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RESUM 
 

Aquest document té l’objectiu de descriure el disseny i implementació d’un prototipus de 
sistema de mesura de temperatura multipunt, és a dir, basat en múltiples sensors. Es 
tracta de sensors DS18B20 que es controlen mitjançant el microcontrolador de la 
plataforma Arduino i a la vegada des d’un PC amb MATLAB. 

A la memòria es descriuen les principals característiques del model del sensor així com el 
sistema de comunicació amb el qual es basa per transmetre la temperatura cap a 
l’Arduino. Es tracta d’un sistema de comunicació anomentat 1-Wire que utilitza diversos 
cables per a la comunicació i per a l’alimentació. 

També es posa a prova el funcionament del sensor i es realitza un estudi més profund 
sobre la transmissió de senyals en el cable realitzant una sèrie de proves al laboratori 
d’electrònica. 

Es descriu el sistema de mesura de temperatura multipunt, un sistema per cable, barat i 
fàcilment escalable que s’ha dissenyat en torn a la placa Arduino. Aquest sistema també 
inclou una interfície gr{fica d’usuari per a PC desenvolupada en MATLAB, la qual es 
comunica amb el microcontrolador a través del port USB i mostra informació sobre el 
sistema de mesura a temps real i a més dóna la possibilitat d’aplicar algoritmes per 
millorar la exactitud de les mostres de temperatura que es prenen. 

Es mostren els resultats als quals s’ha arribat amb les proves ja esmentades pel sensor i la 
interfície gr{fica d’usuari i, finalment, es descriuen les conclusions a les que s’han arribat 
sobre el funcionament del sistema de mesura implementat. 
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CAPÍTOL 1  INTRODUCCIÓ 
 

A molts àmbits industrials la temperatura és una magnitud a considerar per tal de que les 
diferents tasques es puguin realitzar correctament. 

Existeixen diferents mecanismes per poder conèixer la temperatura, per exemple els 
termoparells, que es basen en la unió de dos metalls a diferent temperatura i, degut a 
l’efecte Seebeck, es pot obtenir una lectura en graus centígrads. Aquests són molt emprats 
en la indústria ja que disposen d’un ampli rang de temperatures de treball i són 
relativament econòmics. Una altra mena de sensors de temperatura són els basats en 
termistors, com les NTC o PTC, que detecten la temperatura en funció de la variació de la 
seva resistència. Aquests dispositius presenten una sèrie d’avantatges com la seva reduïda 
dimensió o que poden donar respostes molt ràpides però no donen una resposta lineal. 

Vivim en un món analògic on aquest es tractat pels nostres ordinadors que cada any 
adquireixen més potència de càlcul. Per això, sempre que sigui possible, és recomanable 
que els sensors donin una resposta digital. 

Avui dia est{ molt estès l’ús de les Wireless Network  (xarxes sense fil), el seu gran 
avantatge és evident, no necessita l’ús de cables físics, la qual cosa implica un abaratiment 
del desplegament de la xarxa. Però aquests dispositius requereixen d’alimentació 
autònoma i també poden sofrir més interferències o el senyal es pot veure interromput 
per objectes, de manera que no són adequats si es desitja que el dispositiu sigui versàtil o 
si es vol emprar en un ambient poc diàfan. 

Aquí s’ha triat el DS18B20 de Maxim IntegratedTM, un sensor de temperatura digital, de 
forma que les lectures es podem transmetre a un ordinador, amb una bona exactitud i un 
cost reduït. L’intercanvi d’informació té lloc sobre un cable seguint el protocol de 
comunicacions 1-Wire. L’ús d’aquestes eines proporciona unes mesures de temperatura en 
format digital i amb la possibilitat d’utilitzar tan sols dos cables per fer funcionar l’equip. 

Al Capítol 2 es farà un anàlisi més exhaustiu tant del DS18B20 com del protocol 1-Wire. 

El principal objectiu d'aquest projecte és dissenyar i construir un prototipus d'un sistema 
de mesura de temperatures amb múltiples DS18B20 basat en Arduino. La principal tasca 
d'aquest TFG és implementar una solució mitjançant una connexió cablejada per poder 
prendre mesures a diferents punts, comprovar l’efecte de la dist{ncia sobre la transmissió 
de la informació i desenvolupar una GUI a MATLAB com a element de control i 
visualització de les temperatures.  
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CAPÍTOL 2  EL SENSOR 

2.1    PRINCIPALS CARACTERÍSTIQUES DEL DS18B20 
 

El DS18B20 és un sensor de temperatura digital. Aquest dispositiu es comunica a través 
d’un bus 1-Wire, de tal manera que tan sols necessita dos cables (dades i terra) per ser 
alimentat i per la comunicació, reduint el cost de la xarxa comparat amb altres sensors que 
necessiten tres o més cables per funcionar. La seva principal funció és la de realitzar 
mesures de temperatura i transmetre-les fins el node mestre que en aquest projecte es 
tracta d’una placa Arduino.   

El principi físic amb el qual determina la temperatura és el de calcular la diferència entre 
dos voltatges de referència, un fortament depenent de la temperatura i l’altre amb un baix 
coeficient de temperatura per lo que no presenta grans variacions. 

Entre les seves principals aplicacions destaquen el control de la temperatura en sistemes 
industrials, de productes consumibles, o de qualsevol sistema depenent de aquesta 
magnitud. Per usos en condicions ambientals est{ disponible l’encapsulat TO-92, i per 
aplicacions en les quals es requereix prendre mesures de temperatura d’un líquid hi ha 
disponible una versió de sonda submergible com es veurà al Capítol 3.  

El seu rang de funcionament comprèn des dels -55 °C fins als +125 °C, amb una exactitud 
de ±0.5 °C entre els -10 °C i els +85 °C. La resolució del convertidor analògic-digital és 
configurable a 9, 10, 11 o 12 bits, amb l’inconvenient de que a major resolució major és el 
temps de conversió (Taula 1). Tenint en compte que és un sensor de baix cost, aquestes 
característiques fan del DS18B20 una molt bona aposta per la detecció de la temperatura. 

Taula 1: Resolucions de temperatura per DS18B20. 

Resolució (bits) Resolució (°C) Màxim temps de conversió (ms) 

9 0.500 93.75 

10 0.250 197.50 

11 0.125 375.00 

12 0.0625 750.00 
 

Cada DS18B20 disposa d’un codi digital de 64 bits únic i inalterable (Figura 1) 
emmagatzemat a la memòria ROM que l’identifica sobre el bus, està format pel CRC (8 
bits), número de sèrie (48 bits) i el codi de la família del sensor (8 bits). Permet col·locar 
diversos sensors a la xarxa per a que es pugui monitorar la temperatura a diferents punts. 
Amb aquest identificador i amb les instruccions de baix nivell que proporciona Maxim 
IntegratedTM (adreçades a l’identificador d’un sensor determinat), és possible interactuar 
amb un sensor en concret sobre un bus 1-Wire. 
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Figura 1: Identificador de 64 bits [1]. 

2.1.1 ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA DEL DS18B20 
 

La peculiaritat d’aquest dispositiu és que pot ser alimentat de dues maneres diferents: 
mitjançant una alimentació externa de +5 V o amb la anomenada alimentació en mode 
paràsit. 

La alimentació externa és la forma d’alimentar un dispositiu electrònic a través d’una línia 
exclusiva d’alimentació, requereix d’un total de tres cables per connectar: VDD, dades i 
terra. Cal afegir una resistència de pull-up per tal de que el bus es trobi a nivell alt quan no 
s’est{ transmetent informació. Seguidament es mostra un esquema de muntatge amb 
aquest estil d’alimentació: 

 

Figura 2: Alimentació externa [2]. 

En mode d’alimentació paràsita (Figura 3), el sensor s’alimenta de la pròpia línia de dades 
la qual es troba a +5V si no es transmet cap informació. Durant els moments en els quals 
no es pot proveir del bus, degut a que s’est{ transmetent informació i no es troba a valor 
d’alimentació contínuament, disposa d’un condensador intern capaç de proporcionar el 
corrent necessari pel seu funcionament. Durant la conversió de temperatura, el corrent 
que consumeix s’incrementa considerablement de manera que el pull-up resistiu no és 
capaç de proporcionar el voltatge necessari per l’alimentació del sensor, per això és 
recomanable connectar-hi un pull-up addicional amb un transistor MOSFET per garantir 
que el sensor disposi del voltatge necessari.  

 

Figura 3: Alimentació paràsita [3]. 

Poder funcionar tan sols amb dos cables suposa un important avantatge, es necessita 
menys espai per les connexions i també pot suposar una reducció dels costs en quantitat 
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de cable. D’altra banda, és menys robust i fa falta incorporar un transistor a cada bus per 
assegurar el funcionament la qual cosa requereix un control addicional. 

S’ha emprat un transistor PMOS, en concret, el ZVP3306A, es pot controlar des de els pins 
d’Arduino i proporciona un corrent més que suficient perquè el sensor pugui convertir la 
temperatura sense problemes. 

2.2     PROTOCOL 1-WIRE 
 

El protocol 1-Wire és de caràcter bidireccional i combina el bus de dades i l’alimentació en 
una sola línia. Es basa en una topologia mestre-esclau, on el sensor sempre és esclau que 
és l’encarregat prendre les mesures, convertir-les i transmetre-les, i en aquest projecte 
l’Arduino ser{ el node mestre, el qual ordena la conversió i enviament de les temperatures.  

En l’estat de repòs, la resistència de pull-up manté el bus a nivell alt. A l’instant en el qual 
algun dispositiu vol iniciar una transmissió, el sensor envia la informació (temperatura, 
direcció ROM, etc) cap a l’Arduino. Una vegada ha finalitzat la transmissió, el dispositiu 
allibera el bus, de tal manera que qualsevol altre pugui comunicar-se. Per això, es 
necessària una resistència de pull-up, amb la qual es força al bus a retornar a l’estat de 
respòs.  

