMI per tal de visualitzar si el sistema
està enviant les dades a Azure. La Raspberry Pi, quan està
enviant dades correctament, escriu True en dues variables
booleanes creades: bOnline i bCountOnline. El programa,
cada 10 segons, estableix a False la variable bCountOnline.
També, cada 10 segons, si bCountOnline és False escriu
False a bCount. En el HMI s’ha afegit un botó pilot amb el
text “Enviant. . . ” en la pantalla de cicles. Quan bOnline és
True es mostra de color verd, mentre que quan és False es
mostra de color gris.

8.2 Raspberry Pi
La Raspberry implementada ha estat la Raspberry Pi Zero
2W. El sistema operatiu és Raspberry Pi OS, una distribució
de Linux basada en Debian [22].

8.2.1 ENC28J60

La Raspberry utilitzada en el projecte no té cap port ether-
net RJ45. Ha estat necessari implementar 2 ports ethernet,
un per la comunicació amb el PLC i l’altre a la LAN per
poder tenir accés a internet. Aquestes implementacions s’-
han realitzat mitjançant dos mòduls ENC28J60, els quals es
comuniquen per SPI a la GPIO de la Raspberry.

Fig. 6: Mòdul ENC28J60

S’ha configurat, per software, els dos mòduls per inclou-
re’ls al Device Tree del kernel del sistema operatiu perquè
els reconegui quan s’inicia el sistema [23].

8.2.2 Pulsador Led

La Raspberry és sensible a apagades brusques de corrent
[24], és per aquest motiu que s’ha implementat un botó
d’encendre i apagar. S’ha connectat el pulsador a la GPIO
de la Raspberry Pi. Per tal d’habilitar el funcionament del
pulsador per encendre i apagar la Raspberry s’ha instal·lat
un script que es troba a GitHub [25].

Aquest pulsador incorpora un LED, el qual mitjançant
Node-RED indica si la Raspberry està encesa sense enviar
dades, encesa enviant dades o apagada. Intermitent, encès
o apagat respectivament.

8.3 Node-RED

Mitjançant el programari Node-RED s’ha realitzat la prin-
cipal tasca de llegir dades del PLC i enviar-les a Azure IoT
Hub. A part d’aquesta funcionalitat, s’ha desenvolupat un
subfluxe que s’encarrega de mostrar l’estat de l’enviament
de dades mitjançant el LED del pulsador i escriure les vari-
ables del pilot del PLC.

8.3.1 Flux Pincipal

S’ha instal·lat dues llibreries per tal de fer servir els nodes
requerits per la implementació. Aquestes han estat “node-
red-contrib-s7”, per a la comunicació entre el PLC i Node-
RED, i “node-red-contrib-azure-iot-hub”, per tal d’enviar
les dades al dispositiu IoT Hub de Azure.

“S7 in” és el node encarregat de llegir les dades del PLC.
El node dóna com a sortida les dades en format JSON llegi-
des. S’ha configurat el node amb l’adreça IP, el port, el rack
i el slot del PLC. S’ha definit el temps de lectura cada cinc
segons i un timeout de 10 segons.

S’ha configurat quines dades extreure, especificant el
nom de cada variable i la seva adreça. La taula 1 mostra
la sintaxis de les adreces per cada tipus de dades en el no-
de ”S7 in”. La primera part de l’adreça defineix el bloc de
la base de dades del PLC, mentre que la segona part indica
de quin tipus de dades es tracta i el offset on comença la
variable.

TAULA 1: ADRECES PLC

DB100,X0.0 Bool
DB100,WORD164 Int

DB19,DW26 DInt
DB100,R2 Real

DB100,S38.16 String
DB100,DTZ30 DateTime

La sortida del node “S7 in” es connecta a l’entrada del
node “function”. Aquest node rep el JSON de les dades i
l’encapsula dins d’un missatge que especifica com enviar
les dades a Azure i les credencials necessàries. Cal con-
figurar el node per tal de que enviı̈ el string al destinatari
correcte. Els camps a configurar són el protocol a utilitzar,
en el nostre cas MQTT, i el hostname del dispositiu virtual
IoT Hub. El node “function” dona com a sortida un string
en format JSON. Aquest string s’envia al node “Azure IoT
Hub”.
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Fig. 7: Flux Secundari

8.3.2 Flux Secundari

Per tal de crear el flux de control s’han fet servir les llibre-
ries “node-red-contrib-boolean-logic-ultimate”, pel tracta-
ment de funcions booleanes i la creació d’una senyal bo-
oleana intermitent, “node-red-contrib-s7”, per l’enviament
de dades al PLC, i “node-red-node-pi-gpio”, per encendre i
apagar el LED de la GPIO de la Raspberry. El fluxe secun-
dari correspon a la figura 7.

