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1. INTRODUCCIÓ 
 

Actualment és impossible no sentir a parlar de les noves tecnologies. Cada aparell 

electrònic ens serveix per treballar de forma més còmoda, precisa i ràpida. Per això, 

molts camps d'estudi utilitzen aquestes tecnologies per realitzar les seves tasques. 

 
En conscienciar-nos sobre la importància del desenvolupament de les tecnologies, ens 

vam interessar a dur a terme un projecte innovador, únic i personal, que pogués aportar 

alguna innovació en el món de la ciència i que englobés diferents camps com són els de 

la tecnologia, química, biologia i economia. 

 
Triar aquest tema no ha sigut una feina fàcil: volíem un tema actual, que tingués un cert 

interès tecnològic i que la informació fos assequible. Primerament, vam pensar a 

centrar-nos en una temàtica més esportiva, relacionada amb la salut. Però ràpidament 

vam veure que no podíem aportar-hi res personal i que no ens motivava del tot. Per 

aquest motiu, vam decidir canviar de tema i fer un treball en el qual poguéssim aportar 

innovació i coneixements propis. Sabíem que volíem construir un detector, però no va 

ser fins que vam tenir la idea d’enfocar-ho en el camp mèdic, que se'ns va ocórrer dur a 

terme un treball relacionat amb la incontinència urinària, per poder aportar un nou 

invent que ajudés a desenvolupar nous mètodes d'anàlisis. 

 
Durant tot el treball partim d'un problema molt comú en l'actualitat, el qual 

normalment es manifesta en moltes dones. No obstant això, la població no és del tot 

conscient del gran impediment que aquesta comporta. S'ha de tenir en compte que la 

pèrdua d’orina, normalment, no comporta malalties molt greus, però, sí que té un gran 

impacte en l'organisme humà, provocant repercussions psicològiques, alteracions de la 

son, disfuncions sexuals, un gran impacte en la qualitat de vida, entre d'altres. 

 
La nostra intenció des d'un bon principi va ser enfocar el nostre aparell en el camp 

mèdic. Volíem que el sensor fos capaç de monitoritzar el procés de control de la 

quantitat de les pèrdues d'orina, en les dones que ho pateixen. A través d'aquest 

control miccional, poder determinar el tipus de mètode més eficaç en cada cas i 

proporcionar un tractament adequat i personalitzat per cada pacient. 

 
Per desenvolupar el treball hem utilitzat diverses fonts per poder adquirir tota la 

informació necessària sobre els temes que tractàvem. Pel que fa a la part teòrica, vam 

utilitzar fonts d'internet i alguns llibres per ampliar la informació. Hem investigat sobre 

el món de la incontinència urinària, centrant-nos en els tipus i els diversos tractaments 

per a cada un d’ells. Per complementar la nostra recerca, hem realitzat una entrevista 

amb l'uròleg i ginecòleg Bárbaro García. 

 
Un cop havent investigat, vam començar el desenvolupament de la part pràctica, la 

creació i disseny del prototip. En aquest punt ens vam trobar davant d'un gran repte: 

cap de les dues no havia realitzat mai cap projecte relacionat amb la tecnologia i la 

programació, i, per tant, havíem de començar des de zero. Per això, vam llegir dos 

llibres i vàrem realitzar dos cursets: un online sobre Arduino IDE, i l'altre a l'EUSS (Escola 

Universitària Salesiana de Sàrria) sobre SolidWorks. També, per obtenir informació d'un 



JULA IU SENSOR  

5 

 

 

 

professional en el camp, vam realitzar una entrevista amb un enginyer i professor de la 

universitat EUSS, anomenat Joan Carles Fernández. 

 
Un cop havent aprés tot el que necessitàvem, vam poder començar el muntatge del 

sensor. Vam programar-lo perquè realitzés totes les funcions que nosaltres 

necessitàvem: enregistrar les pèrdues de les pacients a temps real i enviar les dades a 

una plataforma digital anomenada ThingSpeak. En programar-lo, el vam protegir amb 

una caixa, la qual va ser realitzada amb una aplicació anomenada SolidWorks. 