Aquest protocol empra la codificació binària per transmetre la informació. Per codificar els 
1s i 0s 1-Wire utilitza blocs temporals, de formal que el valor digital ‘1’ (Figura 4) es 
codifica mitjançant un breu espai de temps en el qual el bus es troba a nivell baix i un ‘0’ 
(Figura 5) amb un període de temps ampli a nivell baix. 

 

Figura 4: Bloc temporal per lectura de bit 1. 

Time slot 
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Figura 5: Bloc temporal per lectura de bit 0. 

La comunicació es basa en tres seqüències de polsos: la seqüència de reset, durant la qual 
el mestre inicialitza el bus i els sensors envien el pols de presència per indicar que estan 
connectats, la ROM command sequence, en la qual el mestre detecta quants sensors hi ha o 
es dirigeix a un en concret i, finalment, la seqüència de funcions del DS18B20, en la qual 
s’envien ordres cap els sensors, com lectura o escriptura de la memòria interna o ordenar 
una conversió.  

El mestre comença la seqüència de reset posant el bus a nivell baix durant un temps 
determinat (al voltant de 480 µs), després, el pull-up torna el bus a nivell alt de tensió fins 
que el DS18B20 inicia el pols de presència forçant el bus a nivell baix. En aquest punt, tots 
el sensors contesten al pols de reset. 

 

Time slot 
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Figura 6: Seqüència de reset. 

Existeix un algoritme de cerca amb el qual el mestre troba el codi de 64 bits de cada sensor 
automàticament cada vegada que fa un reset del bus. També existeix la possibilitat 
d’introduir una a una les direccions de cada DS18B20. Per contra d’aquest darrer mètode, 
l’algoritme de cerca permet que escalar el sistema de mesura sigui més simple. 

L’algoritme usa un arbre binari de cerca en el qual, al final de cada branca, hi ha un 
nombre de ROM d’un sensor. Una vegada comença, tots els sensors envien el seu LSB de 
l’identificador. Aquest procediment dóna prioritat al bit 0 enfront del bit 1. Cada un dels 
DS18B20 comença enviant el seu LSB i el mestre realitza una operació “AND” sobre 
aquests bits, després, els sensors envien el complement del LSB i el mestre repeteix el 
procés. S’extreu la següent informació: 

Taula 2: Informació de cada parell de bits a l’algoritme de cerca [4]. 

Bit (real) Bit (complement) Informació 

0 0 Existeixen 1s i 0s per l’actual bit examinat de la ROM 

0 1 Tan sols hi ha 0s per l’actual bit examinat de la ROM 

1 0 Tan sols hi ha 1s per l’actual bit examinat de la ROM 

1 1 Cap dispositiu en el bus 

 

El node mestre enviarà un bit (predominant el 0 sobre l’1) cap als esclaus, si el bit rebut 
coincideix amb el bit enviat, aquest sensor seguirà participant, sinó passarà a un estat 
d’espera. 

L’algoritme es repeteix pels 63 bits restants fins que es coneix la direcció completa d’un 
sensor. 

 

Pols de reset Pols de presència 
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CAPÍTOL 3  PROCEDIMENT  EXPERIMENTAL 
 

En aquest punt es tractarà més profundament les característiques del sensor, les seves 
limitacions de funcionament i mesura de temperatures realitzant una sèrie de proves al 
laboratori d’electrònica. Finalment, s’intentar{ donar una solució òptima i funcional per tal 
de corregir els errors que puguin donar-se d’aquestes limitacions. 

3.1    PRIMERES PROVES AMB EL DS18B20 

3.1.1 EXACTITUD A 0°C I 100°C 
 

Per corroborar les dades sobre la exactitud que proporciona el fabricant, s’ha realitzat una 
prova amb una sonda submergible. B{sicament, s’ha mesurat la temperatura de l’aigua en 
el seu punt de solidificació i d’ebullició que, a pressió atmosfèrica, es sap que corresponen 
a 0 °C i 100 °C, respectivament. 

En aquesta prova s’ha utilitzat un únic DS18B20 amb sonda submergible i s’ha registrat 
una sèrie de mesures de temperatura. A la Taula 3 es mostra un exemple de les mesures. 

 

Figura 7: Mesura d'aigua a 0  °C. 

Taula 3: Temperatures de la prova amb encapsulat submergible. 

Punt d'Ebullició (°C) Punt de Solidificació (°C) 

99,94 0 
 

A l’APÈNDIX D es poden trobar les mesures restants. Es comprova així que les 
temperatures que dóna el sensor són molt repetibles en el temps i que per tant, es pot 
considerar que la temperatura que doni un sensor serà sempre la mateixa sempre que no 
variïn les condicions.  
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3.1.2 EXACTITUD DEL CONJUNT DE MESURA 
 

Per determinar com d’exacte pot ser el conjunt del sistema de mesura, s’han pres 10 
mostres per 8 DS18B20 diferents sobre el mateix bus. Aquest procés s’ha repetit per una 
altra temperatura diferent. 

En aquest punt, és important aclarir que es considera que la temperatura mitjana que 
dóna el sistema es prou ajustada com per afirmar que es correspon amb la temperatura 
ambiental real.  

Les taules amb tots els valors es poden consultar a l’APÈNDIX D , el resultats obtinguts són 
els següents: 

Taula 4: Mesures de temperatura per diferents DS18B20 a T1. 

 
Sensor 1 Sensor 2 Sensor 3 Sensor 4 Sensor 5 Sensor 6 Sensor 7 Sensor 8 Mitjana  Dif. Màxima 

Mostra (°C) 33,75 33,88 34,00 33,88 33,88 33,63 33,38 33,25 33,71 0,75 

 

Taula 5: Mesures de temperatura per diferents DS18B20 a T2. 

 
Sensor 1 Sensor 2 Sensor 3 Sensor 4 Sensor 5 Sensor 6 Sensor 7 Sensor 8 Mitjana  Dif. Màxima 

Mostra (°C) 42,94 42,00 42,44 42,31 42,38 43,06 43,25 43,38 42,72 1,38 

 

Les temperatures que donen els sensors són molt properes entre si i a més s’ha observat 
que la resposta del sistema es manté en el temps, per tant, es pot dir que la repetibilitat és 
bona. Cal mencionar que encara que segons el fabricant la exactitud és de ±0.5 °C a la 
prova es té que la diferència màxima és superior a aquest valor, això és degut a possibles 
gradients de temperatura dins el medi en el qual s’han realitzat les mesures. 

3.2    PULL-UP MÀXIM PER GARANTIR EL FUNCIONAMENT 
 

Un dels objectius del TFG és estudiar el comportament del sensor i del sistema de 
comunicació quan es prenen mesures a llargues distàncies i si és capaç de proporcionar-
les. S’han estudiat els senyals del bus sobre un cable de xarxa CAT5e a diferents dist{ncies 
i s’han observat els canvis. 

Aquesta prova s’ha realitzat utilitzant un DS18B20 en mode d’alimentació par{sita i 
estudiant les ones generades pel sensor. Els senyals són visualitzats amb l’ajuda d’un 
oscil·loscopi. 

Abans de procedir amb els resultats, cal definir el concepte de radi de la xarxa, que 
correspon a la dist{ncia des del mestre fins a l’esclau més lluny{  
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Figura 8: Topologia lineal [5]. 

Com en aquest cas s’ha dissenyat una topologia lineal (Figura 8), ens centrarem en les 
limitacions del radi de la xarxa. La impedància del cable i la degradació que sofreixen els 
senyals són els factors més importants a tenir en compte quan es vol treballar amb 
llargues distàncies. 

Ara, s’estudiar{ el pols de presència generat pel sensor (Figura 9) per determinar si el 
microcontrolador es capaç de reconèixer-lo sobre el bus. 

 

Figura 9: Pols de presència generat pel DS18B20. 

El següent pas es estudiar el mateix senyal però transmetent la terra i les dades a través 
del cable de xarxa (Figura 10): 
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Figura 10: Pols de presència transmetent les dades i la terra pel cable de xarxa. 

En aquest cas, l’Arduino no és capaç d’interpretar el pols de presència generat pel sensor i 
determina que no hi ha cap sensor sobre el bus. Aquesta resposta és deguda al gran 
increment del temps de pujada, que fa que tot just arribar al valor alt de tensió, el mestre 
és fa amb el control del bus i el posa nivell baix. Com a conseqüència, el bus no es manté el 
suficient temps al nivell alt com per a que el senyal pugui ser interpretat com un pols de 
presència. 

Per tant, es necessari reduir el temps de pujada per a que el pols no es vegi alterat. Per 
això, s’ha decidit que el pull-up resistiu estigui compost per un potenciòmetre i  una 
resistència fixa. Reduint la resistència total, és possible variar el temps en el qual el bus 
augmenta de tensió a través del pull-up. Segons la documentació de Maxim IntegratedTM  
reduint la resistència de pull-up, és possible que la informació es transmeti correctament a 
través del bus, la Figura 11 mostra l’efecte de reduir-la fins a 1.2 KΩ . 

 

Figura 11: Pols de presència transmetent les dades i la terra pel cable de xarxa amb pull-up  de 1.2 KΩ. 
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3.3    EFECTE DE LA DISTÀNCIA SOBRE EL CONJUNT DE MESURA 
 

Els senyals estudiats corresponen a l’enviament de l’identificador de 64 bits per part del 
sensor després del pols de presència (Figura 12).  

 

Figura 12: Part de la lectura de l’identificador del sensor. 

Primer de tot, es visualitza el senyal generat pel sensor quan les connexions es realitzen 
amb pocs centímetres de cable de coure. En el Capítol 2 ja s’ha mostrat la forma general 
que tenen cada un d’aquests senyals, el que es pretén ara és estudiar més concretament el 
pols. 

