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INTRODUCCIÓ 
La meva família sempre ha tingut un hort petit. El meu besavis i avis en tenien cura, i la 

tradició ha passat a les següents generacions. Amb ella, també ha passat l’esforç 

d’haver de dedicar-hi un temps cada dia per regar i cuidar les plantes. És per això que 

vaig pensar en buscar una manera més senzilla i eficient de fer aquesta activitat. Em 

vaig plantejar l’objectiu de si seria capaç de dissenyar i construir un sistema de reg 

intel·ligent. D’aquesta manera, es podria estalviar temps i recursos, fent menys feixuga 

la feina de tenir cura de l’hort. Finalment, per simplificar el projecte, aquest s’ha basat 

en dissenyar un hivernacle intel·ligent, el que tindrà el reg i la temperatura regulats 

automàticament per tal de millorar les condicions dels cultius. 

Amb aquest projecte, se’m va aparèixer l’oportunitat d’aplicar una sèrie de 

components als que tenia molt d’interès per aprendre a utilitzar. Aquest treball no era 

el que vaig plantejar inicialment, sinó que em vaig proposar un de més simple, amb el 

títol següent: “Control intel·ligent d’un reg”. Durant el desenvolupament del treball, 

vaig anar descobrint que, en el món de la programació, les possibilitats son il·limitades, 

i que amb l’ajuda de diversos components podria arribar a crear un hivernacle en el 

que el reg i les temperatures, controlades automàticament amb Arduino, fossin les 

idònies per al creixement de qualsevol cultiu. 

En el mercat actual, existeix molta poca varietat a l’hora de triat un sistema de reg. 

Entre aquets, els més accessibles per als consumidors domèstics són els sistemes 

electromecànics, que sols obren i tanquen el flux d’aigua depenent del temporitzador 

que s’hagi programat manualment per l’usuari. L’inconvenient d’aquest sistema es que 

no s’adapta a les condicions de l’ambient i aporta sempre la mateixa quantitat d’aigua. 

Aquest dona molts problemes, com per exemple en els dies de pluja abundant  o amb 

variacions elevades de temperatura i humitat, on aportació d’aigua és la mateixa i pot 

arribar a ser perjudicial per a les plantes. A més a més, el consum d’aigua acaba essent 

superior al realment necessari.  

Personalment, crec que amb aquest treball aconseguiré aprendre les bases de la 

programació i a crear sistemes d’Arduino extensos, amb els que podré demostrar que 

qualsevol persona amb la motivació, dedicació i suport econòmic, pot crear el projecte 

que es proposi amb Arduino.  
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Amb l’hivernacle intel·ligent que he anomenat “KAIRÓS” (Déu grec que simbolitzava el 

temps i la oportunitat)  es podrà estalviar aigua, temps i dedicació als cultius en les 

condicions més favorables per tal d’augmentar el seu creixement i la seva producció.  

1 Part teòrica 

1.1 Tipologies de reg 

El reg consisteix en aportar aigua per mitjà d’infraestructures artificials a cultius amb 

l’objectiu de poder satisfer les seves necessitats hídriques que no poden ser cobertes 

per el medi natural. Les diverses fonts d’aigua per als regs són principalment aqüífers, 

estanys, llacs, canals, preses o rescloses de rius. Els regs són utilitzats tant a la 

jardineria com a la agricultura. Segons la planta que s’estigui cultivant es necessiten 

uns sistemes de reg amb més o menys aigua o diferents usos de la tecnologia. 

Hi han diferent tipus de reg, els més utilitzats són: 

- Reg per inundació. Tècnica provenint de l’antiguitat, que s’utilitza per a cultius 

que necessiten una quantitat d’aigua abundant. Consisteix en inundar els 

cultius mitjançant l’extracció d’aigua dels aqüífers. Un exemple, serià l’arròs. 

 

- Reg per aspersió. Sistema que utilitza grans quantitats d’energia i requereix uns 

utensilis específics. Consisteix en crear una pluja artificial generada gràcies als 

aspersors i grans quantitats d’aigua. 

 

- Reg per degoteig. És considerada la modalitat que més estalvia l’aigua ja que 

aquest tipus de reg és compost per petites canonades que van alliberant l’aigua 

gota a gota. Cada cert temps cauen les quantitats de gotes que necessita cada 

planta. La quantitat d’aigua que surt normalment es controla per un ordinador. 

 

- Reg subterrani. Sistema que es basa en regar els cultius per sota la superfície 

del sòl. Tota l’aigua és aprofitada i utilitzada al regar directament a les arrels de 

les plantes, així s’aconsegueix una eficàcia i rapidesa a l’hora de regar. Es fa a 

través de canonades enterrades abans de plantar el cultius. 
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1.2 Sistemes programadors de reg  

S’entén per sistemes programadors de reg tot aquell que ens permet definir uns 

horaris per automatitzar el procés del reg. 

1.2.1 Sistemes electromecànics  

Els sistemes electromecànics són compostos per temporitzadors programats 

manualment. Quan arriba el moment desitjat, el sistema obre les seves vàlvules 

(electrovàlvules) obrint el pas de l’aigua, i les tanca quan arriba al temps programat. 

Aquet sistema és un dels més utilitzats en jardineria, ja que no requereix de molts 

coneixements, l’aparellatge és senzill i permet automatitzar el reg.  

No obstant, té alguns inconvenients. Per exemple, el temps meteorològic és variable i 

el sistema electromecànic està programat per regar independentment de les 

condicions ambientals com la pluja i la temperatura. Un excés de reg pot arribar a ser 

perjudicial per les plantes a més a més de suposar un consum innecessari del recurs. 

 

1.2.2 Sistemes intel·ligents  

Els sistemes intel·ligent de reg és el sistema que s’utilitzarà en aquest treball. En el 

mercat es poden trobar solucions que permeten domotitzar i sensoritzar el reg a base 

de microcontroladors, sensors i actuadors (bomba d’aigua, motors, etc.).  

Aquets sistemes funcionen amb sensors que capten dades de l’entorn com la 

temperatura, la humitat i el percentatge d’aigua en el sòl. Aquesta informació és 

enviada i processada pel microcontrolador de la placa electrònica (en aquest cas 

Arduino), responsable de reescriure i enviar noves ordres al actuadors per satisfer les 

necessitats que requereixi el cultiu. 

Els sistemes intel·ligents necessiten ser programats per l’usuari. Aquesta programació 

requereix un nivell mínim de què és el llenguatge “C++” (llenguatge amb el que 

funcionen les plaques com Arduino). 

És per això que la seva aplicació encara no és molt freqüent en tots els cultius a petita 

escala.  
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1.3 Què és Arduino? 

Arduino és una plataforma electrònica digital de desenvolupament basada en una 

placa electrònica de “hardware lliure”. El “hardware” es considera que són els 

elements físics que forma un sistema informàtic. Quan diguem que és lliure ens 

referim a que el hardware permet crear lliurament qualsevol connexió o sistema sense 

haver de seguir un protocol o seguit d’instruccions, el que conclou amb infinites 

possibilitats de com crear un sistema. La placa (Figura 5) té incorporats diferents 

elements que la fan funcionar. Un dels principals elements és el microcontrolador re-

programable, capaç d’executar les ordres gravades a la seva memòria. A la placa 

també s’hi troben pins femelles, els que permeten connectar el microcontrolador amb 

diferents actuadors i sensors (encarregats de realitzar les accions pel 

microcontrolador.  

El funcionament de la placa està controlat per un “software lliure”(la part de la placa 

que no es pot percebre físicament) compost per programes informàtics amb codi 

accessible per a qualsevol usuari que vulgui utilitzar-los i modificar-los. Per a la 

modificació i creació d’aquet, Arduino ofereix la plataforma Arduino IDE (Entorn de 

Desenvolupament Integrat), un entorn de programació on qualsevol usuari pot crear 

aplicacions per a la placa Arduino. 

Arduino va ser dissenyat expressament per la creació i desenvolupament de prototips. 

Un prototip és una implementació parcial però concreta d’un sistema o part d’un 

sistema, que principalment s’utilitza per la previsualització del producte final. Durant el 

procés de desenvolupament del prototip, el producte s’ha d’anar millorant i modificant 

per tal que la seva forma final no tingui errades. Una particularitat de la placa Arduino 

que facilita la creació de prototips és la presència de connexions en format de pins 

mascle i femella, els quals no requereixen 

soldadura. D’aquesta manera, resulta més senzill la 

integració de les diferents parts de la mateixa 

manera que quan es detecta un error durant el 

desenvolupament del sistema, la seva solució pot 

ser més ràpida per la simplicitat de les connexions. 

 

Figura 1: Logotip d’Arduino 
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1.4 Funcionament d’Arduino 

La principal part de la placa Arduino és un microcontrolador integrat en el seu 

hardware, específicament un ATMEL (companyia estatunidenca de semiconductors). 

Es tracta d’un circuit integrat en el que es poden incorporar instruccions mitjançant el 

software amb programes escrits en llenguatge “C++”.  

El llenguatge C++ va ser dissenyat per Bjarne Stroustrup al 1979 amb la intenció de 

millorar el llenguatge de programació C, que consistia en mecanismes amb la capacitat 

de manipular objectes. Posteriorment, es va afegir la programació genèrica centrada 

més en els algoritmes que en les dades, la que facilitava la utilització del llenguatge 

C++ pels usuaris. 

S’utilitza un ordinador per a escriure el llenguatge C++, que permet crear un codi amb 

les instruccions desitjades. Un cop comprovat que és correcte gràcies a un detector 

d’errors, la placa Arduino és connecta a l’ordinador per transferir el codi al 

microcontrolador de la placa. Aquest serà l’encarregat de llegir i executar les ordres 

regulades pel rellotge oscil·lador. 

Si el codi que s’ha escrit concorda amb la part analògica del sistema (part del 

hardware), el sistema funcionarà correctament a procedirà a realitzar les accions per a 

les quals ha estat programat.  

 

Figura 2: Amb aquest fragment de programa es pot veure el programa que necessita un 

higròmetre per calcular la quantitat d’aigua en un sòl en percentatges 
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1.5 Origen d’Arduino 

Arduino neix l’any 2005 a l’Institut de Disseny Interactiu d'Ivrea (Itàlia), on Massimo 

Banzi va veure la necessitat de crear una placa de microcontroladors econòmicament 

assequible pels estudiants d’aquell mateix Institut. Banzi, conjuntament amb  David 

Cuartilles i Gianluca Martino (investigadors del mateix Institut), desenvoluparen una 

plataforma de hardware i software lliure, amb unes dimensions i preus reduïts en 

comparació amb les plaques de l’època. El curiós nom de la companyia l’agafaren del 

Bar di Re Arduino (Antic Rei Europeu al voltant del 1002), on hi anaven molt a beure. 