 
Per poder comprovar si l'aparell funcionava correctament, vam realitzar quatre proves: 

una prova pilot i tres proves en tres pacients diferents. Les identitats dels pacients no 

són esmentades per mantenir la seva privacitat. Aquestes, eren dones que ja sabíem 

prèviament que patien incontinència urinària. Així, ens podíem assegurar que els 

resultats que obtindríem ens serien útils per poder desenvolupar el treball. 

 
Finalment, vam elaborar un pla de màrqueting per comercialitzar el producte. Vam 

crear un logo el qual representaria la nostra marca, una pàgina web on exposem el 

nostre producte i donem la informació necessària perquè els clients sàpiguen les 

prestacions que el sensor pot oferir i, per últim, vam establir un preu de venda tenint en 

compte el cost de producció, de disseny, unitari i el marge. 

 
Durant el treball hem utilitzat el mètode DIY (Do It Yourself), que es tradueix com a "fes- 

t'ho tu mateix". Aquest procediment consisteix en l'elaboració personal i pròpia d'un 

material, aparell, etc. El principal avantatge d'aquest mètode és el fet que es necessiten 

menys materials i que s'aprèn moltíssim durant el procés, ja que som nosaltres 

mateixes qui desenvolupem totes les parts del projecte de forma autodidàctica. 

 
Per a nosaltres fer aquest treball és un gran repte, ja que en ser un treball d'un caire tan 

complex, s'ha de tenir una organització i ser constant. 
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1.1. OBJECTIUS 
 

Els objectius que ens hem plantejat per desenvolupar el nostre treball són molt clars: 

 
1. Aconseguir crear un sensor que monitoritzi la humitat. 

 
2. Programar la placa per tal que el sensor faci les funcions que necessitem. 

 
3. Aconseguir poder visualitzar les dades que enregistra el sensor a través d'una 

plataforma digital. 

 
4. Dissenyar una caixa que atregui visualment al client i que protegeixi la placa i la 

bateria. 

 
5. Aconseguir que el detector tingui utilitat en el camp de la medicina. 

 
6. Elaboració d’un pla de màrqueting per comercialitzar el sensor. 
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2. EL SENSOR I LES SEVES UTILITATS 

 
Un sensor és un aparell que és capaç de captar diferents estímuls i produir uns senyals 

(temperatura, humitat, força, etc.) aquests els transforma en variables elèctriques. Els 

sensors estan formats pel cos de prova, és a dir, l’element que reacciona davant d’una 

magnitud física (sensor d’humitat); i el transductor (convertidor), el component que 

tradueix un senyal perquè sigui llegible pel sistema. Aquest convertidor enviarà les 

dades a una placa. A partir d’aquest moment la persona que utilitza el sensor pot fer 

amb les dades el que ell vulgui, per exemple totes aquelles plaques que porten Wi-Fi 

incorporat, permeten poder enviar les dades a una plataforma digital i observar-les. 

 
Actualment, a causa del món en què vivim i el desenvolupament de les noves 

tecnologies, cada vegada hi ha més aparells que porten diversos sensors de qualsevol 

classe. Per exemple, sensors de reconeixement facial o de veu, per activar els 

eixugaparabrises del cotxe, per detectar un cos, per obrir una persiana, entre d’altres. 1 

 

 
Esquema 1: Autores. Procés de transformació d’una magnitud a una senyal llegible pel sistema.   

 
 

2.1. APLICACIONS EN EL MEDI SANITARI 
 

Actualment hi ha molts camps mèdics que utilitzen sensors, normalment connectats a 

un ordinador, per obtenir una base de dades de forma efectiva. Els sensors més 

complexos es troben en hospitals, però també és possible trobar-los en el lloc de 

residència del pacient. Un dels més coneguts i comuns és el termòmetre. 

 
En la medicina és necessari controlar tots els aspectes involucrats, ja que són molt 

importants. Per això, s’utilitzen els sensors, els quals aporten un control i una seguretat 

de forma precisa. Podem trobar sensors de freqüència cardíaca, de tensió arterial, de 

gas, d’humitat, de salinitat, entre d’altres. 