El node “State Azure” envia l’estat en que es troba el
node “Azure IoT Hub” a “function 1”, mentre que el node
“State PLC” envia l’estat en que es troba el node “S7 in”
a “function 2”. Les dues funcions independents assignen
un tòpic del missatge, “Azure” i “Plc”respectivament, i en-
vien les variables booleanes de l’estat a una funció lògica.
Aquest node processa els missatges rebuts i emmet un boo-
leà de sortida per l’operació AND dels dos estats. El resultat
de l’operador s’escriu directament en les variables bOnline
i bCountOnline cada deu segons.

El node “Blinker2” proporciona una sortida booleana que
canvia cada segon i mig. Aquest envia la sortida a “function
3”, el qual defineix el tòpic del missatge a “inp2”. El node
“function 3” i “2 Boolean Logic” corresponen a les entrades
pel node “2t”. Aquest node fa una operació booleana OR i
envia la sortida al node “PIN: 13”. Aquest node envia la
senyal pin 13 (GPIO 27) de la GPIO de la Raspberry, on
està connectat el LED del pulsador.

8.4 Azure Funciton

La Azure Function desenvolupada s’ha implementat amb
el Kit de Desenvolupament de Programari (SDK) .NET
Core 6.0 mitjançant el Entorn de Desenvolupament In-
tegrat (IDE) Visual Studio 2022, a partir d’una planti-
lla de Azure Function per IoT Hub Trigger. S’han es-
tablert dues cadenes de connexió en el fitxer ”host.json”:
el dispositiu de IoT Hub i la base de dades SQL. S’-
han instal·lat els paquets “Microsoft.NET.Sdk.Functions
4.0.1”, llibreria runtime per Azure Functions, “Mi-
crosoft.Azure.WebJobs.Extensions.EventHubs 5.0.0”, que
proporciona funcionalitat per accedir a Azure IoT Hub, i
“Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer 6.0.0”, assig-
nador de base de dades d’objectes modern per a .NET Core.

En el fitxer main.cs hi ha dues funcions principals. Pri-
merament la funció “IoTTrigger”, la qual s’executa quan el
dispositiu de IoT Hub rep un missatge de la nostra Rasp-

berry Pi per l’extensió “EventHubs”. Es processa el missat-
ge i s’emmagatzema la informació pertinent en les taules de
la base de dades SQL mitjançant ”Entity Framework”. Un
exemple de com funciona l’emmagatzematge de les dades
quan es reben missatges seria el següent. Es rep un JSON
amb totes les dades. Aquest JSON es deserialitza en una
classe. S’analitzen les dades rebudes i es compara amb les
últimes files necessàries de cada taula. Suposem que per la
taula “Estat”, la qual emmagatzema si la màquina està pa-
rada, dosificant o en alarma, té una última fila de dosificant.
Si es rep la dada “dosificant” a true, l’última fila s’actualit-
zaria amb el valor de finalització de l’estat a l’hora actual.
Si, en canvi, la dada dosificant està a false no s’actualitzaria
l’última fila i es crearia una fila nova amb l’estat “parada” i
amb la data d’inici a l’hora actual.

La segona funció és “TimerTrigger”, la qual s’executa
un cop per dia per la llibreria “Microsoft.Azure.WebJobs”.
Permet eliminar de la base de dades les dades de fa més de
dos mesos mitjançant Entity Framework.

8.5 WebApp
La WebApp desenvolupada s’ha implementat amb el SDK
.NET Core 6.0 mitjançant el IDE Visual Studio 2022. S’-
ha establert la cadena de connexió en el fitxer ”appset-
tings.json”per la base de dades. S’utilitza el paquet “Mi-
crosoft.EntityFrameworkCore.SqlServer 6.0.0” per fer con-
sultes a la base de dades.

S’han creat models, vistes i controladors per a la imple-
mentació de les diverses pàgines. El lloc web està compost
per una pàgina principal Home. Aquesta pàgina conté un
barra de navegació superior on es mostren diferents pesta-
nyes: Overview, State, Alarm, Lot, I/O i Historic. Quan es
pitja un dels ı́tems de la barra de navegació es recarrega el
cos de la pàgina amb la vista parcial seleccionada.