Seguidament es mostra una sèrie de imatges (Figura 13, Figura 14, Figura 15, Figura 16)  
ampliada dels instants de pujada i de baixada corresponents a l’enviament d’un bit 0. 
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Figura 13: Instant en el qual el sensor inicia la transmissió d’un bit. 

 

Figura 14: Instant en el qual el bus torna a nivell alt per acció de la resistència de pull-up. 

Com es pot apreciar, el senyal és net i no presenta gaire distorsió. A més s’estabilitza 
ràpidament lo qual permet una millor lectura per part de l’Arduino i els  temps de baixada 
i de pujada són molt acceptables com es pot veure a la Taula 6. 

Seguidament, es torna a visualitzar el mateix senyal però utilitzant el cable UTP per 
transmetre els senyals de terra i de dades. En aquest cas ha estat necessari reduir la 
resistència de pull-up  com s’ha vist al punt 3.2 per tal de que el sensor sigui reconegut 
sobre el bus. 
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Figura 15: Instant en el qual el sensor inicia la transmissió d’un bit en cable de xarxa. 

 

Figura 16: Instant en el qual el bus torna a nivell per acció de la resistència de pull-up en cable de xarxa. 

En ambdues fotografies es pot apreciar una clara degradació del senyal generat pel sensor 
degut a l’augment de la distància del bus. Aquest augment repercuteix en un increment de 
la impedància del cable.  

Taula 6: Temps per cada ona. 

 Temps de Baixada (ns) Temps de Pujada (ns) 

1ª Prova 6.2 7.8 

2ª Prova 200.0 160.0 
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Una degradació important dels senyals pot suposar que l’Arduino no pugui interpretar els 
bits que es posen sobre el bus ja que deixen de respectar-se els temps en els que el node 
mestre mostratge el bus, per lo que la dist{ncia és un factor a tenir molt en compte a l’hora 
de muntar una xarxa de gran extensió. 
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CAPÍTOL 4  EL PROTOTIPUS 
 

Com s’ha dit en capítols anteriors, el prototipus està basat en un placa Arduino (Mega), a 
més, també s’ha incorporat a la placa una pantalla LCD i un shield (plaques de circuits 
modulars que es munten unes damunt d’unes altres) auxiliar que és una placa perforada 
preparada per Arduino sobre la qual s’ha implementat el muntatge dels components del 
circuit. D’altra banda, s’ha desenvolupat una interfície gr{fica amb MATLAB que permet 
interactuar amb el microcontrolador a través del bus sèrie. A l'APÈNDIX A  i a l’ APÈNDIX 
B  es troben els codis font  d’Arduino i de MATLAB, respectivament. 

 

Figura 17: Esquema de comunicació del sistema. 

Una de les principals característiques per la qual s’ha optat per fer el projecte amb 
Arduino és la comoditat que comporta. La placa disposa d’un conjunt de ports analògics i 
digitals als quals se’ls pot connectar els sensors i demés components del circuit. Utilitza un 
codi d’alt nivell anomenat Processing basat en Java molt semblant a altres llenguatges 
utilitzats. La placa també està preparada per tal de suportar altres elements com pantalles 
LCD o altres shields. 

La part software del projecte s’ha focalitzat en la implementació d’un codi en Arduino que 
sigui capaç de identificar els sensors que estan connectats, ordenar mesures de 
temperatura i transmetre-la quan es desitgi, tot això a la vegada que es gestiona la 
comunicació amb la interfície que s’ha creat per controlar tot el sistema des de l’ordinador. 
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Figura 18: Prototipus amb placa Arduino, display, LEDs i potenciòmetre per regular pull-up, connectors. 

4.1    DESENVOLUPAMENT HARDWARE 

4.1.1 CABLEJAT 
 

Encara que és possible utilitzar molts tipus de cable, com per exemple de telèfon o de 
xarxa, s’ha optat per utilitzar cable pla flexible de tres línies (+5V, dades i GND), no obstant 
existeix la possibilitat de funcionar amb dues (dades i GND), i un conjunt de connectors 
IDC femella (Figura 19) per connectar-hi els sensors de manera que es poden afegir o 
llevar els sensors amb comoditat, per contra, aquest no resulta tan econòmic, amb la qual 
cosa resulta un inconvenient a l’hora de desplegar una xarxa extensa. 

Els connectors s’han etiquetat amb el CRC (veure punt 2.1), en hexadecimal, que forma 
part de l’identificador únic de cada sensor per poder, així, tenir localitzats en tot moment 
el dispositiu sobre el prototipus.   

Es disposa de diversos trams de 5 metres cada un amb la possibilitat d’unir-los amb 
connectors IDC.  

 

Figura 19: Connexió del sensor amb connector IDC. 
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4.1.2 PLACA 
 

El circuit que s’ha muntat sobre el shield correspon al  circuit esquemàtic que es mostra a 
l’APÈNDIX C  Com es pot veure a la Figura 20 la placa inclou tres connectors: un pel cable 
pla flexible ja esmentat, un altre on s’hi poden atornillar terminals de diversos sensors, en 
aquest cas s’hi connectar{ una sonda submergible, i un connector RJ-45 per si es volgués 
emprar un cable UTP com a medi físic. El trio de jumpers permet seleccionar el cable de 
comunicació desitjat, corresponent primera, segona i tercera posició amb l’ordre dels 
connectors. L’altre parell de jumpers tenen la finalitat de commutar entre el mode 
d’alimentació par{sita i mode normal. A l’altre extrem de la placa, es troben dos LEDs, el 
vermell indica si s’est{ tractant alguna ordre procedent del PC i el de color verd roman 
actiu mentre es els sensors converteixen la temperatura. També s’hi troba el pull-up 
resistiu format per una resistència fixa de 470 Ω i un potenciòmetre de 5 kΩ per ajustar-lo 
i el pull-up basat en MOSFET. 

 

Figura 20: Shield amb circuit soldat. 

Finalment, es troba la pantalla LCD, que mostra certa informació sobre el bus i és possible 
navegar per una simple interfície polsant els botons UP i DOWN. Inicialment la pantalla 
indica el mode d’alimentació actual i la quantitat de sensors sobre el bus (Figura 21). A 
partir d’aquí, cada vegada que es prem el botó UP es mostrar{ tant l’identificador, en 
format hexadecimal, i la temperatura per un DS18B20 determinat (Figura 22).  
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Figura 21: Interfície LCD - Informació general. 

 

Figura 22: Interfícies LCD - Informació de sensor. 

4.2    INTERFÍCIE GRÀFICA 
 

Les interfícies gràfiques d’usuari tenen com objectiu facilitar la interacció amb l’usuari 
d’una manera f{cil i intuïtiva. La GUI que s’ha desenvolupat en aquest projecte consta de 
diverses funcions per enviar ordres al sistema de mesura i per visualitzar les lectures del 
mateix 

Amb MATLAB és possible crear scripts per dissenyar GUIs amb diversos elements amb els 
que interactuar, com botons, indicadors, gràfiques, etc. El llenguatge de programació que 
empra és molt semblant, per exemple, a JAVA o C++, sent això un altre punt a favor a 
considerar. 

Com es pot veure a la Figura 23, el panell de l’esquerra constitueix la botonera. Es troben 
els botons que donen l’ordre d’iniciar o aturar l’adquisició de dades, les caselles 
corresponents per configurar el límit de mesures i el període amb el qual es prenen, per 
defecte es prenen mesures indefinidament sempre que estiguin disponibles i les caselles 
per definir el nombre de bits amb els que codificar les temperatures. A més, existeix la 
possibilitat de seleccionar el mètode de correcció de les diferents mesures. 

A la part superior apareixen dues taules, la primera mostra l’identificador de cada un dels 
sensors connectats expressat en format hexadecimal, el segon presenta les mesures que 
cada sensor envia a temps real. La gràfica inferior permet veure aquestes dades 
representades també a temps real, en funció de l’hora a la que s’ha enviat. Amb la funció 
cursor del menú superior es pot consultar la temperatura i hora exacta. 
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Figura 23: Interfície gràfica d'usuari. 

A mesura que es van prenent les dades, l’algoritme les guarda dins un fitxer de text perquè 
es puguin consultar posteriorment o fer un estudi més exhaustiu d’elles. Com es veur{ a 
continuació, els fitxers de text també s’han utilitzat per la correcció de les lectures. 

4.3 CORRECCIÓ DE LES LECTURES 
 

Aquest tipus de sensor realitza les mesures de temperatura amb una exactitud de ±0.5 °C 
(entre -10 °C i 85 °C), per tant, quan es posa en marxa el sistema de mesura amb un 
conjunt de N sensors, aquests donaran lectures diferents per una mateixa temperatura. Un 
dels objectius de l’ús de l’eina MATLAB és minimitzar o eliminar aquestes diferències per 
tal de que el sistema final doni unes lectures més properes a les reals mitjançant un procés 
de calibratge. S’han implementat dues funcions que s’han anomenat calibratge en un punt i 
calibratge multipunt. 

4.3.1 CALIBRATGE EN UN PUNT 
 

El calibratge en un punt es basa en calcular la correcció que s’ha d’aplicar a un sensor 
concret per tal de que la temperatura que doni coincideixi amb la temperatura que es 
considera real, per exemple mesurada amb un sensor de major exactitud. Per a 
aconseguir-ho, s’aplica un offset constant a cada sensor obtingut de comparar la 
temperatura d’un sensor determinat amb la de referència. Si no es disposa d’una 
referència fiable es pot utilitzar la mitjana de la temperatura de tots els sensors col·locats 
junts en un entorn de temperatura estable. Aquesta suposició serà tant més robusta com 
major sigui el nombre de sensors que hi participen. Aquesta manera de determinar la 
temperatura de referència és la que s’ha utilitzat en el procés de calibratge. 