Poc després de la creació d’Arduino, l’Institut tanca les portes, però els creadors van 

seguir desenvolupant el producte. Afortunadament, el producte va tenir molt bona 

acollida entre els usuaris, i és per això que varen aconseguí forces col·laboradors com 

BasicStamp, Pics o fins i tot Google. 

El primer llançament es va realitzar a l’institut IVREA (Italià) on deixaren que els 

estudiants provessin el producte per detectar errades i facilitar els seu 

desenvolupament La presentació de la primera placa va ser a la fira “Maker Fair” del 

2011 (Italià).  Després del model Arduino 32 bit, l’empresa Arduino va anar creant 

noves plaques amb diferents microcontroladors per tal d’estendre la seva 

compatibilitat amb diferents sistemes de programació. 

Actualment, Arduino compta amb 21 models de placa i més de 7 kits centrats en els 

àmbits educatius. 

 

Figura 3: Primer prototip utilitzable d’Arduino 
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1.6 El Software 

El software és la part digital d’un sistema informàtic, és a dir, la part no visible però 

imprescindible pel funcionament del sistema. Aquest funciona amb un llenguatge 

específic comprensible per l’ésser humà, amb el que es pot manipular i crear un seguit 

d’ordres que el microcontrolador pot comprendre i executar. Específicament, la 

programació d’Arduino funciona amb el seu propi llenguatge, anomenada “C++”. 

 

1.7 El Hardware 

El hardware és la part física d’un sistema informàtic. Dins de la computació física, 

tenim els sensors (de temperatura, humitat, so, llum, moviment, etc.) i els actuadors, 

que són els encarregats de posar en contacte el món físic amb el món virtual. Sense la 

presència d’aquests, el programa no podria interaccionar amb l’entorn de treball. 

Per a connectar Arduino amb els sensors i actuadors, s’utilitzen connexions creades 

per cablejat de coure amb l’ajuda d’una protoboard. 

 

Figura 4: Connexions d’Arduino en el projecta Kairós 
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1.8 Components utilitzats 

1.8.1 Arduino Uno  

Com ja s’ha esmentat anteriorment, hi ha molts tipus de plaques Arduino, des 

d’algunes més complexes amb moltes funcionalitats, sortides i entrades, fins altres 

més simples com Arduino Nano, especialment pensades per a muntatges on l’espai és 

un inconvenient.  

En aquest projecte s’ha utilitzat una de les plaques més populars de la sèrie, 

concretament l’Arduino Uno. Gràcies als seus pins mascle i femella), el seu ús és molt 

més pràctic, simple i fàcil de regular o canviar si hi apareixen errors. 

Les parts de la placa que fan que Arduino Uno funcioni es presenten a la següent figura 

i són: 

 

Figura 5: Parts de la placa Arduino Uno 

 

1. Port d’entrades i sortides digital: Són els sòcols (Dispositiu amb el que es connecten 

circuits sense la necessitat de soldadura electrònica) on connectar els sensors i 

actuadors que necessiten senyal digital. 

2. Rellotge oscil·lador: Element que fa que la placa executi les instruccions. És el 

rellotge que marca el ritme al curs que s’ha d’executar cada instrucció. 
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3. Microcontrolador: “Cervell” de la placa. És el processador integrat encarregat 

d’executar les instruccions gravades en aquest. 

4. Entrades analògiques: Sòcols amb diferents pins d’entrades analògiques que 

permeten llegir entrades analògiques. 

5. Sòcol de tensió: Pins encarregats d’alimentar el circuit. 

6. Regulador de tensió: Controla la quantitat d’electricitat que s’envien als pins, 

assegurant que no hi hagi una sobrecàrrega de tensió al circuit i es cremin els 

components. 

7. Xip d’interfase USB: Controla la comunicació amb el port USB. 

8. Port USB: S’utilitza per a connectar la placa amb l’ordinador per poder transferir els 

programes al microcontrolador i donar electricitat a la placa. 

 

1.8.2 Protoboard 

La placa Arduino està pensada per a interactuar amb el món real. Aquesta ho fa per 

mitjà de diferents sensors que recullen informació de l’entorn, i actuadors, que el 

modifiquen.  

La placa Arduino Uno però, no inclou sensors ni actuadors, per tant s’han d’incorporar 

a aquesta externament. En un producte final, les connexions entre placa i sensors o 

actuadors es fan amb cables de coure. El darrer pas és la realització de  vàries proves 

per tal de detectar errors i realitzar millores que es puguin incorporar. 

És per això que existeix la protoboard, una placa amb orificis que estan connectats per 

una superfície conductora, en els que s’hi introdueixen els pins dels components i 

extrems dels cables per simular el resultat final del prototip. Això permet més rapidesa 

en el muntatge i facilitat per modificar les connexions del sistema. Les protoboard 

poden tenir diferents dimensions o formes, però la més comuna és la següent: 
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Figura 6: Parts de la protoboard 

 

1. Tots els vint-i-cinc forats que es troben en la mateixa línia horitzontal es troben 

connectats entre si per una superfície conductora que es troba sota seu. Aquesta línia 

es sol utilitzar per a connectar-hi energia elèctrica negativa (càtodes). 

2. Té el mateix funcionament que el número 1, però es sol utilitzar per a connectar-hi 

tensió elèctrica positiva (ànode). 

3. Cada cinc orificis situats en sentit vertical, està connectada per un superfície 

conductora col·locada també en sentit vertical. Aquestes són utilitzades per connectar 

tots els sensors i actuadors del sistema que es vulguin incorporar al sistema. 

4. Cada columna està separada de les altres per tal que una connexió en una columna 

no es connecti a cap altra. 

5. La placa esta dividida entre dues parts iguals. Entre aquestes no hi ha cap connexió 

compartida. 

 

1.8.3 Control relé 

Arduino treballa amb tensions de  12V (volts). En el cas de ser necessari treballar amb 

tensions superiors (normalment de 220V), s’utilitza  el control relé. Un exemple del seu 

ús és la incorporació d’elements com bombetes o bombes d’aigua. Aquest és un 



 

13 
 

dispositiu electromagnètic que té el mateix propòsit al d’un interruptor, on s’obre el 

canal i es deixa passar corrent, o es tanca i no el deixa passar. 

 

Figura 7: Parts del control relé 

 

1. Bobina: Quan la corrent de 12V passa per la bobina, es genera un camp magnètic 

mitjançant el fil magnètic que l’envolta. Gràcies a aquest camp magnètic, la bobina 

aconsegueix que el nucli i l’armadura entrin en contacte. 

2. Nucli: Punt de contacte que connectarà amb l’armadura. 

3. Armadura: Quan aquesta entra en contacte amb el nucli, el seu moviment(com el 

d’una palanca) farà canviar la posició del contacte fix “A”. 

4. Contactes fixes: Subjectats per metalls flexibles, i separats per un aïllant entre ells, 

són els encarregats de fer passar el corrent del circuit de 220V o tallar-lo. En el primer 

moment, quan el contacte fix “A” fa contacte amb “B”, 

el corrent passa pel sistema, però quan l’armadura fa 

moure el contacte fix “C” cap a la dreta, aquest entra 

en contacte amb el contacte fix “C”. Quan “B” i “A” 

deixen d’estar en contacte, s’aconsegueix tallar la 

corrent, per tant no es deixa passar l’electricitat de 

220V pel sistema i així s’aconsegueix controlar tots els 

components que alimentava. 

5. Base: On estan fixats tot els components del control relé. És aïllant, per tant, 

l’electricitat no pot circular per aquest. 

 

Figura 8: Control relé utilitzat per al 
projecte Kairós 
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1.8.4 Sensor de temperatura i humitat de l’aire 

Actualment, dins els sistemes d’Arduino, existeixen dos sensor per a mesurar la 

temperatura i la humitat de l’ambient, el DHT-11  i el DHT-22. Els dos components 

utilitzen un sensor capacitatiu d’humitat i un termistor per mesurar la humitat i la 

temperatura de l’entorn. Per a trobar una diferència entres aquests dos components 

cal fixar-se en el rang de valors que pot arribar a captar el sensor i el seu rendiment. A 

continuació una comparativa entre els diferents sensors.  

Model DHT-11 DHT-22 

Preu 2-3€ 6-10€ 

Potencia de treball 3 a 5 V 3 a 5 V 

Rang d’humitat 20 – 80% amb precisió del 5% 0 – 100% amb precisió de 2 – 

5% 

Rang de temperatura 0 – 50ºC amb precisió de +-

2ºC 

-40 – 80ºC amb precisió de +-

0,5ºC 

Mostres màximes  Una per segon Una cada dos segons 

 

Desprès de veure les comparacions entre els dos sensors, es va determinar que el DHT-

11 era el més indicat pel present projecte ja que no s’esperen temperatures a 

l’hivernacle per sota dels 0ºC ni tampoc per sobre dels 50ºC, i que la humitat no 

baixarà per sota del 20%. Quan parlem dels valors, necessitem el sensor amb la 

màxima precisió a l’hora de recollir les dades.  Un darrer factor a tenir present durant 

la selecció  és l’econòmic.  

 

Figura 9: Sensor DHT-11 utilitzat per al projecte Kairós 
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1.8.5 Sensor d’humitat de la terra (higròmetre) 

Sensor que té la capacitat d’estimar la quantitat d’aigua en el sòl. Aquesta acció la 

realitza gràcies als seus dos braços, on hi ha materials conductors. Quan en el sòl hi ha 

presència d’aigua, aquesta fa de conductora, permetent que els dos braços es 

connectin entre si. Depenent de la quantitat d’aigua la conductivitat del sòl serà major 

o menor. D’aquesta forma, el sensor podrà captar la intensitat del corrent i enviar unes 

dades especifiques que la placa, gràcies a un programa específic, podrà transformar en 

percentatge d’humitat que hi ha al sòl.  

Hi han diversos models d’higròmetres amb diferents capacitats. En aquest treball 

s’utilitzarà el sensor YL-69, ja que és el sensor més econòmic (entre 0,4 i 0,8€) i la 

precisió que ofereix és suficient Només interessarà saber si en el sòl hi ha aigua o no 

per indicar quan s’haurà de regar i quan no. 

Aquest sensor és molt comú en la creació de circuits de regs simples on només cal 

controlar el dispositiu que proporciona aigua a un sistema de reg. La seva aplicació és 

simple gràcies a que només s’ha de connectar a la placa Arduino i inserir el sensor a la 

terra del cultiu. 