Les vistes parcials utilitzen tres biblioteques JavaScript
gratuı̈tes open source: DataTables, ChartJS i Kendo UI
Core. DataTables és una extensió de jQuery que represen-
ta les taules de forma organitzada, per pàgines i amb varies
opcions de representació. ChartJS permet representar dades
en forma de gràfics. Kendo UI Core és la versió open sour-
ce de Kendo UI, que ofereix un entorn de interfı́cie gràfica.
En aquest cas, únicament es fa servir Kendo per seleccionar
intervals de temps per mostrar les dades. S’ha creat els mo-
dels “DatatableModels” i “ChartJS” per tal de facilitar les
especificacions dels objectes a crear per cada pàgina.
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9 SEGURETAT

En aquesta secció es detalla la seguretat del sistema imple-
mentat. La seguretat especificada tracta de la Raspberry Pi
i el Cloud d’Azure.

9.1 Raspberry Pi

La Raspberry Pi és l’únic element que s’introdueix de nou
en una instal·lació fı́sica en l’armari d’una màquina del cli-
ent. S’ha dissenyat el sistema per tal de mantenir el PLC
i el HMI sense connectar a la xarxa local de la planta on
resideix la màquina, i aixı́ evitar possibles intrusions.

La Raspberry Pi disposa de dues interfı́cies de xarxa:
eth0 i eth1. Eth0 es connecta a l’armari, on es pot comu-
nicar amb el PLC i el HMI. D’altra banda, eth1 es connecta
a la xarxa local del client per poder enviar informació al
Cloud a través del router. Aquestes dues interfı́cies són in-
dependents i, al esta el port forwarding desactivat, no es pot
accedir al PLC per la interfı́cie de xarxa eth1 del PLC.

La Raspberry Pi requereix d’un usuari i contrasenya de-
finits per MCR per tal de impossibilitar l’accés de persones
desconegudes al dispositiu.

9.2 Azure

El Cloud de Microsoft requereix d’autentificació de dos
passos per poder accedir a l’entorn de configuració.

Tots els serveis que s’han fet servir requereixen d’una ca-
dena de connexió o certificat per poder connectar-se a ells.

10 COST

En el present apartat es detalla el cost del sistema en termes
de hardware i infraestructura.

En la taula 2 es mostra el cost hardware de la implemen-
tació que s’ha dut a terme en el projecte, on s’ha fet servir la
Raspberry Pi Zero 2 W. El cost total hardware és de 93,42C.

TAULA 2: COST HARDWARE

Raspberry Pi Zero2W 17,04C
Ventilador RPi 3,78C
MicroSD 8GB 4,99C

2xENC28J60 Ethernet 10,66C
Pulsador Led 5v 0,61C

Carcasa 3D 7,00C
Font alimentació 5v 44,34C

Materials varis 5,00 C
Cost Total 93,42 C

El cost de la infraestructura del projecte es mostra en la
taula 3 on el cost és mensual ja que es requereixen els ser-
veis de Microsoft Azure de tipus IaaS. El cost s’ha aproxi-
mat fent servir una calculadora online de serveis d’Azure.
El cost mensual del sistema és de 81,76C.

TAULA 3: COST IAAS

Azure IoT Hub 14,51C
Azure Storage Account 1,00C

Azure Function 1,00C
Azure DataBase SQL 2,00C

Azure WebApp 63,24C
Cost Total 81,76C

11 RESULTATS

En la present secció s’analitzen els resultats obtinguts de la
implementació del sistema per tal de poder extreure con-
clusions. Es compara el Diagrama de Gantt inicial amb el
final per veure si s’ha complert la metodologia establerta,
s’exposa si s’han assolit els objectius plantejats i es mostra
els resultats finals tant del muntatge fı́sic del sistema com el
funcionament de la pàgina web.

11.1 Metodologia
En la figura 10 (apèndix) es mostra el Diagrama de Gantt
un cop acabat el projecte.

La fase inicial del projecte s’ha allargat més del previst,
havent d’eliminar un sprint de desenvolupament. Durant la
fase de desenvolupament s’ha de dues a quatres setmanes el
sprint 3 degut al gran volum de feina de la WebApp. Tot
hi els imprevistos, la fase de clausura s’ha realitzat en el
perı́ode de temps establert.

11.2 Objectius
L’objectiu general d’implementar una solució IoT per regis-
trar i monitoritzar la producció d’un equip industrial s’ha
assolit. Mitjançant un simulador d’una màquina industrial,
en aquest cas un dosificador de farina, s’ha pogut imple-
mentar un microcontrolador a un PLC per tal d’enviar dades
al Cloud i emmagatzemar-les. S’ha desenvolupat una We-
bApp intuitiva que permet monitoritzar alarmes i temps de
funcionament i de parada de la producció. Per últim, s’han
estudiat i analitzat els costos del sistema en relació a altres
solucions possibles.