Com es tracta d’un calibratge en un sol punt, el valor de la correcció roman constant al que 
s’ha calculat primerament fins que no es torna a executar l’algoritme. És a dir, que el 
procés de calibratge es pot realitzar una única vegada i utilitzar sempre els mateixos 
offsets obtinguts. 
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A la continuació es mostren dos exemples de les mesures preses pels sensors per una 
mateixa temperatura emprant aquest mètode. Les taules de mesures es poden trobar 
l’APÈNDIX D. L’objectiu és comprovar si l’algoritme és funcional a diferents temperatures, 
com abans, s’han realitzat mesures a dues temperatures diferents. 

Taula 7: Mesures de temperatura per diferents DS18B20 amb el mètode de correcció a un punt a temperatura T1. 

 
Sensor 1 Sensor 2 Sensor 3 Sensor 4 Sensor 5 Sensor 6 Sensor 7 Sensor 8 Mitjana Dif. Màxima 

Mostra  (°C) 33,86 33,86 33,86 33,86 33,86 33,79 33,80 33,86 33,85 0,07 

 

Taula 8: Mesures de temperatura per diferents DS18B20 amb el mètode de correcció a un punt a temperatura T2. 

 
Sensor 1 Sensor 2 Sensor 3 Sensor 4 Sensor 5 Sensor 6 Sensor 7 Sensor 8  Mitjana Dif. Màxima 

Mostra 1  (°C) 42,30 41,36 41,92 41,86 41,74 42,42 42,93 43,11 42,21 1,75 

 

Com es pot apreciar els resultats milloren considerablement prop del punt al qual s’ha 
calculat la correcció a aplicar (T1), però a mesura que ens allunyem de T1, la mesura dels 
sensors es comença a desviar. Aquest és un mètode f{cil d’implementar, tan sols es 
necessari una temperatura, i ràpid calculant les correccions, pot ser útil si es coneix a 
priori que el sistema treballarà en un rang no gaire ample de temperatures. 

És important destacar que s’ha observat que els sensors no mantenen sempre el mateix 
error sobre la temperatura real, sinó que aquest error va evolucionant de manera que un 
sensor que inicialment subestima la temperatura real pot passar a sobreestimar-la (Figura 
24). 

 

Figura 24: Evolució de l'error per cada sensor. 
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4.3.2 CALIBRATGE MULTIPUNT 
 

Amb el mètode de calibratge multipunt és possible ajustar la temperatura de cada sensor a 
la temperatura real de l’ambient dins un rang prèviament establert per l’usuari. Es basa en 
una interpolació lineal sobre la recta en la que es representa la temperatura real en funció 
de la temperatura que dóna el sensor. La intenció que té aquest mètode és una lectura més 
propera a la real a partir de la resposta del DS18B20.  

Requereix d’una configuració inicial en la qual es pren una mesura de temperatura a 
diferents punts (mínim dues) per poder construir la recta del sensor i la recta de 
temperatura real, com s’ha dit al punt 4.3.1 es pot considerar la temperatura mitjana del 
sistema com la real de l’ambient. 

Una vegada s’inicia la presa de dades, MATLAB obté el valor de temperatura corregida a 
partir d’interpolar la mesura del sensor amb la seva recta calculada a l’etapa anterior. 

La figura 25 mostra un exemple, en blau, es mostra la recta de la temperatura real i en 
vermell la recta del sensor dibuixada a partir de dues temperatures. 

 

Figura 25: Representació de les rectes de temperatura. 

MATLAB aplicarà el següent càlcul: 

𝑇. 𝑅𝑒𝑎𝑙 = 𝑇. 𝑅𝑒𝑎𝑙1 +
𝑇. 𝑆𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 − 𝑇. 𝑆𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟1

𝑇. 𝑆𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟2 − 𝑇. 𝑆𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟2
·  𝑇. 𝑅𝑒𝑎𝑙2 − 𝑇. 𝑅𝑒𝑎𝑙1  

 

A continuació es mostra un exemple de les mesures preses pels sensors per una mateixa 
temperatura emprant aquest mètode. Les taules de mesures es poden trobar l’APÈNDIX D. 

 

 

 

T. Sensor 

T. Real 
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Taula 9: Mesures de temperatura per diferents DS18B20 amb el mètode de correcció lineal a temperatura T1. 

 
Sensor 1 Sensor 2 Sensor 3 Sensor 4 Sensor 5 Sensor 6 Sensor 7 Sensor 8 Mitjana Dif. Màxima 

Mostra (°C) 29,79 29,79 29,80 29,80 29,80 29,79 29,73 29,80 29,79 0,07 

 

Taula 10: Mesures de temperatura per diferents DS18B20 amb el mètode de correcció lineal a temperatura T2. 

 
Sensor 1 Sensor 2 Sensor 3 Sensor 4 Sensor 5 Sensor 6 Sensor 7 Sensor 8 Mitjana Dif. Màxima 

Mostra (°C) 44,21 44,32 44,32 44,32 44,45 44,32 44,20 44,39 44,32 0,25 

 

Es comprova que aquest sistema funciona correctament a diferents temperatures, 
ampliant d’aquesta manera les seves aplicacions i l’usuari pot establir mes o menys punts 
de calibratge per incrementar l’efectivitat. D’altra banda, és un mètode complex que 
requereix d’una fase prèvia per poder-lo fer funcionar. 

4.3.3 COMPARACIÓ ENTRE MÈTODES 
 

En aquest apartat es recullen els resultats obtinguts a les proves realitzades als punts 
3.1.2, 4.3.1 i 4.3.2. Es mostra la variació enfront de la mitjana de tot el sistema per una 
única mostra quan no s’aplica correcció i depenent del mètode de calibratge: 

Taula 11: Diferència entre temperatura del sensor i temperatura mitjana del conjunt per mètode i temperatura 
T1. 

 
Sensor 1 Sensor 2 Sensor 3 Sensor 4 Sensor 5 Sensor 6 Sensor 7 Sensor 8 

No Correcció 0,04 0,17 0,29 0,17 0,17 -0,08 -0,33 -0,46 

Un Punt 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 -0,05 -0,04 0,02 

Lineal 0,00 0,00 0,02 0,01 0,01 0,00 -0,06 0,01 

 

Taula 12: Diferència entre temperatura del sensor i temperatura mitjana del conjunt per mètode i temperatura 
T2. 

 
Sensor 1 Sensor 2 Sensor 3 Sensor 4 Sensor 5 Sensor 6 Sensor 7 Sensor 8 

No Correcció 0,22 -0,57 -0,28 -0,41 -0,34 0,34 0,53 0,66 

Un Punt 0,10 -0,84 -0,28 -0,34 -0,46 0,22 0,73 0,91 

Lineal -0,11 0,01 0,00 0,00 0,13 0,01 -0,11 0,07 

 



Sistema de Mesures Multipunt Mitjançant Sensors Cablejats 

Miquel Borràs Rosselló 

 

4-23 
 

 

Figura 26: Gràfica de la diferència de temperatura en funció del sensor per mètode i temperatura T1. 

 

Figura 27: Gràfica de la diferència de temperatura en funció del sensor per mètode i temperatura T2. 

En ambdós casos es pot apreciar un clar efecte dels mètodes de correcció, per la 
temperatura T1 (Taula 11 i Figura 26), la correcció a un punt i la lineal ofereixen els 
mateixos resultats en quasi la totalitat dels sensors però si la temperatura s’allunya del 
punt a on s’ha realitzat el calibratge (Taula 12 i Figura 27) el primer mètode deixa de 
funcionar, recordar que l’error de cada sensor no es manté constant sinó que varia (punt 
3.1.2), inclòs dóna uns resultats pitjors que sense aplicar correcció, d’altra banda, el 
mètode de calibratge lineal és capaç de mantenir la correcció dins un rang més ampli de 
temperatures. 

El mètode de calibratge a un punt és recomanable quan es vol prendre una mesura de 
temperatura puntual i que es sàpiga que no variarà gaire, mentre que el lineal és 
aconsellable utilitzar-lo quan sigui necessari prendre una gran quantitat de mesures que 
puguin variar en el temps. 
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CAPÍTOL 5  CONCLUSIONS 
 

El DS18B20 és un sensor digital, de baix cost i amb unes bones prestacions en relació a la 
exactitud i la resolució, a més, es capaç de funcionar sense línia d’alimentació externa 
gràcies a la alimentació paràsita ja que és comunica a través d’un bus 1-Wire. Tot això 
facilita la creació de xarxes amb diversos sensors per cobrir grans superfícies. 

S’ha construït un prototipus sobre una placa Arduino Mega la qual disposa de tots els 
components electrònics per poder fer funcionar el sistema de mesura amb múltiples 
opcions per seleccionar el connector de la xarxa de sensors i mode d’alimentació. També 
s’ha descrit la interfície gràfica en MATLAB que mostra informació sobre els sensors 
connectats a temps real i que ofereix dos mètodes de calibratge de la temperatura: a un 
punt i lineal. El primer és més senzill d’implementar, però només resulta efectiu per 
mesurar temperatures properes a la de calibratge. El segon és més complex, però ofereix 
millors resultats en un rang més ampli de temperatures. 

Amb les diferents proves s’ha testejat el funcionament del sensor a més de comprovar la 
exactitud i observar que l’offset del sensor sobre la temperatura ambiental varia segons la 
temperatura. També s’ha observat la degradació que pateixen els senyals quan viatgen 
sobre el bus per l’efecte de la dist{ncia i s’ha demostrat que amb l’ajuda d’un 
potenciòmetre es pot reduir aquesta degradació modulant el valor de la resistència de 
pull-up, evitant que els senyals sobre el bus siguin il·legibles. 