Les característiques del higròmetre seleccionat (YL-69) són les següents: 

Voltatge d’alimentació 2 – 6V 

Voltatge de sortida 0 – 4.2V 

Comparador LM393 

Dimensions  60 x 20mm 

 

 

Figura 10: Higròmetre utilitzat per al projecte Kairós 
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1.8.6 Pantalla LCD 

La pantalla LCD (acrònim de Liquid Crystal Display) s’encarrega de convertir els senyals 

elèctrics de la placa Arduino en informació visual fàcil i ràpida de comprendre pels 

usuaris. Principalment, s’utilitza per de dades com la temperatura, la humitat, la 

pressió atmosfèrica o el voltatge, però també és pot utilitzar per escriure-hi text, dígits 

o símbols.  

El cristall líquid és considerat un estat entre el sòlid i el líquid. Aquest es descobrí a 

finals del segle XIX, quan es va demostrar que existeixen més estats de la matèria a 

part dels estats sòlid, líquid i gasós.  

La pantalla LCD utilitza la llum polaritzada per a mostrar la informació a la pantalla a 

partir d’una sèrie de filtres que són aconseguits gràcies a la il·luminació de fons. La 

pantalla és alimentada amb un corrent de només 5V. 

 

Figura 11: S’hi representen les sis capes de la pantalla LCD 

1. Filtre polaritzador vertical: Redirigeix la llum cap al lloc desitjat (verticalment). 

2. Cristall líquid: Estat del material utilitzat 

3. Filtre de colors: Serveix per entonar la pantalla de color verd o blau. 

4. TFT (Thin-film-transistor liquid-crystal display o Pantalla de cristall líquid de 

transistor de pel·lícula prima): S’utilitza per a millorar la qualitat d’imatge. 

5. Filtre polaritzador horitzontal.: redirigeix la llum en sentit horitzontal 

6. Font de llum: Creada per petits leds. 
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Hi ha una àmplia gamma de pantalles LCD que es poden implementar a un sistema 

Arduino. La més comuna, i utilitzada en aquest treball, és la pantalla LCD de 16x2. El 

primer valor ens indica la quantitat de caràcters que poden anar a cada filera, i el 

segon, la quantitat de fileres que té la pantalla. 

 

Figura 12: Pantalla LCD utilitzada per al projecte Kairós 

 

1.8.7 Bombetes 

Les bombetes incandescents es basen en el llum emès a partir d’un corrent elèctric 

que passa a través d’un filament de tungstè. Aquet s’escalfa a una temperatura prou 

calenta com per produir llum a una sortida secundària. El tancament de vidre, amb la 

forma coneguda de les bombetes clàssiques, és un buit lliure d’oxigen, perquè la 

presència d’aquest desintegraria el filament. vegada En alguns models, el recinte 

(també conegut com l’embolcall) s’omple amb un gas inert com el nitrogen o l’argó. Els 

gasos inerts, també coneguts com a gasos nobles, no reaccionen amb altres 

substàncies i productes químics, fet que els permet preservar i protegir el filament de 

l’evaporació quan s’escalfa. El filament de tungstè és comú en moltes fonts de llum 

tradicionals a causa de que el tungstè pur té el punt de fusió més alt, la pressió de 

vapor més baixa i la resistència a la tracció més alta en comparació a altres materials.  

Tot i que els incandescents són senzills de fabricar i, per tant, de baix cost, s’ha de 

produir una quantitat molt elevada de calor per emetre una quantitat suficient de 
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llum. Aproximadament el 95% de l’electricitat aplicada al filament en una bombeta 

incandescent es converteix en calor en lloc de llum. És per això que en el treball 

s’utilitzaran per a escalfar el sistema i proporcionar il·luminació a les plantes. 

 

Figura 13: Part de la bombeta incandescent 

 

1. Ampolla de vidre: Conté gasos interns a baixes pressions(argó, nitrogen, criptó o 

xenó) 

2. Filament de tungstè: Encarregat d’emetre la llum quan es sotmès a altes 

temperatures. 

3. Fil de contacte que surt de la tija: Porta una carrega positiva al filament. 

4. Fil de contacte que entra a la tija: Porta una carrega negativa al filament. 

5. Suport: Manté en suspensió el filament de tungstè i els seus contactes. Està format 

per materials aïllants per on no pot passar el corrent elèctric. 

6. Tija: Formada per una estructura de vidre, s’utilitza per a aguantar tota l’estructura 

interna de la bombeta. 
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7. Contacte elèctric: Quan la bombeta es connecta al casquet, el contacte elèctric entra 

en contacte amb la corrent positiva de 220V que proporciona el casquet. 

8. Base: La base de la bombeta entra amb contacte amb la base del casquet per tal de 

poder passar la corrent negativa que passarà per el fil de contacte. 

 
Figura 14: Bombeta i casquet utilitzats per al projecte Kairós 

 

1.8.8 Ventilador 

El ventilador s’utilitza per a generar un moviment de l’aire, amb el que es pot 

aconseguir refrigerar els sistemes elèctrics. Per a que aquest comenci a funcionar, 

necessita un par de torsió del motor elèctric per tal d’arrencar el sistema. 

Seguidament, un corrent elèctric arriba al motor, el qual passa per les bobines (base 

metàl·lica envoltada per un filferro) de la base. A mesura que aquest corrent passa pel 

fil, es produeix energia magnètica que acaba convertint-se en energia mecànica. 

Aquesta procediment provoca un gir a les bobines del motor. A mesura que les 

bobines giren, el ventilador capta aquest mateix moviment i el transfereix a les pales 

del ventilador. El tall d’aire causat per les aspes del ventilador és el que empeny l’aire 

cap a l’exterior, desplaçant l’aire que té al davant. 

 
Figura 15: Direcció de l’aire quan s’activa el ventilador 
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En aquest projecte, els ventiladors s’utilitzaran per a generar un moviment de l’aire i 

per renovar l’aire de l’interior de l’hivernacle per el de l’exterior i controlar així la 

temperatura. 

 

Figura 16: Ventilador utilitzat per al projecte Kairós 

 

1.8.9 Bomba d’aigua 

Les bombes centrífugues funcionen transferint energia (moment angular) des d’un 

motor rotatiu al fluid, que es troba dins d’una carcassa. El fluid entra al rotor que gira 

ràpidament al llarg del seu eix, on és expulsat per força centrífuga al llarg de la seva 

circumferència a través de les puntes de les paletes del rotor. L’acció de l’impuls 

augmenta la velocitat i la pressió del fluid, generant un desplaçament de l’aigua cap a 

l’extrem de la bomba d’aigua. 

Les bombes funcionen creant una baixa pressió a l’entrada que permet empènyer el 

líquid a la bomba mitjançant la pressió atmosfèrica o de capçal. Amb una pressió baixa 

a l’impulsor, pot haver-hi una limitació física. Si la pressió a l’impulsor és massa baixa o 

inferior a la pressió de vapor del líquid a aquesta temperatura, el líquid es pot 

vaporitzar. Aquesta vaporització genera un moviment al rotor interior, que 

simultàniament, causa un desplaçament del fluid cap a l’exterior. 
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Figura 17: Esquema de la direcció del 
líquid durant el bombeig d’aquest (vist 
des d’un punt frontal i lateral 
respectivament) 

 Figura 18: Bomba d’aigua utilitzada per al 
projecte Kairós 

 

Com es pot veure a la figura 17, l’aigua és impulsada cap a l’exterior de la bomba 

gràcies a la gir del rotor interior. Normalment, la bomba d’aigua es utilitzada en 

processos industrials amb grans dimensions amb l’objectiu de desplaçar grans 

quantitats de líquids. En aquest treball s’utilitzarà una senzilla bomba d’aigua de 

1500L/h habitual d’aquaris que serà suficient per proporcionar el flux d’aigua per regar 

tots els testos. 

 

1.8.10  Servo Motor 

El servo és un dispositiu electromecànic amb un controlador incorporat. El controlador 

estarà a l’espera mantenint la seva posició fins que la placa enviï noves ordres. Quan 

capta les ordres, actuen els seus engranatges interiors, amb els que acaba desplaçant 

l’engranatge exterior. Depenent del servo, l’engranatge exterior tindrà la quantitat de 

força necessària per a moure un cos de cert pes. En el cas del treball, el servo podrà 

moure pesos de fins a 15kg. 

Les seves parts són les següents: 
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Figura 19: Parts del servo motor 

 

1. Control de circuit: microcontrolador integrat dins la caixa del servo. Aquet ja conté 

els programes incorporats amb els que controlarà els engranatges. És controlat per la 

placa Arduino amb el seu respectiu codi. 

2. Potenciòmetre: Regula els graus del servo (exemple: de 90º a 180º). 

 3. Motor: motor encarregat del moviment del servo. 

 4. Caixa del servo: Totes les parts del servo son emmagatzemades en el seu interior. 

5. Engranatge de sortida: Encarregat de moure l’engranatge exterior (amb el que 

actuarà amb la part exterior). 

6. Engranatges conductors: Encarregats de moure l’engranatge de sortida 

  

 
Figura 20: Servo motor utilitzat per al projecte Kairós 
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2 Part Pràctica 

2.1 Descripció del projecte 

L’objectiu principal de la part pràctica ha estat construir un sistema de control d’un 

hivernacle intel·ligent basat en Arduino i comprovar el seu funcionament. Per tal 

comparar amb altres sistemes tradicionals, l’experiment ha consistit en posar a punt 

dos hivernacles, un gestionat amb un sistema “tradicional” de reg amb electrovàlvula i 

un segon hivernacle intel·ligent equipat amb un sistema basat en Arduino que 

controlés la temperatura i humitat del sòl per tal de graduar la quantitat de reg. 

D’aquesta manera, volia demostrar que era possible obtenir un sistema més eficient 

pel creixement de plantes a la vegada que aconseguint un estalvi d’aigua. 

 

2.2 Els hivernacles 

Es va poder disposar de dos hivernacles de policarbonat transparent de 180x51x39 cm 

(figura 21). Al ser transparents permetia el pas de la llum i captiva l’escalfor d’aquesta 

amb l’efecte hivernacle. Es podien obrir pel sostre per facilitar la ventilació. Els 

hivernacles es van instal·lar a una terrassa orientada al sud on es disposava d’un punt 

de llum i d’aigua. 