11.3 Muntatge Fı́sic
S’ha dissenyat i construı̈t un armari elèctric on es reunei-
xen els components electrònics necessaris per simular un
dosificador de farina i implementar un sistema IoT amb l’a-
juda dels departaments d’electrònica i del taller de MCR.
Es mostra l’armari en la figura 11 (apèndix).

S’ha desenvolupat una carcasa pels components que for-
men la Raspberry Pi Zero 2 W utilitzant la impresora 3D
Creality Ender 3 V2, al programari online Tinkerad i alguns
objectes ja dissenyats de Thingiverse [26][27].

11.4 Pàgina Web
La interfı́cie d’usuari que s’ha desenvolupat a la pàgina web
s’anomena DataRain. En la figura 12 (apèndix) es mostra la
pàgina ”Overview”, que permet monitoritzar la producció
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del dosificador. Aquesta pàgina, per un interval de temps
escollit, mostra l’estat de la màquina, els minuts de les alar-
mes i els lots que s’han dosificat.

La pàgina web estarà activa fins el 15 de
març i es podrà accedir mitjançant l’adreça
https://datarain.azurewebsites.net/. Les dates clau on
hi ha dades són: 21/12/2021, 14/01/2022 i 27/01/2022.

12 CONCLUSIONS

El projecte s’ha realitzat en el temps planificat. S’ha dedicat
menys hores de les planificades per a la fase de desenvolu-
pament, concloent que s’ha sobreestimat les hores assigna-
des per la fase intermitja. La metodologia Scrum utilitzada
ha estat idònia pel projecte. Al principi de la fase inicial
no s’ha pautat prou bé i s’han realitzat modificacions en el
transcurs de la primera fase del projecte.

S’ha realitzat prototips de l’enviament de dades per tal
d’escollir l’opció més adient pel projecte. S’ha fet un estudi
de les possibles implementacions a realitzar i s’ha escollit
enviar les dades mitjançant la Raspberry Pi Zero 2 W per
projectes on únicament el sistema encastat proporciona el
servei de monitoratge. Quan es simula el funcionament del
dosificador de farina amb el PLC, la pàgina web mostra les
dades que es van generant a mesura que es dosifica. És per
aquest motiu que podem dir que el sistema funciona correc-
tament i es registren i monitoritzen les dades de producció
requerides.

El portal web aixı́ com la base de dades són un prototip
únicament dissenyat pel Treball Final de Grau. En una im-
plementació final cal dissenyar un sistema de login per tal
de que cada client, de manera autoritzada, pugui accedir a
la monitorització de la seva maquinària. Aquest fet provo-
ca haver de reestructurar alguns camps i noves taules de la
base de dades.

El cost del sistema, en quant a hardware, és baix respec-
te altres alternatives. El fet de treballar amb serveis IaaS
requereix un cost mensual, el qual pot provocar un difı́cil
acceptament del sistema a diverses empreses. Cal estudiar
alternatives més econòmiques per tal de reduir el cost men-
sual. Una de les opcions a estudiar és que la Raspberry sigui
la que inserti les dades a la base de dades de Azure, pres-
cindint del servei IoT Hub. El cost de la pàgina web, al ser
un portal per a varis clients, seria baix per a cada empresa i
es podria realitzar un pagament anual.

Un cop finalitzat el projecte, els següents passos són im-
plementar Machine Learning per dotar al sistema d’un ser-
vei de manteniment predictiu. S’ha de consultar amb cli-
ents que els hi pugui interessar per saber com plantejar la
interfı́cie gràfica definitiva per satisfer les necessitats reals.
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formes CODDII. 2016.

[7] J. Elder. Cómo Kevin Ashton nombró El Internet de
las Cosas. [Online] https://blog.avast.com. [Accessed
Dec. 21, 2021].

[8] M. Vega. “Las tecnologı́as IOT dentro de la industria
conectada: Internet of things”. EOI Escuela de Orga-
nización Industrial, 2015.

[9] J. Mellado. “El IOT-PLC: una nueva generación de
controladores lógicos programables para la industria
4.0”, Pontificia Universidad Católica de Chile. 2020.
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APÈNDIX

Fig. 8: Diagrama de Gantt Iniciació

TAULA 4: COMPARATIVA SOLUCIONS
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Fig. 9: Simulador Dosificador de Farina

Fig. 10: Diagrama de Gantt Clausura
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Fig. 11: Muntatge Fı́sic

Fig. 12: Pàgina Overview WebApp