Amb tot això, és possible muntar un sistema eficient per a la monitorització de la 
temperatura amb un baix cost. Tan sols amb una placa Arduino i un ordinador, es té la 
capacitat de mesurar aquesta magnitud de forma versàtil i a més encara tractar cada una 
de les lectures i emmagatzemar-la pel seu posterior anàlisi. 
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APÈNDIX A   CODI FONT ARDUINO 
 

//-------------------------------------------------------------------| 

//                                                                   | 

// Autor: Miquel Borràs Rosselló                                     | 

// Títol: Codi Arduino TFG                                           | 

// Data:  15/08/2016                                                 | 

// Resum: Programa que s'encarrega de la gestió del bus 1-Wire i de  | 

//        dels sensors, per tal de que es pugui controlar remotament | 

//        amb un PC a través del bus sèrie.                          | 

//-------------------------------------------------------------------| 

 

#include <OneWire.h> 

#include <DallasTemperature.h> 

#include <LiquidCrystal.h> 

 

//*******************************************************\\ 

                    /*DECLARACIONS*/ 

//*******************************************************\\ 

 

//Declaracions Sensor i Bus 

#define ONE_WIRE_BUS 2 

OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);  

DallasTemperature sensors(&oneWire); 

DeviceAddress direccions [50]; 

 

//Declaracio MOSFET 

#define MOSFET 11 

 

//Declaracio KeyPad Shield 

LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7); 

unsigned int key  = 0; 

int index = 0; 

#define btnRIGHT  0 

#define btnUP     1 

#define btnDOWN   2 

#define btnLEFT   3 

#define btnSELECT 4 

#define btnNONE   5 

 

//Declaracions Polling Temps 

unsigned long tempsIni; 

uint8_t tempsMesura = 0; 

unsigned long tempsFin = 0; 

unsigned int Tcompensacio = 0; 

 

//Declaracions Comunicació Serial 

unsigned char serialInt; 

bool serialTemps = false; 

bool serialResolucio = false;  

bool serialNumSensors = false;  

String string =""; 

 

//Macros LEDs 

#define LEDVermell 12 

#define LEDVerd    13 

 

//**********************************************************\\ 

                        /*CONFIGURACIO*/ 

    /* Es realitzen totes les inicialitzacions i definicions 

       necessàries pel bon funcionament del programa. */ 

//***********************************************************\\ 

 

void setup() { 

     

    //---------------------- PMOS --------------------------// 

    pinMode (MOSFET, OUTPUT); 

    digitalWrite (MOSFET,HIGH); 

     

    //------------------- Connectors -----------------------// 
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    for (unsigned int i = 22; i <= 53; i++) pinMode (i,INPUT); 

     

    //--------------------- LEDs ---------------------------// 

    pinMode(LEDVerd,OUTPUT); 

    pinMode(LEDVermell,OUTPUT); 

   

    //------------------ Port Serie ------------------------// 

    Serial.begin(9600);  //S'inicia comuniació pel port sèrie. 

    sensors.begin();  //S'inicien els sensors. 

 

    //--------------------- LCD ---------------------------// 

    lcd.begin(16, 2); 

    lcd.clear (); 

    lcd.setCursor (0,0); 

   

    //------------------ Sensors -------------------------// 

    /*S'aplica l'agoritme de cerca dels sensors de la família 28hex 

      en el bus 1-Wire.*/ 

 

    const uint8_t sensorsConnectats = sensors.getDeviceCount (); 

    oneWire.reset_search (); 

    oneWire.target_search (40); 

     

    for (uint8_t i = 0; i < sensorsConnectats; i++){ 

        oneWire.search (direccions [i]); 

    } 

 

    //----------------- Polling Time -----------------------// 

 

  tempsIni = millis(); 

  tempsMesura = 0; 

   

} 

 

//*****************************************************************\\ 

                      /*BUCLE INFINIT*/ 

    /* Les principals tasques que es realitzen dins el bucle: 

            * Comprovar si arriven ordres pel port sèries des de  

              la GUI: 

                - Modificar període de mesura. 

                - Canviar la ressolució dels sensors. 

                - Retornat el nombre de sensors i les seves direccions. 

            * Enviar l'ordre de conversió de temperatura i transmetrer-la 

              per port sèrie. 

            * Permetre la interacció amb la pantalla LCD. 

    */ 

//********************************************************************\\ 

 

void loop() { 

     

    uint8_t sensorsConnectats = sensors.getDeviceCount (); 

    float tempAct, tempMitja; 

    float temperatures [sensorsConnectats]; 

 

    //----------------- Comunicació amb la GUI -----------------------// 

    /* A cada iteració es comprova si ha arribat algun byte procedent de 

       la GUI, en cas afirmatiu, es llegeix l'String que porta l'ordre i 

       tot seguit la informació addicional (si n'hi ha) referent a aques- 

       ta ordre. Finalment, executa les instruccions pertinents per duur 

       a terme l'ordre. 

    */ 

     

    if (Serial.available()){ 

         

        digitalWrite (LEDVermell, HIGH); 

        string = Serial.readString(); 

        serialInt = string.toInt(); 

       

        if (serialTemps){ //Fixa el període de mesura. 

             

            serialTemps = false; 

            tempsMesura = serialInt; 

            digitalWrite (12, LOW); 
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        }else if (serialResolucio){ //Selecciona la ressolució. 

             

            serialResolucio = false; 

            sensors.setResolution(serialInt); 

            switch (sensors.getResolution()){ 

                case 9:   Tcompensacio = 1000+(750/8); 

                          break; 

                case 10:  Tcompensacio = 1000+(750/4); 

                          break; 

                case 11:  Tcompensacio = 1000+(750/2); 

                          break; 

                case 12:  Tcompensacio = 1000+(750); 

                          break; 

            } 

            digitalWrite (LEDVermell, LOW);  

             

        }else if (serialNumSensors){ //Envia la informació dels sensors. 

             

            sensors.begin(); 

            oneWire.reset_search (); 

            oneWire.target_search (40); 

             

            for (uint8_t i = 0; i < sensorsConnectats; i++){ 

                oneWire.search (direccions [i]); 

            } 

             

            Serial.println(sensorsConnectats); 

            delay(500); 

             

            for (uint8_t i = 0; i < sensorsConnectats; i++){ 

                mostrarDireccio (direccions [i]); 

            } 

       

            sensorsConnectats = sensors.getDeviceCount (); 

            Serial.println(sensorsConnectats); 

            serialNumSensors = false; 

            digitalWrite (LEDVermell, LOW); 

        } 

         

        if (string == "temps") serialTemps = true; 

        if (string == "resolucio") serialResolucio = true;  

        if (string == "NumSensors") serialNumSensors = true; 

                    

        string = ""; 

    } 

     

     

    //------------ Conversió i transmissió de Temperatures ------------// 

    /* Si s'ha donat el període per una mesura de temperatura, s'ordena a 

       tots els sensors a realitzar la conversió i enviar cap el node mes- 

       tre. Seguidament, les mostres són enviades cap a l'ordinador i es  

       reinicialitza el període. 

    */ 

     

    tempsFin = millis () - tempsIni; 

     

    if ((tempsFin+Tcompensacio) >= (tempsMesura*60000) && !serialNumSensors){ 

         

        sensors.requestTemperatures(); 

        pull-up (); //MOSFET per garantir el corrent durant la conversió. 

         

        for (uint8_t i = 0; i < sensorsConnectats; i++){ 

             

            tempAct = donarTemperatura (direccions [i]); 

            Serial.println(tempAct); 

      } 

      tempsIni = millis(); 

    } 

     

    //----------------- Interacció amd LCD -----------------// 

    /* Bloc d'instruccions que mostra i permet seleccionar 

       informació sobre el bus i dels sensors per la pantalla. 

    */ 
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    key = read_LCD_buttons (); 

 

    switch (key){ 

        case btnUP:   index++; 

                      if (index >= sensorsConnectats) index = sensorsConnectats; 

                      break; 

                   

        case btnDOWN: index--; 

                      if ( index <= 0) index = 0; 

                      break; 

                   

        default:      break; 

    } 

 

    if (index == 0){ 

         

        lcd.clear(); 

        lcd.setCursor (0,0); 

         

        if (sensors.isParasitePowerMode ()){ 

         

            lcd.print ("Alimen. Parasita"); 

        }else{ 

        lcd.print ("Alimen. Externa"); 

        } 

 

        lcd.setCursor (0,1); 

        lcd.print (sensorsConnectats); 

        lcd.print (" Sensors"); 

     

    }else{ 

        lcd.clear(); 

        lcd.setCursor (0,0); 

        lcd.print(donarTemperatura (direccions[index-1])); 

        lcd.print (" Graus Cent"); 

        lcd.setCursor (0,1); 

        mostrarDireccioLCD (direccions [index-1]); 

    } 

} 

 

//************************************************************\\ 

                       /*SUBRUTINES*/ 

//*************************************************************\\ 

 

void mostrarDireccio (DeviceAddress direccio) 

{ 

  lcd.setCursor(0,0); 

  for (uint8_t i = 0; i < 8; i++)  

  { 

    if (i == 0) 

    { 

      Serial.print ("Family Code: "); 

    } else if (i == 1 ) 

    { 

      Serial.print ("  Address: "); 

    } else if (i == 7) 

    { 

      Serial.print ("  CRC: "); 

    } 

    if (direccio[i] < 16){ 

      Serial.print("0"); 

    } 

    Serial.print(direccio[i], HEX); 

 

  } 

  Serial.println(); 

} 

 

//***************************************************************\\ 

 

void mostrarDireccioLCD (DeviceAddress direccio) 

{ 

  lcd.setCursor(0,1); 

  for (uint8_t i = 0; i < 8; i++) 
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  { 

 

    if (direccio[i] < 16){ 

     lcd.print("0");  