 

Figura 21: Hivernacle utilitzat per al projecte Kairós 

 

2.2.1 Hivernacle tradicional 

El primer hivernacle no es va modificar. Es va afegir un sistema de reg el que constava 

d’un gotejadors individual per a cada test controlat per una electrovàlvula comercial.   
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2.2.2 Hivernacle intel·ligent 

El segon hivernacle es va equipar amb el sistema d’Arduino i els diferents components 

per controlar la temperatura i el reg. Per a poder controlar la temperatura interior de 

l’hivernacle, s’ha utilitzat fonts de calor com són bombetes incandescents, i per a la 

reducció de la temperatura, ventiladors que renoven l’aire calent interior per el de 

l’exterior. També s’ha inclòs un sistema de reg que, igual que la resta de components 

del sistema, serà controlat per Arduino amb l’ajuda del sensor YL-69, que mesura la 

quantitat d’humitat a la terra de cada planta en percentatges gràcies a l’aplicació del 

protocol incorporat en el programa. 

Segons les espècie utilitzades i la informació recollida sobre les temperatures de 

creixement òptimes, vaig decidir que la temperatura dins l’hivernacle, hauria d’estar 

entre el 18º i els 22º. 

En la següent imatge es pot veure l’esquema de com funciona el control de l’hivernacle 

per mantenir les millors condicions mediambientals dins l'hivernacle: 

 

Figura 22: Esquema del funcionament d’Arduino en aquest sistema (quan apareix la figura 
del component, significa que aquest està en funcionament) 

 

El sensor DHT-11, situat a l’interior de l’hivernacle, mesura la temperatura que és 

enviada al processador d’ Arduino. Amb l’ajuda d’una biblioteca que li ha estat  

assignada anteriorment i un petit escrit de programa incorporat al microcontrolador, 

calcula la temperatura que hi ha a l’interior de l’hivernacle.  

Si aquesta temperatura és inferior a 18ºC, rebrà ordres d’encendre les bombetes. Per a 

poder encendre les bombetes, Arduino deixa de donar corrent a un dels ports de 

control relé (el que té la corrent de les bombetes tallada). La bobina atura el camp 

magnètic i deixa passar el corrent per  les bombetes, que seguidament, s’encendran 

per generar calor. Quan la temperatura interna de l’hivernacle hagi augmentat i supera 
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els 18ºC, Arduino tornarà a passar corrent per la bobina del control relé, la que deixa 

de donar continuïtat al corrent de 220V que s’estava proporcionant a les bombetes, 

així apagant-les per complert. 

Durant el període en que la temperatura interior de l’hivernacle estigui entre el 18 i 

22ºC, el sistema es mantindrà a l’espera d’una nova variació de temperatura (ni 

ventiladors ni bombeta encesos). Si aquesta funció no existís, el sistema sempre 

estaria escalfant o refredant l’entorn, i mai arribaria  a un valor constant de 

temperatura. 

Quan la temperatura augmenta i passa dels 22ºC, els tres ventiladors (els blaus amb el 

nom “Alfa”), s’encenen seguint el mateix procés que amb les bombetes, però utilitzant 

un altre port del control relé i amb una font diferent de corrent (12V i 0,25A). Gràcies 

als tres ventiladors, l’aire interior es pot renovar amb l’ajuda d’un servomotor 

encarregat d’obrir la comporta superior de l’hivernacle per donar continuïtat al cicle de 

l’aire cap a l’exterior. 

 Si la temperatura excedeix dels 26ºC, les plantes de l’interior es troben fora de la seva 

temperatura òptima, i si aquest increment continua, podria arribar a ser perjudicial 

pels cultius d’hivern i tardor. Per a evitar-ho, hi ha inclosos quatre ventiladors (els 

vermells amb el nom “Beta”), que s’encenen per poder augmentar el procés de 

refrigeració de l’hivernacle.  

Respecte al sistema de reg, s’instal·larà una bomba 

d’aigua dins d’un recipient. La bomba d’aigua aprofita 

el mateix corrent de 220V que les tres bombetes, però 

utilitza el quart port del control relé per a que Arduino 

pugui engegar-la i apagar-la. Quan Arduino deixi de 

donar corrent al quart port del control relé, i la bomba 

rebi el corrent necessari perquè s’encengui, l’aigua 

dins del recipient és empentada per la bomba d’aigua 

fins arribar als testos de l’interior de l’hivernacle per mitja de  tubs de reg de 4 mm. 

Per a la distribució equivalent de l’aigua a cada test, s’utilitzen gotejadors que 

regularan el pas de l’aigua per degoteig. 

 

Figura 23 : Gotejadors utilitzats 
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Per protegir la placa Arduino i totes les connexions del sistema, aquests s’instal·len a 

una caixa elèctrica impermeable. A més, s’ha inclòs una pantalla LCD la que, amb un 

programa específic, mostrar la temperatura de l’aire en graus Celsius, la humitat de 

l’aire i de la terra en percentatges calculats matemàticament amb les dades dels dos 

sensors (DHT-11 i YL-69) sense necessitat d’obrir la caixa. 

 

Figura 24: Hivernacle intel·ligent amb casi tots els components instal·lats  

 

2.3 Les plantes 

Per a poder saber quina temperatura Arduino haurà d’aconseguir mantenir constant, 

s’han d’estudiar totes les plantes que seran plantades als testos dels dos hivernacles 

(Faves, pèsols, mongetes i espinacs). Cada planta correspon a una estació diferent, per 

tant, cada una viu a diferents temperatures. Llavors s’ha de buscar la temperatura 

comuna que comparteixen totes les plantes, per tal de que cada una surti beneficiada. 

Aquesta es pot trobar buscant la mitjana de les temperatures òptimes de cada planta: 

Es per això que es va determinar que la temperatura constant hauria d’estar sempre 

entre els 18º i 22º (A la nit estarà a 18º i al dia estarà a 22º gràcies a l’escalfor del sol). 

Temperatura ambient òptima de germinació 20-30ºC 

Temperatura mínima de germinació 10ºC 

Temperatura òptima durant el dia 21-28ºC 

Temperatura òptima durant la nit 16-18ºC 

Temperatura màxima biològica 35-37ºC 

Temperatura mínima biològica 10-14ºC 

Temperatura mínima letal 0-2ºC 
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2.4 Cronologia del projecte 

Vaig iniciar el projecte a finals de 2019, quan vaig disposar del meu primer kit 

d’Arduino per a principiants. A partir d’aquí, vaig iniciar el meu aprenentatge en el 

món de la programació per mitjà de llibres, vídeos i exercicis pràctics que proporciona 

la pròpia companyia Arduino. Com ja he comentat anteriorment, per crear un sistema 

amb Arduino la disposar de la part de components (hardware o part física) però també 

de la programació (software). Un cop més familiaritzat amb el hardware, vaig 

començar a aprendre com programar.  

A principis del 2020, vaig començar a estudiar i provar sistemes Arduino per poder 

adquirir els coneixements necessaris del llenguatge “C” i així entendre com crear i 

programar tot el sistema amb el meu propi codi. 

Finalment, després de molt intents i fracassos, vaig aconseguir a finals d’abril fer 

funcionar sense errors el meu primer programa propi amb el que podia fer funcionar 

els ventiladors controlats per la temperatura que captava el sensor de temperatura. 

Vaig haver d’aprendre el funcionament i l’ús del programa que requeria cada 

component que s’havia d’incloure al sistema, és per a això que la seva creació ha 

requerit molt de temps i dedicació. El següent pas va ser l’elaboració del programa per 

a  la pantalla LCD, on eren visibles els valors de la temperatura i la humitat. Gràcies a  

l’ajuda d’una biblioteca (conjunt de subprogrames, que contenen codis i dades que 

proporcionen serveis a programes independents i que passen a formar part del 

programa quan s’instal·len) i d’un seguit de càlculs matemàtics que van ser inclosos al 

programa, el sistema va funcionar i la pantalla mostrava la humitat en percentatge i la 

temperatura en graus Celsius. 

A finals de maig  vaig crear el meu primer prototip, que constava d’una bombeta, tres 

ventiladors, el sensor de temperatura i humitat, la pantalla LCD i el sensor de la 

humitat del terra. A partir d’aquí el programa va començar a requerir més 

coneixement del que havia pogut aconseguir fins el moment; és per a això que durant 

el període de confinament vaig poder aprofitar per a estudiar i llegir tota la bibliografia 

que havia aconseguit sobre el tema. Durant aquest període també vaig adquirir els dos 

hivernacles i els components restants per a poder acabar el projecte. 
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A finals de juliol vaig acabar per complet el sistema analògic que anava connectat a 

Arduino, on s’hi incloïen tots els components inclosos la bomba d’aigua i els servos 

motors, i a finals d’agost, vaig acabar el programa per complert, on cada component 

funcionava sense cap error. Durant el mateix mes, els hivernacles van ser muntats. Un 

dels dos va ser transformat amb l’objectiu de poder-hi incorporar els ventiladors, les 

bombetes, els sensors, i els tubs de reg.  

 

2.5 Muntatge final del sistema Kairós 

• Fase 1: Primeres connexions i proves de 

funcionament del programa. Va 

començar el dia 13/11/2019 i va durar 5 

mesos, Durant aquesta primera fase vaig 

començar per fer proves de connexió de 

cada component a la placa Arduino així 

com la programació per fer-los funcionar 

per separat. Un cop comprovar el seu 

correcte funcionament, vaig aconseguir 

integrar-los i fer funcionar en un únic 

programa tots els sensors, la pantalla 

LCD, el servo motor, el control relé, i un 

ventilador. 

 

 

• Fase 2: proves de lectures de dades i integració del control de temperatura.  A 

l’esquema anterior hi vaig afegir tots els ventiladors i les bombetes per generar llum 

i escalfor. Amb aquest sistema, vaig poder recrear el que passaria a l’interior de 

l’hivernacle per tal d’anar comprovant el funcionament del programa, comprovar 

que recollia correctament la informació i corregint possibles errors. A partir d’aquí 

el sistema basat en Arduino ja podia controlar la temperatura i el reg en funció de la 

humitat al sòl. 

 

Figura 25: Es pot veure el servo motor, la pantalla 
LCD, els sensors d’humitat i temperatura, la 

protoboard, la placa Arduino, el control relé, una 
segona protoboard i un sol ventilador 
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Figura 26: El sensor DHT-11 es troba entre els 3 ventiladors i la bombeta, de tal manera que la 
temperatura en el seu entorn era regulada per Arduino. El sensor YL-69 es troba en contacte 

amb el sòl. Si aquest no detecta la presencia d’aigua dins del test, el led vermell situat a la 
protoboard blanca, s’encendria (representant la bomba d’aigua). A baix a l’esquerra es pot 

veure una protoboard de color groc (on hi havien les connexions de la bombeta). 