 
Els sensors poden millorar considerablement la qualitat de vida de persones amb 

discapacitats o disfunció. Per això, és molt important dur a terme un seguiment de les 

dades obtingudes, ja que moltes malalties evolucionen a resultat d’una mala regulació 

de substàncies. En conseqüència, molts investigadors busquen millores en els sensors, 

aprofundint i millorant la seva sensibilitat. 
 

 

1 Referències: Prototipado, LAB. (2018). ¿Qué es un sensor?. Tipos y diferencias. [En línia] 

<http://paolaguimerans.com/openeart/?p=1372>. 

http://paolaguimerans.com/openeart/?p=1372
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2.2. SENSOR D’HUMITAT2 

 
Per desenvolupar el nostre treball necessitem el sensor d’humitat. Aquest, detecta el 

nivell d’humitat del medi en el qual es troba. Per exemple, en un sistema de reg, un 

sensor d’humitat serveix per detectar quan les plantes necessiten aigua i quan no. 

 
Hi ha dos tipus de sensor d’humitat: els sensors analògics i els sensors digitals. A grans 

trets, podríem dir que la gran diferència entre els dos és la forma en la qual detecten la 

humitat. El sensor analògic mesura la humitat d’aigua utilitzant un sistema que es basa 

en un condensador. Hi ha diferents tipus de sensors d'humitat, però els més usuals 

són3: 

 

• Mecànics: aprofiten els canvis de dimensions que pateixen certs tipus de materials en 

presència d'humitat, com per exemple: fibres orgàniques o sintètiques, el cabell humà, 

etc. 

 

• Basats en sals higroscòpiques: dedueixen el valor de la humitat en l'ambient a partir 

d'una molècula cristal·lina que té molta afinitat amb l'absorció de l'aigua. 

 

• Per conductivitat: la presència d'aigua en un ambient permet que a través d'unes 

reixetes d'or circuli un corrent, ja que l'aigua és bona conductora de corrent. Segons la 

mesura de corrent es dedueix el valor de la humitat. 

 

• Capacitius: es basen senzillament en el canvi de la capacitat que pateix un 

condensador en presència d'humitat. 

 

• Infrarojos: aquests disposen de dues fonts infraroges les quals absorbeixen part de la 

radiació que conté el vapor d'aigua. 

 

• Resistius: estan basats en la detecció del canvi de resistència produïda en augmentar la 

humitat. La resistència ajustable serveix per controlar manualment el límit d'humitat o 

llindar de funcionament del sensor, és a dir, es pot ajustar la sensibilitat del dispositiu, 

actuant sobre aquesta resistència. 4 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 Referències: Carolina. (2014). Sensor d’humitat amb arduino. [En línia]. 

<http://www.tecnobloc.com/sensor-dhumitat-amb-s4arduino/>. 

3 Referències: CARLETTI, Eduardo J. (2017). Sensores – Conceptos generales. Descripción y 

funcionamiento. [En línia] <http://robots-argentina.com.ar/Sensores_general.htm>. 

4 Referències: Carlimp. (2016). Tutorial Arduino: Sensor de humedad [Arxiu de vídeo]. 

<http://www.youtube.com/watch?v=Dyasnmj6SWM>. 

http://www.tecnobloc.com/sensor-dhumitat-amb-s4arduino/
http://robots-argentina.com.ar/Sensores_general.htm
http://www.youtube.com/watch?v=Dyasnmj6SWM
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2.3. ENTREVISTA A L’ENGINYER JOAN CARLES FERNÁNDEZ 

 

El divendres 6 de juliol vam realitzar una entrevista a un professor de l’Escola 

Universitària Salesiana de Sarrià - EUSS Enginyeria anomenat Sr. Joan Carles Fernández. 

Aquest, ens va explicar el desenvolupament del seu projecte, el qual consistia en la 

creació d’un sensor d’humitat sense haver-lo de programar. En Joan va aconseguir 

prevenir la pèrdua d’orina nocturna en un infant (enuresis). Cal remarcar que aquest 

projecte no el va inventar, sinó que el va reproduir ajustant-lo a les seves necessitats 

personals. 