    } 

    lcd.print(direccio[i],HEX); 

  } 

  Serial.println(); 

} 

 

//****************************************************************\\ 

 

float donarTemperatura (DeviceAddress direccio) 

{ 

  bool CRCok = false; 

  uint8_t intents = 0; 

  const uint8_t intentsMax = 5; 

   

  while (!CRCok && intents < intentsMax){      

    CRCok = correcteCRC (direccio);            

    intents++; 

  } 

 

  if (CRCok){ 

    return sensors.getTempC (direccio); 

  }else{ 

    return -1000; 

  } 

   

} 

 

//*******************************************************************\\ 

 

bool correcteCRC (DeviceAddress direccio) 

{ 

  byte data [12]; 

  oneWire.reset (); 

  oneWire.select(direccio);     

  oneWire.write(0xBE); 

 

  for ( int i = 0; i < 9; i++) { 

    data[i] = oneWire.read(); 

    lcd.home (); 

  } 

   

  if (oneWire.crc8( data, 8) != data[8]) { 

    lcd.home (); 

      return false; 

    }else{ 

      return true; 

    } 

} 

 

//*******************************************************************\\ 

 

void pull-up () 

{ 

  unsigned int  Tconv = 800; 

  digitalWrite (MOSFET, LOW); 

  digitalWrite (13, HIGH); 

  switch (sensors.getResolution()) { 

    case 9:  delay (Tconv/8); 

             break; 

    case 10: delay (Tconv/4); 

             break; 

    case 11: delay (Tconv/2); 

             break; 

    case 12: delay (Tconv); 

   

             break; 

  } 

  digitalWrite (MOSFET, HIGH); 

  digitalWrite (13,LOW); 

} 
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//**********************************************************************\\ 

//Codi extret de la plana web: http://www.prometec.net/lcd-keypad-shield/ 

int read_LCD_buttons()   

{ 

 key = analogRead(0);       

 

 if (key > 1000) return btnNONE;   

 if (key < 50)   return btnRIGHT;   

 if (key < 250)  return btnUP;  

 if (key < 450)  return btnDOWN;  

 if (key < 650)  return btnLEFT;  

 if (key < 850)  return btnSELECT;   

 

 return btnNONE; 

} 
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APÈNDIX B   CODI FONT MATLAB 
%------------------------------------------------------------------| 

%                                                                  | 

%Autor: Miquel Borràs Rosselló                                     | 

%Títol: Codi GUI MATLAB TFG                                        | 

%Data:  15/08/2016                                                 | 

%Resum: Script que conté les funcions utilitzades a la GUI que per-| 

%       met rebre informació pel port sèrie, tracar la informació i| 

%       mostrar-la per la interfície.                              | 

%------------------------------------------------------------------| 

 

 

function varargout = TFG_GUI(varargin) 

% TFG_GUI MATLAB code for TFG_GUI.fig 

%      TFG_GUI, by itself, creates a new TFG_GUI or raises the existing 

%      singleton*. 

% 

%      H = TFG_GUI returns the handle to a new TFG_GUI or the handle to 

%      the existing singleton*. 

% 

%      TFG_GUI('CALLBACK',hObject,eventData,handles,...) calls the local 

%      function named CALLBACK in TFG_GUI.M with the given input arguments. 

% 

%      TFG_GUI('Property','Value',...) creates a new TFG_GUI or raises the 

%      existing singleton*.  Starting from the left, property value pairs are 

%      applied to the GUI before TFG_GUI_OpeningFcn gets called.  An 

%      unrecognized property name or -invalid value makes property application 

%      stop.  All inputs are passed to TFG_GUI_OpeningFcn via varargin. 

% 

%      *See GUI Options on GUIDE's Tools menu.  Choose "GUI allows only one 

%      instance to run (singleton)". 

% 

% See also: GUIDE, GUIDATA, GUIHANDLES 

 

% Edit the above text to modify the response to help TFG_GUI 

 

% Last Modified by GUIDE v2.5 14-Jul-2016 17:46:58 

 

% Begin initialization code - DO NOT EDIT 

gui_Singleton = 1; 

gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ... 

                   'gui_Singleton',  gui_Singleton, ... 

                   'gui_OpeningFcn', @TFG_GUI_OpeningFcn, ... 

                   'gui_OutputFcn',  @TFG_GUI_OutputFcn, ... 

                   'gui_LayoutFcn',  [] , ... 

                   'gui_Callback',   []); 

if nargin && ischar(varargin{1}) 

    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 

end 

 

if nargout 

    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 

else 

    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 

end 

% End initialization code - DO NOT EDIT 

 

 

% --- Executes just before TFG_GUI is made visible. 

function TFG_GUI_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) 

% This function has no output args, see OutputFcn. 

% hObject    handle to figure 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

% varargin   command line arguments to TFG_GUI (see VARARGIN) 

 

% Choose default command line output for TFG_GUI 

handles.output = hObject; 

 

% Update handles structure 

 

global sensorsConnectats; 
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global direccions; 

 

%Es crea i obri el port sèrie. 

guidata(hObject, handles);delete(instrfind ({'Port'},{'COM4'})); 

puerto_serial=serial('COM4');    

puerto_serial.BaudRate=9600; 

set(puerto_serial, 'TimeOut', 3600) 

warning('off','MATLAB:serial:fscanf:unsuccesfulRead'); 

fopen (puerto_serial); 

 

%S'envia l'ordre per tal de que Arduino enviï el nombre i l'den- 

%tificador de cada sensor. 

pause(1) 

fwrite(puerto_serial,'NumSensors'); 

pause(0.5) 

sensorsConnectats = fscanf(puerto_serial,'%i') 

pause(0.5) 

i=0; 

 

while i < sensorsConnectats 

    i=i+1; 

    direccions = [direccions; fscanf(puerto_serial)] 

 

end 

 

direccions=cellstr(direccions)  

%Es tanca el port sèrie. 

fclose (puerto_serial); 

delete(puerto_serial); 

 

global correccio; 

correccio = zeros(1,100); 

 

global interLineal; 

interLineal = 0; 

 

% UIWAIT makes TFG_GUI wait for user response (see UIRESUME) 

% uiwait(handles.figure1); 

 

% --- Outputs from this function are returned to the command line. 

function varargout = TFG_GUI_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)  

% varargout  cell array for returning output args (see VARARGOUT); 

% hObject    handle to figure 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

 

% Get default command line output from handles structure 

varargout{1} = handles.output; 

 

% --- Executes on button press in initButton. 

 

%Es reben les temperatures i s'emmgatzamen dins una taula i es 

%tracten si així està establert. Les temperatures es guarden dins 

%un fitxer de text i es mostren per la pantalla. 

function initButton_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to initButton (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

 

%Declaracions. 

cla 

global mostres; 

global temperaturaSensor; 

global hora; 

global strTmesura; 

global correccio; 

global sensorsConnectats; 

global Vcorreccio; 

global Vmitja; 

global Vmostres; 

global interLineal; 

global diferenciaSensor; 

global Lmesura; 

global unPunt; 



Sistema de Mesures Multipunt Mitjançant Sensors Cablejats 

Miquel Borràs Rosselló 

 

B-34 
 

global direccions; 

 

mostres = 1; 

sensor = 1; 

temperaturaSensor = 0; 

hora = datetime('now'); 

 

set(handles.stopButton, 'userdata', 0); 

 

delete(instrfind ({'Port'},{'COM4'})); 

puerto_serial=serial('COM4');    

puerto_serial.BaudRate=9600; 

set(puerto_serial, 'TimeOut', 3600) 

warning('off','MATLAB:serial:fscanf:unsuccesfulRead'); 

fopen (puerto_serial); 

 

pause(1) 

fwrite(puerto_serial,'temps'); 

pause(2) 

 

fwrite(puerto_serial,strTmesura,'char'); 

fid=fopen('temperatures.txt','w'); 

 

temperaturaSensor = zeros(100,sensorsConnectats) 

mesures = 0; 

 

%Es llegeixen les temperatures. 

while 1 && mesures < Lmesura 

    mesures=mesures+1; 

    %Bucle que demana i guaruda la temperatura de cada sensor. 

     while sensor <= sensorsConnectats;  

         valor_tmp=fscanf(puerto_serial,'%f'); %li passa un valor float 

         temperaturaSensor(mostres,sensor)= valor_tmp 

         hora(mostres) = datetime('now'); 

         sensor = sensor +1; 

     end 

      

     sensor = 1; 

     mitja = sum(temperaturaSensor(mostres,:))/sensorsConnectats 

      

     %Es corregeixen les lectures si es necessari. 

     if interLineal == 1 

         while sensor <= sensorsConnectats     

             temperaturaSensor(mostres,sensor)= 

interp1(diferenciaSensor(:,sensor),Vmitja,temperaturaSensor(mostres,sensor),'linear') 

             sensor = sensor+1; 

         end         

     elseif unPunt == 1 

         while sensor <= sensorsConnectats 

             temperaturaSensor(mostres,sensor)= temperaturaSensor(mostres,sensor)-

correccio(sensor); 

             sensor = sensor+1; 

         end 

     end 

      

    %S'escriuen les temperatures a un fitxer de text.   

    fprintf(fid,'%f\t',temperaturaSensor(mostres,1:sensorsConnectats)); 

    fprintf(fid,'\r\n'); 

      

    sensor = 1; 

 

      

    %Es grafiquen les mostres a temps real. 

    title ('Temperatura Sensor'); 

    xlabel ('Hora'); 

    ylabel ('Temperatura (ºC)'); 

    ylim ([25,35]); 

    plotStyle = {'b-','k-','r-','g-','r-','c-','y-','b--'}; 

    axes(handles.axes2); 

    plot(hora,temperaturaSensor(1:mostres,:)) 

    drawnow 

    legend('S1','S2','S3','S4','S5','S6','S7') 

   

    %Mostra les direccions i la temperatura que cada sensor envia 
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    %sobre una taula. 

    data = temperaturaSensor(1:mesures,1:sensorsConnectats)'; 

    set(handles.uitable1,'data',data); 

    data = direccions; 

    set(handles.uitable2,'data',data); 

    strMostres=num2str(mostres); 

    set(handles.nMostres, 'String', strMostres) 

    mostres=mostres+1; 

        

    %Condició pero poder aturar l'execució de la funció quan 

    %es desitgi.     

    if get(handles.stopButton, 'userdata') 

        fclose (puerto_serial); 

        delete(puerto_serial); 

        fclose (fid); 

        break; 

     end 

end 

 

% --- Executes on button press in stopButton. 