 

• Fase 3: preparació del sistema elèctric per treballar a l’exterior. Pensant que la 

placa d’Arduino hauria d’estar al costat de l’hivernacle a l’exterior, vaig instal·lar tot 

el sistema dins d’una caixa elèctrica (estanca)per tal de que la placa, la protoboard 

amb totes les connexions i el control relé (igual que els endolls) no es veiessin 

afectats per les condicions mediambientals de l’entorn. Anteriorment però, havia 

acabat d’incloure cada component restant en el sistema (dos bombetes, tres nous 

servo motors amb més potencial per a poder aixecar les tapes de l’hivernacle i la 

bomba d’aigua). Tots els cables que connectaven els components amb la placa van 

ser instal·lats en una sola protoboard, per tal de minimitzar l’espai. Simultàniament, 

vaig poder disposar dels dos hivernacles. Vaig començar a prendre mides i crear el 

disseny per afegir els components a l’hivernacle que seria controlat amb Arduino, o 

hivernacle intel·ligent. 
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Figura 27: Procediment de muntatge dins la caixa elèctrica 

 

• Fase 4: muntatge final dels hivernacles:. Durant aquesta fase final, vaig muntar els 

hivernacles i vaig fixar cada component al que seria l’hivernacle intel·ligent. Cada 

paret posterior de l’hivernacle tindria dos ventiladors (ventilador Alfa i ventilador 

Beta) i una bombeta incandescent. La part central tindria un ventilador Beta extra 

per accelerar el procés de ventilació en cas de que la temperatura augmentés 

massa. 

Finalment, vaig crear dos sistema de reg iguals per a cada un dels hivernacles, 

utilitzant tubs de 0.6 cm de diàmetre. Seguidament vaig posar 12 testos amb llavors 

de cultius d’estacions diferents a cada hivernacle. Com que l’hivernacle pot regular 

autònomament la temperatura interna, les plantes estacionals d’estiu o primavera, 

no haurien de veure’s afectades tot i trobar-se en temporada d’hivern. Els testos, 

terra de cultiu i tipus de plantes van ser els mateixos per cada hivernacle. La única 

diferència entre aquests va ser la incorporació o no del sistema Arduino. 
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Figura 28: Resultat final de l’hivernacle 
intel·ligent on es poden observar els ventiladors i 

bombetes, així com el sistema de reg 

 

2.6 Problemes trobats 

Durant el procés de la creació del projecte m’he trobat amb molts problemes que, per 

petits que fossin, han dificultat el progrés del treball fent-lo més lent. Les principals 

dificultat que he trobat han estat: 

- Nous conceptes i procés lent d’aprenentatge: Vaig començar a aprendre a programar 

llenguatge C++ a finals de 2019. Tot i ser molt constant a l’hora d’estudiar i aprendre, 

he trobat que m’han faltat conèixer molts algoritmes i escrits a l’hora de programar. Es 

per això que alguna part del programa es basa en codis externs i modificats perquè 

funcionin en el meu programa. Arduino té una comunitat d’usuaris que comparteixen 

codis facilitant així l’aprenentatge dels que estan començant, com és el meu cas. 

-Dificultat per descobrir l’origen dels erros: Gràcies al confinament, vaig poder dedicar 

moltes hores al treball. Ha sigut un tema que m’ha apassionat molt, cosa que m’ha 

permès gaudir molt durant la preparació del sistema, però sovint han aparegut 

problemes de funcionament del codi i descobrir quina era la causa ha estat un procés 

massa lent pel coneixements limitats que tinc de programació. En algun moment, 
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generava certa frustració en veure que no avançava. ve. La part del hardware, per sort, 

la vaig trobar molt simple, ja que estava molt més familiaritzat, però també em va 

causar alguns problemes a l’hora de configurar-los. 

 

Figura 29: En la següent imatge es veu com la 
pantalla LCD marcava 0º a temperatura ambient, 

cosa que és inusual. 

 

-Errors de muntatge: Al repetir tants cops el procés de muntatge per fer les proves i 

corregir els errors, ha fet que més d’un cop he connectat cables allà on no tocava, i he 

acabat cremant components important que han hagut de ser reemplaçats per nous 

components. Això ha fet augmentar el pes econòmic del treball. També he après que 

cal tenir cura quan es treballar amb voltatges de més de 220V. 

 

Figura 30: A la part central de la imatge podem veure dos cables que portaven corrents de 
220V. Degut a un brusc moviment, aquets es van separar i entrecreuar causant un curtcircuit 

cremant els cables i el control relé. A la part de baixes pot veure la forma que hauria de tenir el 
cable si no s’hagués cremat 
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-Sistemes que han de treballar a l’aire lliure: Quan s’està treballant amb sistemes 

elèctrics, s’ha de tenir molta cura de que no es mullin, ja que  l’aiguapodria causar un 

cortocircuit o, a la llarga, provocar un deteriorament dels components. Durant l’ultima 

fase del desenvolupament del projecte, vaig tenir certs problemes en dies de pluges. 

Precisament, el dia 7 d’octubre va haver-hi un gran temporal a Palafrugell. Per culpa de 

la força del vent i de la pluja, els hivernacles no van resistir i van acabar desplaçats i 

oberts. Les plantes que contenien els testos van quedar inundades i per aquest motiu 

vaig haver de començar de nou les proves finals de creixement de les plantes. 

 

Figura 31: Efectes del temporal de pluja del dia 7 d’octubre. Els hivernacles es van 
desplaçar i els testos van quedar exposats a la pluja o es van tombar de manera que va 

ser necessari començar de nou l’experiment. 

 

 

Figura 32: L’hivernacle tradicional es va aixecar degut el 
vent d’aquell mati. Quan va aterrar va atropellar i 

empentar a la majoria de testos en els que encara, per 
sort, no hi havia cap llavor plantada 
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2.7 Plànols del hardware 

 

Figura 33: Plànols de les connexions del sistema amb Arduino 
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2.8 Pressupost del projecte 

A continuació faig un resum del cost econòmic del sistema de reg automàtic dissenyat: 

Element Preu per unitat (€) Nombre d'unitats Preu Total (€) 

Placa Arduino 18,95 1 18,95 

Hivernacle 51,99 1 51,99 

Sensor DHT-11 1,79 1 1,79 

Sensor YL-69 1,59 1 1,59 

Control de relé 6,39 1 6,39 

Sistema de reg 16,99 1 16,99 

Base de bombeta 4,18 3 12,55 

Ventiladors Alfa 1,89 3 5,67 

Ventiladors Beta 1,89 4 7,56 

Servos motor 6,95 1 6,95 

Protoboard 5,99 1 5,99 

Cables Arduino 10cm 1,85 1 1,85 

Cables Arduino 20cm 3,75 3 11,25 

Cables Arduino 30cm 2,25 1 2,25 

Caixa elèctrica 9,49 1 9,49 

Testos 0,22 24 5,28 

Terra 11,22 1 11,22 

Preu total del sistema   158,81 

 

Cal dir que aquest pressupost és només pel muntatge de l’hivernacle intel·ligent, de 

manera que només s’ha comptat una unitat. També s’ha tingut en compte la quantitat 

exacte de components que cal utilitzar. És possible adquirir kits d’iniciació d’Arduino 

(com en el meu cas) però aquests porten elements que no s’han utilitzat pel present 

treball de manera que no els he inclòs en el pressupost. Aquest seria el cost real de 

disposar d’un hivernacle intel·ligent de les dimensions de l’utilitzat per aquest treball.  
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2.9 Experiment per comprovar el funcionament del sistema i el 

seu efecte sobre el creixement de les plantes 

Com s’ha comentat anteriorment, per comprovar el funcionament de Kairós i la seva 

eficiència, he realitzat un experiment utilitzant dos hivernacles. El primer (Hivernacle 

1) té incorporat el sistema de control intel·ligent de la humitat i la temperatura, al 

contrari del segon (Hivernacle 2), el que no s’ha modificat i el reg es fa utilitzant un 

programador comercial. El primer incorpora el sistema basat en ARDUINO que 

controla la bomba d’aigua per a subministrar aigua a les plantes, mentrestant que en 

el cas del segon hivernacle, el reg es controla amb una electrovàlvula reprogramable 

responsable d’obrir i tancar el circuit de reg depenent del temporitzador programat 

manualment. Per aquest estudi s’ha programat el reg cada 72 hores durant un minut, 

el que va resultar ser suficient després de realitzar una proves anteriorment per 

confirmar que les plantes rebien la quantitat d’aigua necessària per l’època de l’any en 

que s’ha fet l’experiment. 

Els dos hivernacle es van col·locar de costat, en un terrassa orientada al sud de tal 

manera que l’única característica que els diferenciava era el tipus de reg (Arduino o 

electrovàlvula amb temporitzador). L’objectiu era aconseguir recrear les mateixes 

característiques entre els dos hivernacles (sense tenir en compte la temperatura i el 

tipus de reg) utilitzant el mateix tipus d’aigua, substrat i llavors, de manera que així es 

podria demostrar si l’hivernacle intel·ligent és més eficient que el tradicional respecte 

al creixement de les plantes. 

 
Figura 34: Vista frontal de l’hivernacle tradicional. A darrera es pot veure l’hivernacle 

controlat amb Arduino 
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Cada hivernacle consta de tres seccions sense separacions internes. A cada secció 

s’han posat quatre testos amb terra on s’han plantat quatre llavors de cada espècie de 

planta (faves, pèsols, mongetes i espinacs). Les plantes s’han col·locat estratègicament 

per tal de comprovar si la seva posició afecta en el seu creixement (ja sigui per estar 

amb més proximitat amb una bombeta o un ventilador). 

 

 

 

Figura 35 : Cada quadrant simbolitza un test. En 
el primer quadrant s’hi troben les faves, al 

segon els pèsols, al tercer els espinacs. 

 Figura 36: a l’esquerra hi ha els 12 
testos amb terra de l’hivernacle 2, i a la 

dreta, els de l’hivernacle 1. 

 

L’estudi del creixement de les plantes va durar 30 dies i es va iniciar el dia 30/11/2020 . 

Durant aquest temps es va portar un registre diari anotant la quantitat de testos que 

germinaven, la seva alçada (des del substrat fins els punt més alt de la planta) i la 

temperatura de l’interior de cada hivernacle comparada amb la de l’exterior. Els 

quatre tipus de plantes que s’han utilitzat en aquest estudi són de diferents estacions 

de l’any: 

- Faves(Vicia faba): Cultius d’hivern que necessita uns 90 dies per donar collita. 

- Pèsols(Phaseolus vulgaris): Cultius primavera que necessita uns 60 dies per donar 

collita. 

- Mongetes(Pisum sativum): Cultiu d’estiu que necessita uns 120 dies per donar collita. 