 
El seu sensor va ser creat a través d’una pila i un brunzidor (dispositiu electrònic que 

produeix un so o brunzit). Per dur-ho a terme, es va centrar en la part del llit que seria 

afectada per orina. Va col·locar dues malles protectores, i, al mig d’aquestes, un llençol, 

el qual impedia que el circuit estigués tancat i, per tant, el brunzidor no s’activés. Però, 

en el moment que l’infant té una pèrdua i el llençol es mulla, l’aigua, que és conductora, 

permet que l’electricitat passi d’una malla a l’altra, tancant al circuit, i per tant, activant 

el brunzidor. 
 

En aquesta imatge podem observar el circuit que va 

dur a terme l’enginyer. El circuit es tancaria en el 

moment en què el llençol estigués moll, ja que 

l’aigua de l’orina és conductora i permetria que 

l’electricitat passés a través del llençol fins a arribar 

a l’altra banda on hi ha una segona malla. En canvi 

si no hi ha cap pèrdua, l’Electricitat no pot travessar 

el llençol, ja que no és conductor i el circuit no està 

mai tancat. 

 

 
Il·lustració 1: Autores . Esquema circuit elèctric.  

 

Aquesta trobada amb el Sr. Joan Carles Fernández ens ha servit molt pel nostre treball, 

ja que la seva metodologia de treball és molt útil: ha utilitzat un mètode molt senzill, el 

qual redueix temps de treball i és de qualitat. 



JULA IU SENSOR  

10 

 

 

 

3. LA INCONTINÈNCIA URINÀRIA 
3.1. QUÈ ÉS? 

 

La incontinència d'orina o incontinència urinària (IU) és la pèrdua involuntària d'orina. 

Aquesta pèrdua afecta un gran nombre de persones, sobretot a dones durant el període 

de l'embaràs o la menopausa. Encara que no representa un greu problema de salut, sí 

que té un gran impacte en la qualitat de vida, amb repercussions psicològiques, 

alteracions de la son, disfuncions sexuals, depressió i pèrdua de l'autoestima. Cal 

remarcar que sovint també apareix per culpa d'un altre problema de salut, com per 

exemple els tumors. 

 
Entre els principals factors de risc que poden fer aparèixer aquesta disfunció trobem els 

embarassos, els parts, l'envelliment, l'herència, l'obesitat, el restrenyiment i, també, 

alguns hàbits com la pràctica d'esport d'impacte, ingesta excessiva de líquids, mal hàbit 

miccional, el consum d'alguns medicaments (diürètics, antidepressius, tractaments per 

a la hipertensió) i els problemes de deterioració cognitiva greus. 

 
A més, podem trobar molts tipus d'incontinències, els més importants són els que 

podeu trobar explicats a l’apartat (3.3).5 

 

 
3.2. INCIDÈNCIA DE LA INCONTINÈNCIA URINÀRIA A ESPANYA 

 

S’estima que la incontinència urinària afecta a 50 milions de persones 

(aproximadament) d’arreu del món. Només dins Espanya aproximadament hi ha unes 

6.810.000 persones que pateixen incontinència urinària, d’aquestes un 79,4% són 

dones i 20,6% homes. 

Altres estudis epidemiològics realitzats conclouen que un 20% de la població femenina 

entre 18 i 65 anys la pateixen en graus variables, amb un 79,2% d’elles amb més d’un 

any d’evolució. És a dir, la prevalença augmenta amb l’edat, de manera que si amb 35 

anys ja el 21% la pateix, aquest percentatge augmenta lleugerament fins als 60 anys, 

arribant al 35% i amb 65 anys augmenta fins al 53%, i així seguidament. Aquest augment 

depèn de molts factors, com són la menopausa, l’obesitat, l’estil de vida, l’alimentació, 

entre d’altres.6 

 
 
 
 
 
 
 

5   Referències:  BENDAHAN, Gladys;  i  altres. (2017). La incontinència urinària. [En línia] 

<http://ics.gencat.cat/web/.content/documents/assistencia/gpc/guia_bolquers.pdf>. 

 
6 Referències: CASTELLANOS Marta. “Pla d’intervenció d’infermeria en el tractament de la incontinència 

urinaria per esforç”. [En línia]. 