%Permet aturar l'adquisició de dades en qualsevol moment. 

function stopButton_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to stopButton (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

set(handles.stopButton,'userdata',1) 

 

% --- Executes during object creation, after setting all properties. 

function axes2_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to axes2 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 

 

% Hint: place code in OpeningFcn to populate axes2 

 

 

 

function Tmesura_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to Tmesura (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

 

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of Tmesura as text 

%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of Tmesura as a double 

global strTmesura; 

strTmesura = get(hObject, 'String'); 

 

 

% --- Executes during object creation, after setting all properties. 

function Tmesura_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to Tmesura (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 

 

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 

%       See ISPC and COMPUTER. 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

 

 

% --- Executes on button press in setResolution. 

%Funció que dóna l'ordre de modificar la ressolució dels sensors i 

%el nombre de bits amb els quals codificar les temperatures. 

function setResolution_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to setResolution (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

global strBitRes; 

global puerto_serial; 

%Configuració de la comunicació via port sèrie. 

delete(instrfind ({'Port'},{'COM4'})); 

puerto_serial=serial('COM4');    
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puerto_serial.BaudRate=9600; 

set(puerto_serial, 'TimeOut', 3600) 

warning('off','MATLAB:serial:fscanf:unsuccesfulRead'); 

fopen (puerto_serial); 

 

pause(1) 

 

fwrite(puerto_serial,'resolucio'); 

pause(2) 

fwrite(puerto_serial,strBitRes,'char'); 

 

%Es tanca i esborra port sèrie. 

fclose (puerto_serial); 

delete(puerto_serial); 

 

 

% --- Executes on button press in Calibrar. 

%Bloc de codi que realitza el calibratge a un punt. 

function Calibrar_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to Calibrar (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

 

global mostres; 

global temperaturaSensor; 

global correccio; 

global sensorsConnectats; 

 

mostres = 1; 

sensor = 1; 

temperaturaSensor = 0; 

 

 

%Configuració de la comunicació via port sèrie. 

delete(instrfind ({'Port'},{'COM4'})); 

puerto_serial=serial('COM4');    

puerto_serial.BaudRate=9600; 

set(puerto_serial, 'TimeOut', 3600) 

warning('off','MATLAB:serial:fscanf:unsuccesfulRead'); 

fopen (puerto_serial); 

 

pause(1) 

 

%Es pren una mostra per sensor per calcular posteriorment la correcció 

%que s'ha d'aplicar a un sensor determinat. 

while sensor <= sensorsConnectats; 

    valor_tmp=fscanf(puerto_serial,'%f'); 

    temperaturaSensor(mostres,sensor)= valor_tmp; 

    sensor = sensor +1;      

end 

 

mitja = sum(temperaturaSensor)/sensorsConnectats 

correccio = temperaturaSensor-mitja  

%Es tanca i esborra port sèrie. 

fclose (puerto_serial); 

delete(puerto_serial); 

 

 

 

function bitRes_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to bitRes (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

 

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of bitRes as text 

%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of bitRes as a double 

global strBitRes; 

strBitRes = get(hObject, 'String'); 

 

 

% --- Executes during object creation, after setting all properties. 

function bitRes_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to bitRes (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
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% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 

 

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 

%       See ISPC and COMPUTER. 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

 

 

% --- Executes when entered data in editable cell(s) in uitable1. 

function uitable1_CellEditCallback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to uitable1 (see GCBO) 

% eventdata  structure with the following fields (see MATLAB.UI.CONTROL.TABLE) 

%   Indices: row and column indices of the cell(s) edited 

%   PreviousData: previous data for the cell(s) edited 

%   EditData: string(s) entered by the user 

%   NewData: EditData or its converted form set on the Data property. Empty if Data was 

not changed 

%   Error: error string when failed to convert EditData to appropriate value for Data 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

 

 

% --- Executes on button press in PuntCalibracioButton. 

%Aquesta funció s'encarrega de mostrejar temperatures per construir 

%la corba de calibratge. Tots els valos es van emmagatzemant a un 

%fitxer .txt. 

function PuntCalibracioButton_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to PuntCalibracioButton (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

 

global sensorsConnectats; 

 

delete(instrfind ({'Port'},{'COM4'})); 

puerto_serial=serial('COM4');    

puerto_serial.BaudRate=9600; 

set(puerto_serial, 'TimeOut', 3600) 

warning('off','MATLAB:serial:fscanf:unsuccesfulRead'); 

fopen (puerto_serial); 

fid=fopen('calibracio.txt','r'); 

fid2=fopen('temperatura_mitja_calibracio.txt','r'); 

pause(1) 

sensor=1; 

Vmitja=0; 

 

Vmitja = fscanf(fid2,'%f') 

Tcalibracio = fscanf(fid,'%f',[length(Vmitja),sensorsConnectats]) 

 

fclose (fid); 

fclose (fid2); 

 

%Es pren una mostra per cada sensor al punt desitjat. 

while sensor <= sensorsConnectats;  

    valor_tmp=fscanf(puerto_serial,'%f'); 

    Tcalibracio(length(Vmitja)+1,sensor)= valor_tmp 

    sensor = sensor +1  

end 

 

Vmitja = [Vmitja;sum(Tcalibracio(length(Vmitja)+1,:))/sensorsConnectats] 

 

fid=fopen('calibracio.txt','w'); 

fid2=fopen('temperatura_mitja_calibracio.txt','w'); 

 

fprintf(fid2,'%f\t',Vmitja); 

i=0; 

 

%S'incorporen aquestes noves mostres i la temperatura mitja als fitxers de texte. 

while i < sensorsConnectats 

    i=i+1; 

    fprintf(fid,'%f %f %f \t',Tcalibracio(:,i)); 

    fprintf(fid,'\r\n'); 

end 

fclose (fid); 
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fclose (fid2); 

 

 

% --- Executes on button press in CarregarCCButton. 

%Funció que carrega la corba de calibratge per que sigui usada durant l'adquisició 

%de dades per correegir les desviacians entre sensors. 

function CarregarCCButton_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to CarregarCCButton (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

 

global diferenciaSensor; 

global sensorsConnectats; 

global Vmitja; 

global interLineal; 

global Vmostres; 

 

 

fid=fopen('calibracio.txt','r'); 

fid2=fopen('temperatura_mitja_calibracio.txt','r'); 

 

Vmitja = fscanf(fid2,'%f') 

length(Vmitja) 

diferenciaSensor = fscanf(fid,'%f',[length(Vmitja),sensorsConnectats]) 

 

interLineal = 1 

 

Vmostres = 50 

fclose (fid); 

fclose (fid2); 

 

 

% --- Executes on button press in ClearCCButton. 

%Borra la corba de calibratge. 

function ClearCCButton_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to ClearCCButton (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

global interLineal; 

 

fid=fopen('calibracio.txt','w'); 

fid2=fopen('temperatura_mitja_calibracio.txt','w'); 

 

 fprintf(fid,'%f',[]); 

 fprintf(fid2,'%f',[]); 

  

interLineal = 0; 

  

 fclose (fid); 

fclose (fid2); 

 

 

 

function limitMesures_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to limitMesures (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

 

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of limitMesures as text 

%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of limitMesures as a double 

global Lmesura; 

strLmesura = get(hObject, 'String'); 

Lmesura = str2double(strLmesura) 

if Lmesura == 0 

    Lmesura = inf 

end 

 

% --- Executes during object creation, after setting all properties. 

%Estableix un límit de mesures per sensor. 

function limitMesures_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to limitMesures (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 
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% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 

%       See ISPC and COMPUTER. 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

 

% --- Executes on button press in calcularSensors_Button. 

%Es demana al microcontrolador que enviï el nombre de sensors que hi ha 

%en el bus i les seues respectives direccions. 

function calcularSensors_Button_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to calcularSensors_Button (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

 

global sensorsConnectats; 

global direccions; 

guidata(hObject, handles);delete(instrfind ({'Port'},{'COM4'})); 

puerto_serial=serial('COM4');    

puerto_serial.BaudRate=9600; 

set(puerto_serial, 'TimeOut', 3600) 

warning('off','MATLAB:serial:fscanf:unsuccesfulRead'); 

fopen (puerto_serial); 

 

pause(1) 

fwrite(puerto_serial,'NumSensors'); 

 

sensorsConnectats = fscanf(puerto_serial,'%i') 

 

pause(0.5) 

i=0; 

direccions = []; 

size(direccions) 

while i < sensorsConnectats 

    i=i+1; 

    direccions = [direccions; fscanf(puerto_serial)] 

 

end 

 

direccions=cellstr(direccions)  

 

fclose (puerto_serial); 

delete(puerto_serial); 

 

 

% --- Executes on button press in CarregarUnPunt_Button. 

%Estableix la correcció de la desviació entre sensors a un punt. 

function CarregarUnPunt_Button_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to CarregarUnPunt_Button (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

global unPunt; 

 

unPunt = 1; 

 

% --- Executes on button press in noCorregir_Button. 