- Espinacs(Spinacea oleracea): Cultius tardor que necessita uns 50 dies per donar 

collita. 
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L’ús d’espècies de diferents estacions ens permetrà veure si l’hivernacle intel·ligent pot 

arribar a afavorir també el creixement de plantes fora de la seva estació natural. Per 

exemple, si les plantes de primavera (els pèsols) de l’hivernacle 1 tenen un creixement 

més accelerat i sobreviuen més que les de l’hivernacle 2, es podrà demostrar que les 

temperatures de dins l’hivernacle 1 han beneficiat les plantes i creat l’entorn necessari 

pel seu creixement. 

En canvi, en el cas de les plantes d’hivern (les faves), si aquestes creixen més a 

l’hivernacle 1 que amb el tradicional, llavors podrem confirmar que les temperatures 

de l’hivernacle 1 beneficien a totes les plantes independentment de quina sigui la seva 

estació de creixement natural. Pel contrari, si les faves de l’hivernacle 2 creixen més 

ràpid i en sobreviuen més, llavors voldrà dir que l’hivernacle 1 només crea un entorn 

òptim per a les plantes d’estacions càlides. 

 

Figura 37: Al davant hi han els testos nous amb les llavors ja plantades, i a darrera hi ha les 
plantes que s’utilitzaren per a realitzar les primeres proves de creixement i funcionament 

abans de començar l’experiment l’estudi. També es pot apreciar l’espai que s’utilitzarà per a 
la realització de l’estudi 
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2.10  Resultats  

Després de 30 dies de recollida de dades (veure annexos), el creixement de les plantes 

es pot representar en les següents gràfiques: 

 
Gràfica 1: Hi han representades les dades recaptades diàriament en centímetres de la planta 

més alta entre totes les de la seva varietat de l’hivernacle Kairós 

 

 
Gràfica 2: Hi han representades les dades recaptades diàriament de la quantitat de plantes 

nascudes sobre les dotze llavors plantades a l’hivernacle Kairós 
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Gràfica 3: Hi han representades la mitjana de les temperatures recaptades diàriament de 

l’interior de l’hivernacle Kairós i l’exterior 

 

 
Gràfica 4: Hi han representades les dades recaptades diàriament en centímetres de la planta 

més alta entre totes les de la seva varietat de l’hivernacle tradicional 
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Gràfica 5: Hi han representades les dades recaptades diàriament de la quantitat de plantes 

nascudes sobre les dotze llavors plantades a l’hivernacle tradicional 

 

 
Gràfica 6: Hi han representades la mitjana de les temperatures recaptades diàriament de 

l’interior de l’hivernacle tradicional i l’exterior 
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Com es pot observar a les gràfiques, totes les plantes de l’hivernacle 1 han tingut un 

creixement superior al de les plantes de l’hivernacle 2, de manera que es pot confirmar 

que Kairós (l’hivernacle 1) té un funcionament que pot afavorir el creixement de les 

espècies estudiades, independentment de la seva estació natural L’espècie que ha 

crescut més que les altes ha estat els pèsols, en el cas dels dos hivernacles, malgrat ser 

una espècie pròpia de primavera però que al estar cultivada en hivernacles pot 

germinar i desenvolupar-se correctament. Però hi ha fet abans i arribant a mides 

superiors en el cas de l’hivernacle 1. La segona espècies en assolir un major creixement 

han estat les faves, pròpies d’hivern, seguint un model molt similar al dels pèsols, amb 

millors resultats en el cas de l’hivernacle intel·ligent. En canvi, mongetes i espinacs 

(propis d’estiu i inicis de tardes) són els que han presentat un menor creixement, 

especialment en el cas de l’hivernacle 2. 

En la següent taula es mostra la mitjana de creixement i el percentatge de testos 

germinats per cada cultiu després de 30 dies de seguiment:  

 
Hivernacle intel·ligent Hivernacle tradicional 

 
Alçada mitjana 

(cm) 

Germinació  

(%) 

Alçada mitjana 

(cm) 

Germinació 

(%) 

Faves 43 100 30 91,6 

Pèsols 57 100 41 91.6 

Mongetes 28 91,6 15,7 75% 

Espinacs 21 100 15,5 33,33 

 

Es pot veure com el creixement ha estat sempre inferior en el cas de l’hivernacle 

tradicional, però les principals diferències s’observen també en els percentatges de 

plantes que han aconseguit germinar que també són més baixos en el segon 

hivernacle, probablement per no poder assolir temperatures més altes. 

Amb aquests resultats es pot comprovar que Kairós ha aconseguit que les plantes 

d’hivern i tardor acceleressin el seu creixement. Igual ha passat amb les plantes de 

primavera i estiu, que han resultat tenir un creixement major a les de l’hivernacle 

tradicional.  
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Per lo tant podem afirmar que la temperatura interior de l’hivernacle 1 ha beneficiat a 

totes les plantes, i que el sistema d’escalfament de les bombetes també ha funcionat. I 

un aspecte important, com es pot veure a la gràfica 3, la temperatura ha estat molt 

més constant a l’hivernacle intel·ligent comparat amb l’altre, més exposat a les 

condicions exteriors. També es pot observar que només 5 de les 48 llavors no han 

pogut germinar a l’hivernacle 1, però a l’hivernacle 2, han arribat a ser 13 de 48 llavors 

les que no han pogut desenvolupar. Per a poder donar una conclusió més exacte sobre 

aquestes dades es podria repetir l’experiment en altres èpoques de l’any per veure si 

quan les temperatures externes són més elevades el sistema la pot regular i permetre 

un a major estalvi del reg. 

Respecte al consum de l’aigua, Kairós també ha aconseguit mantenir el percentatge 

d’humitat constant, però el més destacable és que l’hivernacle intel·ligent ha consumit 

durant tot el procés 24 litres mentre que en el cas de l’hivernacle tradicional el consum 

ha estat de 50 litres. A l’hivern, el consum de aigua no és tan elevant comparat amb 

l’estiu, per aquest motiu seria interessant poder repetir l’experiment durant aquesta 

estació.   
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2.11  Propostes de millores 

El projecte final ha funcionat i ha assolit les expectatives que m’havia plantejat al 

principi, però hi han certes parts que es podrien millorar. 

Per exemple, a les nits d’hivern, la temperatura exterior pot arribar gairebé als 0 graus. 

Durant la recollida de dades, van haver-hi dies en els que durant la nit, l’hivernacle 1 

no era capaç de mantenir una temperatura mínima de 18 graus, baixant alguns dies 

fins els 14º (fent la mitjana entre el dia i la nit 22/14 = 18º) Es per això que penso que 

el sistema necessita bombeta un sistema d’escalfament més potent per a generar la 

suficient calor i escalfar el sistema per tal de que mantingui una temperatura constant. 

Sinó, es podrien reemplaçar totes les bombetes incandescents per bombetes 

tèrmiques preparades per escalfar. Aquestes podrien arribar a generar l’escalfor que 

necessita l’hivernacle per tenir una temperatura constant. Caldria considerar també el 

consum d’energia que representa i la possibilitat d’alimentació amb plaques solars, 

però aquesta qüestió superava la capacitat del meu projecte. 

Durant les proves que vaig realitzar a l’estiu, l’hivernacle utilitzava els 7 ventiladors 

durant tot el dia, però a l’hivern els ventiladors es mantenen apagats durant gairebé 

22h al dia. El problema sorgeix quan s’ha de mantenir una temperatura elevada a 

l’interior respecta a la de l’exterior, ja que l’escalfor s’escapa pels forats del 

ventiladors. Per a solucionar aquest problema vaig afegir una capa prima de plàstic per 

cobrir els ventiladors, però només fixada per la part superior (com una cortina). Els 

plàstics s’aixecarien quan els ventiladors funcionessin per la força de l’aire, i tornarien 

a la seva posició inicial quan els ventiladors s’apaguessin. El problema va resultar ser 

quan les plantes van créixer, i bloquejaven el moviment dels plàstics fent que el vent 

no entrés a dins o es quedés el ventilador sense cobertura. Una possible solució seria 

moure tots els ventiladors a un posició inferior, igual amb les bombetes, així 

s’aconseguiria permetre el moviment dels plàstics protectors. 
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CONCLUSIONS 
Revisant el resultat final del projecte, puc dir que m’enorgulleix haver pogut fer aquest 

treball de recerca. Malgrat els problemes que hagin pogut sorgir durant tot el procés 

de disseny i construcció, he pogut gaudir i celebrar el resultat final. 

Amb els resultats finals he pogut demostrar que l’hivernacle controlat amb Arduino té 

un rendiment i resultats millors al de d’un hivernacle tradicional, i que un noi de 16-18 

anys, pot aprendre el funcionament de la programació, i crear amb ella el que es 

proposi. 

S’ha pogut demostrar que és possible controlar la temperatura i mantenir constant el 

percentatge d’humitat de manera automàtica i que això es tradueix en un major 

creixement de les plantes. També que és possible aconseguir un estalvi important 

d’aigua utilitzant el sistema d’hivernacle intel·ligent basat en Arduino, però sobretot 

s’aconsegueix reduir el temps de dedicació a la cura de les plantes. El sistema té un 

cost reduït comparat amb altres propostes que hi ha al mercat i això fa que sigui 

possible aplicar aquest projecte a petits horts amb una inversió mínima de diners. Per 

exemple, horts d’escoles i instituts que tenen problemes de manteniment durant els 

caps de setmana o vacances, es podrien veure beneficiats d’un sistema automàtic com 

aquest. 