<https://repositori.udl.cat/bitstream/handle/10459.1/47660/mcastellanosv.pdf?sequence=1>. 

http://ics.gencat.cat/web/.content/documents/assistencia/gpc/guia_bolquers.pdf
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3.3. TIPUS D'INCONTINÈNCIA7 

 
Es distingeixen diversos tipus d'incontinència, els quals depenen de diversos factors. Els 

més freqüents són els següents: IUE, IUU, bufeta hiperactiva, incontinència urinària 

mixta, incontinència urinària funcional, incontinència urinària per sobreeiximent i de 

causa psicògena. 8 

 
3.3.1. INCONTINÈNCIA URINÀRIA D'ESFORÇ (IUE) 

 

La incontinència urinària d’esforç són pèrdues d'orina que apareixen coincidint amb 

esforços que augmenten la pressió abdominal com esternudar, tossir, riure, saltar o 

córrer, aixecar pesos. És el més freqüent en les dones. 

 
La causa més habitual és la debilitat del sòl pèlvic, que és el conjunt d'estructures 

anatòmiques (músculs, ossos, tendons i nervis) que tenen com a funció servir de 

sustentació dels òrgans pèlvics (matriu, bufeta i recte). 

 
 

 
3.3.2. INCONTINÈNCIA URINÀRIA D'URGÈNCIA (IUU) 

 

La incontinència urinària d’urgència és la pèrdua involuntària d'orina associada a 

l'aparició d'una necessitat sobtada d'orinar (urgència). Es produeix per una 

hiperactivitat del múscul detrusor que provoca una contracció inadequada i involuntària 

de la bufeta. Podem trobar dos tipus: 

 
- Incontinència sensitiva: és provocada per un augment dels impulsos sensitius des dels 

receptors de tensió/pressió que es troben a les parets vaginals. Els pacients tenen una 

sensació de plenitud i urgència. A més, pot estar associada a malalties cognitives. 

 
- Incontinència motora: és la pèrdua d'orina motivada per la hiperactivitat del detrusor, 

és a dir, un error a la inhibició motora del reflex de la micció. També està associada a 

malalties cognitives, encara que també es troba present amb pacients amb problemes 

d'esforç o obstrucció. 
 
 
 
 
 
 
 

7 Referències: Mayo Clinic. (2017). Incontinencia urinaria - Síntomas y causas - Mayo Clinic. [En línia]. < 

https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/urinary-incontinence/symptoms-causes/syc- 

20352808>. 

 

8 Referències: ALCARAZ, Antonio; i altres. Incontinencia urinaria. [En línia]. 

<https://www.aeu.es/UserFiles/IncontinenciaUrinariaInterna_rev(1).pdf>. 

https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/urinary-incontinence/symptoms-causes/syc-20352808
https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/urinary-incontinence/symptoms-causes/syc-20352808
http://www.aeu.es/UserFiles/IncontinenciaUrinariaInterna_rev(1).pdf
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3.3.3. BUFETA HIPERACTIVA 
 

La bufeta hiperactiva és un símptoma clínic que es caracteritza per un augment de la 

freqüència miccional, urgència i nictúria (necessitat d'aixecar-se a orinar a la nit), és 

produïda pel mateix mecanisme que la incontinència d'urgència amb la diferència que 

els pacients que pateixen bufeta hiperactiva en alguns casos al principi no tenen 

pèrdues, amb el pas del temps van augmentant, sobretot quan el pacient es va fent 

gran. 

 

3.3.4. INCONTINÈNCIA URINÀRIA MIXTA 
 

La incontinència urinària mixta succeeix quan coincideixen en una pacient símptomes 

de IUE i IUU. 

 
3.3.5. INCONTINÈNCIA URINÀRIA FUNCIONAL 

 

La incontinència urinària funcional és un tipus d'incontinència que s'associa a malalties 

mentals, com ara l'Alzheimer, el Parkinson o la depressió. Encara que el sistema urinari 

funciona amb normalitat, el pacient és incapaç de controlar-lo, ja que hi ha hagut un 

deteriorament cognitiu greu. També podem trobar-la en pacients que pateixen alguna 

discapacitat o immobilitat física greu, és a dir, les persones que no es poden desplaçar o 

que no ho poden fer amb la suficient rapidesa. 