%No es corregeixen les dades. 

function noCorregir_Button_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to noCorregir_Button (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

 

global unPunt; 

global interLineal; 

 

unPunt = 0; 

interLineal = 0; 

 

 

% --- Executes when entered data in editable cell(s) in uitable2. 

function uitable2_CellEditCallback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to uitable2 (see GCBO) 

% eventdata  structure with the following fields (see MATLAB.UI.CONTROL.TABLE) 

%   Indices: row and column indices of the cell(s) edited 
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%   PreviousData: previous data for the cell(s) edited 

%   EditData: string(s) entered by the user 

%   NewData: EditData or its converted form set on the Data property. Empty if Data was 

not changed 

%   Error: error string when failed to convert EditData to appropriate value for Data 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
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APÈNDIX C   ESQUEMÀTIC 

 

Figura 28: Circuit esquemàtic. 
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APÈNDIX D   TAULES DE MESURES 
 

Taula 13: Conjunt de mesures a punt d'ebullició i solidificació. 

 
Punt d'Ebullició (°C) Punt de Solidificació (°C) 

Mostra 1 99,75 0,006 

Mostra 2 99,75 0,006 

Mostra 3 99,75 0,006 

Mostra 4 99,81 0 

Mostra 5 99,94 0,006 

Mostra 6 99,94 0 

Mostra 7 99,87 0 
 

Taula 14: Conjunt de mesures a 33.70 °C. 

 
Sensor 1 Sensor 2 Sensor 3 Sensor 4 Sensor 5 Sensor 6 Sensor 7 Sensor 8 Diferència Màxima 

Mostra 1 33,75 33,88 34 33,88 33,88 33,63 33,38 33,25 0,75 

Mostra 2 33,81 33,88 34 33,88 33,88 33,63 33,38 33,25 0,75 

Mostra 3 33,81 33,88 34 33,88 33,88 33,63 33,38 33,31 0,69 

Mostra 4 33,81 34 34 33,88 33,88 33,63 33,38 33,31 0,69 

Mostra 5 33,81 34 34 33,88 33,88 33,69 33,44 33,31 0,69 

Mostra 6 33,81 34 34 33,88 33,88 33,69 33,44 33,31 0,69 

Mostra 7 33,88 34 34 33,88 33,88 33,69 33,44 33,31 0,69 

Mostra 8 33,88 34 34 33,88 33,88 33,69 33,44 33,31 0,69 

Mostra 9 33,88 34 34 33,88 33,88 33,69 33,44 33,31 0,69 

Mostra 10 33,88 34 34 33,88 33,88 33,69 33,44 33,31 0,69 

Mitjana 33,832 33,964 34 33,88 33,88 33,666 33,416 33,298 0,702 

 

Taula 15: Conjunt de mesures a 42.72 °C. 

 
Sensor 1 Sensor 2 Sensor 3 Sensor 4 Sensor 5 Sensor 6 Sensor 7 Sensor 8 Diferència Màxima 

Mostra 1 42,94 42 42,44 42,31 42,38 43,06 43,25 43,38 1,38 

Mostra 2 42,94 42 42,44 42,31 42,38 43,06 43,25 43,38 1,38 

Mostra 3 42,94 42 42,44 42,31 42,38 43,06 43,25 43,38 1,38 

Mostra 4 42,94 42 42,44 42,31 42,5 43,06 43,25 43,38 1,38 

Mostra 5 42,94 42 42,44 42,31 42,38 43,06 43,25 43,38 1,38 

Mostra 6 42,94 42 42,44 42,31 42,5 43,06 43,25 43,38 1,38 

Mostra 7 42,94 42 42,44 42,31 42,38 43,06 43,25 43,38 1,38 

Mostra 8 42,94 42 42,44 42,31 42,38 43,06 43,25 43,38 1,38 

Mostra 9 42,88 42 42,44 42,31 42,38 43,06 43,19 43,38 1,38 

Mostra 10 42,88 41,88 42,44 42,31 42,38 43,06 43,19 43,31 1,43 

Mitjana 42,928 41,988 42,44 42,31 42,404 43,06 43,238 43,373 1,385 
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Taula 16: Conjunt de mesures per mètode de calibratge a 1 punt a 33.85 °C. 

 
Sensor 1 Sensor 2 Sensor 3 Sensor 4 Sensor 5 Sensor 6 Sensor 7 Sensor 8 Diferència Màxima 

Mostra 1 33,86 33,86 33,86 33,86 33,86 33,79 33,80 33,86 0,07 

Mostra 2 33,92 33,86 33,86 33,86 33,86 33,86 33,80 33,86 0,12 

Mostra 3 33,86 33,86 33,86 33,86 33,86 33,79 33,86 33,86 0,07 

Mostra 4 33,92 33,86 33,86 33,86 33,86 33,79 33,86 33,86 0,13 

Mostra 5 33,92 33,86 33,86 33,86 33,86 33,79 33,86 33,86 0,13 

Mostra 6 33,92 33,86 33,86 33,86 33,86 33,86 33,86 33,86 0,06 

Mostra 7 33,92 33,86 33,86 33,86 33,86 33,79 33,86 33,86 0,13 

Mostra 8 33,92 33,86 33,86 33,86 33,86 33,79 33,80 33,86 0,13 

Mostra 9 33,92 33,86 33,86 33,86 33,86 33,79 33,86 33,86 0,13 

Mostra 10 33,92 33,86 33,86 33,86 33,86 33,79 33,86 33,86 0,13 

Mitjana 33,91 33,86 33,86 33,86 33,86 33,81 33,84 33,86 0,10 

 

Taula 17: Conjunt de mesures per mètode de calibratge a 1 punt a 42.15 °C. 

 
Sensor 1 Sensor 2 Sensor 3 Sensor 4 Sensor 5 Sensor 6 Sensor 7 Sensor 8 Diferència Màxima 

Mostra 1 42,30 41,36 41,92 41,86 41,74 42,42 42,93 43,11 1,75 

Mostra 2 42,30 41,36 41,92 41,86 41,74 42,42 42,93 43,05 1,69 

Mostra 3 42,24 41,36 41,92 41,86 41,74 42,42 42,93 43,05 1,69 

Mostra 4 42,24 41,23 41,92 41,86 41,74 42,42 42,86 43,05 1,82 

Mostra 5 42,24 41,23 41,92 41,86 41,74 42,42 42,86 42,98 1,75 

Mostra 6 42,24 41,23 41,86 41,79 41,74 42,36 42,86 42,98 1,75 

Mostra 7 42,24 41,23 41,86 41,79 41,74 42,36 42,86 42,98 1,75 

Mostra 8 42,17 41,23 41,86 41,79 41,61 42,36 42,80 42,98 1,75 

Mostra 9 42,17 41,23 41,86 41,79 41,61 42,29 42,80 42,92 1,69 

Mostra 10 42,17 41,23 41,86 41,79 41,61 42,29 42,80 42,92 1,69 

Mitjana 42,23 41,27 41,89 41,83 41,70 42,38 42,86 43,00 1,73 

 

Taula 18: Conjunt de mesures per mètode de calibratge lineal a 29.67 °C. 

 
Sensor 1 Sensor 2 Sensor 3 Sensor 4 Sensor 5 Sensor 6 Sensor 7 Sensor 8 Diferència Màxima 

Mostra 1 29,79 29,79 29,80 29,80 29,80 29,79 29,73 29,80 0,07 

Mostra 2 29,79 29,79 29,80 29,80 29,80 29,79 29,79 29,80 0,01 

Mostra 3 29,79 29,79 29,80 29,80 29,80 29,86 29,79 29,80 0,07 

Mostra 4 29,86 29,79 29,80 29,85 29,80 29,86 29,79 29,86 0,07 

Mostra 5 29,86 29,79 29,80 29,85 29,80 29,86 29,79 29,86 0,07 

Mostra 6 29,86 29,79 29,86 29,85 29,80 29,86 29,79 29,86 0,07 

Mostra 7 29,86 29,79 29,80 29,85 29,80 29,86 29,79 29,86 0,07 

Mostra 8 29,86 29,79 29,80 29,85 29,80 29,86 29,79 29,86 0,07 

Mostra 9 29,92 29,79 29,80 29,85 29,80 29,86 29,79 29,86 0,13 

Mostra 10 29,86 29,79 29,86 29,85 29,80 29,86 29,79 29,86 0,07 

Mitjana 29,85 29,79 29,81 29,84 29,80 29,85 29,78 29,84 0,06 
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Taula 19: Conjunt de mesures per mètode de calibratge lineal a 29.82 

 
Sensor 1 Sensor 2 Sensor 3 Sensor 4 Sensor 5 Sensor 6 Sensor 7 Sensor 8 Diferència Màxima 

Mostra 1 44,21 44,32 44,32 44,32 44,45 44,32 44,20 44,39 0,25 

Mostra 2 44,21 44,32 44,32 44,32 44,45 44,32 44,20 44,39 0,25 

Mostra 3 44,21 44,32 44,32 44,32 44,45 44,32 44,20 44,39 0,25 

Mostra 4 44,21 44,32 44,26 44,32 44,45 44,32 44,20 44,39 0,25 

Mostra 5 44,21 44,32 44,26 44,32 44,45 44,32 44,14 44,39 0,30 

Mostra 6 44,21 44,32 44,26 44,32 44,45 44,32 44,14 44,33 0,30 

Mostra 7 44,21 44,32 44,26 44,32 44,45 44,32 44,14 44,33 0,30 

Mostra 8 44,21 44,32 44,26 44,32 44,45 44,32 44,14 44,33 0,30 

Mostra 9 44,15 44,19 44,26 44,26 44,45 44,26 44,14 44,33 0,30 

Mostra 10 44,15 44,19 44,26 44,26 44,45 44,26 44,14 44,33 0,30 

Mitjana 44,20 44,29 44,28 44,31 44,45 44,31 44,17 44,36 0,28 

 

 