Si se’m presentés l’oportunitat d’ampliar aquest projecte o aprendre noves eines, no 

dubtaria en dir que si, ja que ho trobo molt interesant i amb moltes aplicacions a la 

vida quotidiana, que en un futur em podrien beneficiar. 
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https://www.makeuseof.com/tag/things-wanted-know-arduino/
https://www.instructables.com/Arduino-WeMos-D1-WiFi-UNO-ESP-8266-IoT-IDE-Compati/
https://www.instructables.com/Arduino-WeMos-D1-WiFi-UNO-ESP-8266-IoT-IDE-Compati/
http://www.naylampmechatronics.com/blog/47_tutorial-sensor-de-flujo-de-agua.html
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Sensor DHT11 con ventilador (2018) Claudio Ibañez Garduño http://unad-energ-

renovables.blogspot.com/2017/12/sensor-dht11-con-ventilador.html 13/06/2020 

Servo Faqs (2018) Servocity https://www.servocity.com/servo-faqs/ 14/06/2020 

Efficiency of Incandescent Light Bulbs Vs. Florescent Light Bulbs (2014) Lucy Dikeou  

http://large.stanford.edu/courses/2014/ph240/dikeou2/ 12/07/2020 

Introducción a los relés (2013) Inventable https://www.inventable.eu/introduccion-a-los-

reles/ 12/07/2020 

How do fans make you feel cooler? (2016) howstuffworks 

https://science.howstuffworks.com/question22.htm 13/07/2020 

Telas e Placas de vídeo. Amanda Gabriela, Suelen Cristhine e Suélen Previdi (2019) 

Emaze https://app.emaze.com/@AOIQWTIIF#21 13/07/2020 

Huerto familirat - Cultivo de guisantes (2013) Félic Maocho 

https://felixmaocho.wordpress.com/2013/09/01/huerto-familiar-cultivo-de-guisantes/ 

18/07/2020 

El cultivo de la judía (2018) infoAgro https://www.infoagro.com/hortalizas/judia.htm 

18/07/2020 

Vea su jardín crecer - Espinaca (2017) Extensión de la Universidad de Illinois 

https://web.extension.illinois.edu/veggies_sp/spinach.cfm 18/07/2020 

 

Imatges i fotografies  

Figura 1: Logotip de l’empresa Arduino extret de la pàgina oficial d’Arduino 

Figura 2: Fragment del programa utilitzat per a Arduino (font pròpia) 

Figura 3: Imatge de la placa “Wiring Life” creada per la companyia Arduino, extreta de 

la pàgina oficial d’Arduino 

Figura 4: Fotografia de la caixa elèctrica on hi ha instal·lada Arduino que controla 

l’hivernacle (font pròpia) 

http://unad-energ-renovables.blogspot.com/2017/12/sensor-dht11-con-ventilador.html
http://unad-energ-renovables.blogspot.com/2017/12/sensor-dht11-con-ventilador.html
https://www.servocity.com/servo-faqs/
http://large.stanford.edu/courses/2014/ph240/dikeou2/
https://www.inventable.eu/introduccion-a-los-reles/
https://www.inventable.eu/introduccion-a-los-reles/
https://science.howstuffworks.com/question22.htm
https://app.emaze.com/@AOIQWTIIF#21
https://felixmaocho.wordpress.com/2013/09/01/huerto-familiar-cultivo-de-guisantes/
https://www.infoagro.com/hortalizas/judia.htm
https://web.extension.illinois.edu/veggies_sp/spinach.cfm
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Figura 5: Fotografia retocada de la placa Arduino utilitzada en el treball (font pròpia) 

Figura 6: Fotografia modificada de la protoboard utilitzada en el treball (font pròpia) 

Figura 7: Imatge extreta de la pàgina  web inventable.eu/introduccion-a-los-reles/ 

Figura 8: Fotografia modificada del control relé utilitzat en el treball (font pròpia) 

Figura 9: Fotografia modificada del sensor DHT-11 utilitzat en el treball (font pròpia) 

Figura 10: Fotografia modificada de l’higròmetre utilitzat en el treball (font pròpia) 

Figura 11: Imatge extreta de la pàgina web app.emaze.com/@AOIQWTIIF#2 

Figura 12: Fotografia modificada de la pantalla LCD utilitzada en el treball (font pròpia) 

Figura 13: Imatge extreta de la pàgina web 

large.stanford.edu/courses/2014/ph240/dikeou2/ 

Figura 14: Fotografia modificada de la bombeta utilitzada en el treball (font pròpia) 

Figura 15:  Imatge extreta de la pàgina web 

science.howstuffworks.com/question22.htm 

Figura 16: Fotografia modificada del ventilador utilitzat en el treball (font pròpia) 

Figura 17: Dibuix propi (font pròpia) 

Figura 18: Fotografia modificada de la bomba d’aigua utilitzada en el treball (font 

pròpia) 

Figura 19: Imatge extreta i modificada de la pàgina web www.servocity.com/servo-faqs/ 

Figura 20: Fotografia modificada del servo motor utilitzat en el treball (font pròpia) 

Figura 21: Imatge extreta de la pàgina de venta de l’hivernacle 

https://www.amazon.es/dp/B07TF6RR93/?coliid=I1WZIG8P7UK6DB&colid=3P9UXCAT

U59A8&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it_im  

Figura 22: Esquema creat amb paint 3D(font pròpia) 

Figura 23: Fotografia realitzada el dia de muntar el sistema de reg (font pròpia) 

Figura 24: Fotografia de l’hivernacle del primer dia a l’exterior (font pròpia) 

https://www.inventable.eu/introduccion-a-los-reles/
http://large.stanford.edu/courses/2014/ph240/dikeou2/
http://large.stanford.edu/courses/2014/ph240/dikeou2/
https://science.howstuffworks.com/question22.htm
https://science.howstuffworks.com/question22.htm
https://www.servocity.com/servo-faqs/
https://www.amazon.es/dp/B07TF6RR93/?coliid=I1WZIG8P7UK6DB&colid=3P9UXCATU59A8&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it_im
https://www.amazon.es/dp/B07TF6RR93/?coliid=I1WZIG8P7UK6DB&colid=3P9UXCATU59A8&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it_im
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Figura 25: Imatge extreta d’un vídeo gravat el dia 6/2/2020 (font pròpia) 

Figura 26: Imatge extreta d’un vídeo gravat el dia 28/4/2020(font pròpia) 

Figura 27: Fotografia realitzada el dia 4/6/2020 (font pròpia) 

Figura 28: Fotografia realitzada el primer dia amb testos (font pròpia) 

Figura 29 : Imatge extreta d’un vídeo gravat el dia 21/7/2020 (font pròpia) 

Figura 30: Fotografia realitzada el dia 9/8/2020 (font pròpia) 

Figura 31: Fotografia realitzada el dia 7/11/2020 (font pròpia) 

Figura 32: Fotografia realitzada el dia 11/11/2020 (font pròpia) 

Figura 33: Plànols creats amb l’aplicació fritzing (font pròpia) 

Figura 34: Fotografia realitzada el dia 10/01/2020 (font pròpia) 

Figura 34: Fotografia realitzada el dia 28/10/2020 (font pròpia) 

Figura 35: Fotografia realitzada el dia 30/11/2020 (font pròpia) 

Figura 36: Fotografia realitzada el dia 30/11/2020 (font pròpia) 

Figura 37: Fotografia realitzada el dia 30/11/2020 (font pròpia) 
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ANNEXOS 
Taules 

Tot el recapte de dades durant l’estudi del projecte (unitats/centímetres): 

HIVERNACLE 
1 

Temperatura 
exterior 

Temperatura 
interior Faves Pèsols Mongetes Espinacs 

Dia 1  8 21 0 0 0 0 

Dia 2 7 20 0 0 0 0 

Dia 3 8 20 0 0 0 0 

Dia 4 9 20 0 0 0 0 

Dia 5 7 20 0 0 0 0 

Dia 6 9 20 0 0 0 0 

Dia 7 8 19 0 0 0 0 

Dia 8 7 19 0 2/0,8cm 0 0 

Dia 9 7 19 0 8/2,1cm 0 2/0,4cm 

Dia 10 8 20 0 9/3,5cm 1/0,1cm 2/1,2cm 

Dia 11 9 20 1/0,2cm 10/5cm 2/0,3cm 3/1,8cm 

Dia 12 10 21 3/0,5cm 11/7,6cm 3/2,2cm 6/3,3cm 

Dia 13 9 21 8/1,7cm 11/11cm 3/4,3cm 8/4,6cm 

Dia 14 11 20 9/2,8cm 11/16,2cm 7/6,4cm 8/5,6cm 

Dia 15 11 20 10/3,6cm 11/22,4cm 9/8,2cm 9/7,4cm 

Dia 16 11 20 10/5,5cm 11/27cm 10/10,1cm 9/8,3cm 

Dia 17 11 20 10/7,6cm 11/29,7cm 10/12cm 11/9,6cm 

Dia 18 10 20 10/12,1cm 11/32cm 10/13,9cm 11/10,3cm 

Dia 19 11 19 10/17,3cm 11/33,1cm 10/15,8cm 11/11,8cm 

Dia 20 10 19 10/22cm 11/35,3cm 10/17,5cm 11/12,1cm 

Dia 21 11 20 11/26,1cm 11/38,9cm 10/19,1cm 11/13,4cm 

Dia 22 12 20 11/29,5cm 11/42cm 10/20,1cm 11/14,9cm 

Dia 23 9 19 11/31,1cm 11/44,6cm 10/21,2cm 11/15,4cm 

Dia 24 10 19 11/32,3cm 11/47,3cm 10/22,4cm 11/16,2cm 

Dia 25 9 18 11/34,5cm 11/49cm 10/23cm 11/16,9cm 

Dia 26 7 18 11/36,6cm 11/51,1cm 10/23,9cm 11/17,5cm 

Dia 27 6 18 11/38,2cm 11/53,6cm 10/24,9cm 11/18,3cm 

Dia 28 6 18 11/39,8cm 11/55,2cm 10/25,7cm 11/19,5cm 

Dia 29 8 18 11/41,7cm 11/56,3cm 10/26,8cm 11/20,4cm 

Dia 30 7 18 11/43cm 11/57cm 10/28cm 11/21cm 
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HIVERNACLE 
2 

Temperatura 
exterior 

Temperatura 
interior Faves Pèsols Mongetes Espinacs 

Dia 1 8 16 0 0 0 0 

Dia 2 7 13 0 0 0 0 

Dia 3 8 12 0 0 0 0 

Dia 4 9 14 0 0 0 0 

Dia 5 7 12 0 0 0 0 

Dia 6 9 15 0 0 0 0 

Dia 7 8 12 0 0 0 0 

Dia 8 7 9 0 0 0 0 

Dia 9 7 8 0 0 0 0 

Dia 10 8 12 0 4/0,3cm 0 0 

Dia 11 9 14 0 7/1cm 0 0 

Dia 12 10 15 1/0,1cm 8/2,1cm 0 1/0,6cm 

Dia 13 9 18 2/0,2cm 10/3,2cm 0 2/1,9cm 

Dia 14 11 14 2/0,5cm 10/4,4cm 1/0,1cm 2/2,6cm 

Dia 15 11 15 6/1,3cm 10/6cm 2/0,3cm 2/3,3cm 

Dia 16 11 15 7/2,9cm 11/8,3cm 2/0,6cm 2/4,2cm 

Dia 17 11 16 7/5,6cm 11/10,5cm 5/1,5cm 3/5,2cm 

Dia 18 10 14 9/7,4cm 11/13,6cm 6/3,6cm 3/6,3cm 

Dia 19 11 15 10/9,1cm 11/16,9cm 8/6,6cm 4/8,1cm 

Dia 20 10 13 10/11,2cm 11/20cm 9/8cm 4/9,9cm 

Dia 21 11 16 10/13,8cm 11/22,8cm 9/9,3cm 4/10,6cm 

Dia 22 12 14 11/16,4cm 11/25,8cm 9/10,1cm 4/11,2cm 

Dia 23 9 12 11/17,9cm 11/28,1cm 9/10,8cm 4/11,7cm 

Dia 24 10 11 11/19cm 11/29,8cm 9/11,5cm 4/12cm 

Dia 25 9 11 11/21,4cm 11/32,5cm 9/12,1cm 4/12,4cm 

Dia 26 7 8 11/23,1cm 11/34,2cm 9/12,8cm 4/12,9cm 

Dia 27 6 7 11/25,2cm 11/36,1cm 9/13,4cm 4/13,3cm 

Dia 28 6 10 11/26,4cm 11/37,9cm 9/14,1cm 4/13,9cm 

Dia 29 8 9 11/28,1cm 11/39,6cm 9/14,9cm 4/14,8cm 

Dia 30 7 10 11/30cm 11/41cm 9/15,7cm 4/15,5cm 
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Fotografies del creixement de les plantes 

   
Dia 1: Plantant les 48 llavors Dia 12, Hivernacle 2: 

Apareixen els primers pèsols 
Dia 27, Hivernacle 2: Els 
pèsols passen els 35cm 

   
Dia 1, Hivernacle 1: 
Instal·lació del sistema al 
cultiu 

Dia 9, Hivernacle 1: Primeres 
pesoleres a sortir 

Dia 13, Hivernacle 1: La 
pesolera arriba als 10cm 

   
Dia 16, Hivernacle 1: La 
pesolera arriba als 27cm 

Dia 19, Hivernacle 1: La 
pesolera arriba als 33,1cm 

Dia 22, Hivernacle 1: La 
pesolera arriba als 42cm 

 



 

55 
 

Programa complet 

#include <Servo.h> 

#include <LiquidCrystal.h> 

#include <SimpleDHT.h> 

#include <DHT.h> 

 

const int rs = 12, en = 11, d4 = 5, d5 = 4, d6 = 3, d7 = 2; 

const int vent = 7; 

const int ventMax = 9; 

const int bomb = 10; 

const int sensorDHT = A2; 

int pinDHT11 = A2; 

int DHTpower = A3; 

int tempMax = 26; 

int tempMid = 22; 

int tempMin = 18; 

int temp, humidity; 

int pos = 0; 

int valHumT = 0; 

int servoPosicio = 0; 

double humTerra = 0;    // humitat Terra % 

byte relePin = 6; 

byte saPin = 13; 

byte shPin = A0; 

byte valSortida = 0; 

bool ventiladorA = true; 

bool ventiladorB = true; 

bool bombeta = false; 

DHT dht (sensorDHT, DHT11); 

SimpleDHT11 dht11; 

LiquidCrystal lcd(rs, en, d4, d5, d6, d7); 

Servo servo; 
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void setup() { 

 

  Serial.begin(115200); 

   

  lcd.begin(16, 2); 

  lcd.print("Start"); 

  dht.begin(); 

  lcd.clear(); 

  servo.attach(8); 

  servo.write(90); 

  pinMode(6, OUTPUT); 

  pinMode(7, OUTPUT); 

  pinMode(9, OUTPUT); 

  pinMode(10, OUTPUT); 

  pinMode(relePin, OUTPUT); 

  pinMode(DHTpower, OUTPUT); 

  digitalWrite(DHTpower, LOW); 

   

//Al iniciar el programa obrir ventiladors i tancar bombeta 

  controlVent(); 

  controlVentMax(); 

  controlBomb(); 

} 

 

void loop() { 

//Lectura i inici programa 

  Serial.println("========================"); 

  Serial.println("DADES"); 

  humidity = dht.readHumidity(); 

  temp = dht.readTemperature(); 

  digitalWrite(DHTpower, HIGH); 



 

57 
 

 

//Lectura humitat terra 

  valHumT = analogRead(shPin);     

  valSortida = map(valHumT, 0, 1023, 0, 255); 

  analogWrite(saPin, valSortida); 

   

//Equació per donar l'humitat de la terra a la pantalla lcd en % 

  humTerra = 100 - ((valSortida - 37) / 2.18);    

  controlRele(valHumT); 

//Deades per poder veure la lectura del sistema 

  Serial.print("Temperatura: "); 

  Serial.print(temp); 

  Serial.println("ºC"); 

  Serial.print("Humitat aire: "); 

  Serial.print(humidity); 

  Serial.print("%"); 

  Serial.println(); 

  Serial.print("Humitat terra: "); 

  Serial.print(humTerra); 

  Serial.print(valSortida); 

  Serial.print("%"); 

  Serial.println(""); 

 

//Control reg 

  if(valSortida > 240) 

  { 

   //Bomba d'aigua OFF 

    digitalWrite(relePin, HIGH); 

    delay(500); 

  } 

   

  else if(valSortida < 239) 
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  { 

   //Bomba d'aigua ON 

    digitalWrite(relePin, LOW); 

    delay(500); 

  } 

 

//Mostrar pantalla i control ventilador i bombeta 

  printScreen(temp, humidity, lcd); 

 

  controlVent(); 

  controlBomb(); 

  controlVentMax(); 

 

  if(temp == 0) 

    { 

    delay(5000); 

    } 

 

  else if (temp < tempMid && temp > tempMin)   //Rang temp entre Min i 
Mid 

    { 

    Serial.println("FASE 0"); 

    delay(3000); 

     

    //Ventilador Alfa OFF 

    ventiladorA = false; 

     

    //Ventilador Beta OFF 

    ventiladorB = false; 

     

    //Bombeta OFF 

    bombeta = false;   
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    //Tancar portes sostre             

    tancarServo(0); 

    delay(2500); 

 

    printScreenHum(lcd, humTerra); 

    delay(5750);                                 

    } 

     

  else if (temp < tempMin)   //Temperatura més petita que el mínim 

    { 

    Serial.println("FASE 1"); 

    delay(3000); 

     

    //Ventilador Alfa OFF 

    ventiladorA = false; 

     

    //Ventilador Beta OFF 

    ventiladorB = false; 

     

    //Bombeta ON 

    bombeta = true;   

     

    //Tancar portes sostre             

    tancarServo(0); 

    delay(2500); 

 

    printScreenHum(lcd, humTerra); 

    delay(5750);                                 

    } 

   

  else if (temp > tempMax)    //Temperatura sostenible 
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    { 

    Serial.println("FASE 3"); 

    delay(3000); 

 

    //Ventilador Alfa ON 

    ventiladorA = true; 

     

    //Ventilador Beta ON 

    ventiladorB = true; 

     

    //Bombeta OFF 

    bombeta = false; 

     

    //Mantenir portes sostre obertes 

    obrirServo(90);   

    delay(2500); 

     

    printScreenHum(lcd, humTerra); 

    delay(5750);                                  

    } 

 

  else if (temp < tempMax && temp > tempMid)   //Temperatura mes gran 
que el màxim 

    { 

    Serial.println("FASE 2"); 

    delay(3000); 

 

    //Ventilador Alfa ON 

    ventiladorA = true; 

 

    //Ventilador Beta OFF 

    ventiladorB = false; 
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    //Bombeta OFF 

    bombeta = false;  

     

   //Obrir portes sostre 

    obrirServo(90);    

    delay(2500); 

    printScreenHum(lcd, humTerra); 

    delay(5750);                            

    } 

  else 

    { 

    delay(6000); 

    } 

  } 

 

void controlRele(int HumT) {    //Control bomba d'aigua ON / OFF  

  if (HumT >= 750) { 

    digitalWrite(relePin, HIGH); 

    Serial.println("Bomba d'aigua OFF"); 

  }   else { 

    digitalWrite(relePin, LOW); 

  } 

} 

//Funció per escriure a la pantalla lcd (humitat i temperatura aire) 

  int printScreen(int t, int h, LiquidCrystal lcd)  

 

  { 

//Escriure a la pantalla 

  lcd.clear(); 

  lcd.setCursor(0, 0); 

  lcd.print("Temperatura: "); 
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  lcd.print(t); 

  lcd.setCursor(0, 1); 

  lcd.print("Humitat(%): "); 

  lcd.print(h); 

  return 1; 

} 

 

//Funció per escriure a la pantalla lcd (humitat terra) 

  int printScreenHum(LiquidCrystal lcd, int hTerra) 

  { 

//Escriure a la pantalla l'humitat de la terra 

    lcd.clear(); 

    lcd.setCursor(0, 0); 

    lcd.print("Humitat Terra:"); 

    lcd.setCursor(0,1); 

    lcd.print(hTerra); 

  } 

 

 //Control ventilador ON / OFF 

  int controlVent()    

{ 

  if(ventiladorA == true) 

  { 

   //Ventiladors Alfa ON 

    digitalWrite(7, HIGH); 

  } 

  else 

  { 

   //Ventiladors Alfa OFF 

    digitalWrite(7, LOW); 

  } 
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  return 0; 

} 

 

int controlVentMax()   //Control ventiladorB ON / OFF 

{  

  if(ventiladorB == true) 

  { 

   //Tots els ventiladors ON  

    pinMode(9, OUTPUT); 

    digitalWrite(9, HIGH); 

  } 

  else 

  { 

   //Apagar ventiladors Beta 

    pinMode(9, OUTPUT); 

    digitalWrite(9, LOW); 

  } 

   

  return 0; 

} 

 

int controlBomb()   //Control bombeta ON / OFF 

{  

  if(bombeta == true) 

  { 

   //Bombetes OFF 

    pinMode(10, OUTPUT); 

    digitalWrite(10, HIGH); 

  } 

  else 

  { 

   //Bombetes ON 
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    pinMode(10, OUTPUT); 

    digitalWrite(10, LOW); 

  } 

   

  return 0; 

} 

 

int tancarServo(int posFi)   //Moure servo a velocitat regulada 

{ 

  for(int x = servoPosicio; x > posFi; x--) 

  { 

    servo.write(x);  

     

    delay(33); 

  } 

 //Posició inicial servo 

  servoPosicio = posFi; 

  return 0; 

} 

 

int obrirServo(int posFi)   //Moure servo a velocitat regulada 

(direcció contraria) 

{ 

  for(int x = servoPosicio; x < posFi; x++) 

  { 

    servo.write(x); 

    delay(33); 

  } 

 //Posició inicial servo 

  servoPosicio = posFi;     

  return 0; 

} 
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