 
3.3.6. INCONTINÈNCIA URINÀRIA PER SOBREEIXIMENT 

 

La incontinència urinària per sobreeiximent és un altre tipus d'incontinència urinària. En 

aquest cas, la pèrdua d'orina es produeix perquè la bufeta es troba distesa per 

obstrucció i impossibilitat de buidatge. Es distingeixen dues causes: 

 
- Orgànica: en aquest cas la bufeta es troba distesa per una obstrucció la qual impedeix 

el pas de l'orina correctament i a conseqüència d'aquest fer la bufeta és incapaç de 

buidar-se. Quan la bufeta ja no es pot distendre més es produeix un sobreeiximent. 

Aquest tipus d'obstrucció és causat a conseqüència d'altres malalties. Pot aparèixer tant 

en homes com en dones. En el cas dels homes apareix a causa de tumors prostàtics i la 

hipertròfia de la pròstata. 

 
- Neurològica: aquest tipus apareix quan hi ha un dany neurològic del nucli parasimpàtic 

medul·lar o del nervi pèlvic i produeix que el múscul detrusor no tingui força. 

Generalment és causada per lesions medul·lars, l'esclerosi múltiple o intervencions 

quirúrgiques que afecten el nervi pèlvic.9 

 
 

9 ROBLES, Enrique J. (2018). Incontinencia urinaria. [En línia]. <https://www.cun.es/enfermedades- 

tratamientos/enfermedades/incontinencia-urinaria>. 

http://www.cun.es/enfermedades-
http://www.cun.es/enfermedades-
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3.3.7. INCONTINÈNCIA URINÀRIA DE CAUSA PSICÒGENA 
 

La incontinència urinària de causa psicògena està associada a factors externs. És 

causada per estímuls que afecten els sentits com l'aigua o el fred, també està 

relacionada a emocions fortes i sobtades com la por, l'angoixa i el plaer. Finalment 

també es fa present en persones que tenen fòbies i manies.10 

 
3.4. MEDICAMENTS QUE PODEN INFLUIR I AUGMENTAR LA INCONTINÈNCIA 

URINÀRIA 

 
Taula 1: Tipus de medicaments que poden influir en la incontinència urinària.   

 

MEDICAMENT O DROGA Iatrogènia* farmacològica 

Antidepressius Retenció d’orina, IU per 

sobreeiximent, sedació 

Anticolinèrgics Retenció d’orina, IU per 

sobreeiximent, impacció fecal 

Antihistamínics Retenció d’orina, IU per 

sobreeiximent 

Anticolinèrgics Retenció d’orina, IU per 

sobreeiximent 

Antipsicòtics Retenció d’orina, IU per 

sobreeiximent 

Diürètics (també influeix plates medicinals 

com la panotxa de blat de moro, l’ortiga 

blanca, la cua de cavall, la carxofa, etc.) 

Urgència missional, augment del 

volum i la freqüència 

Sedants Sedació, Retenció d’orina 

Alcohol Sedació, urgència, deliri 

Narcòtics Sedació 

Relaxants musculars Relaxació uretral 

Cafeïna Agreuja o precipita la IU 

*És un mal a la salut causat o provocat per una injecció constant d’alguns farmacològics 

o drogues.11
 

 
 
 
 
 

 

10 Referències: Mayo Clinic. (2017). Incontinencia urinaria - Síntomas y causas - Mayo Clinic. [En línia] < 

https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/urinary-incontinence/symptoms-causes/syc- 

20352808>. 

11 Referències: Institut Català de la Salut. BENDAHAN, Gladys; i altres (2017). La incontinència urinària. 

Direcció clínica, l'atenció primària. [En línia]. 

<http://ics.gencat.cat/web/.content/documents/assistencia/gpc/guia_bolquers.pdf>. 

https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/urinary-incontinence/symptoms-causes/syc-20352808
https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/urinary-incontinence/symptoms-causes/syc-20352808
http://ics.gencat.cat/web/.content/documents/assistencia/gpc/guia_bolquers.pdf
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3.5. DIAGNÒSTIC 

 

Per poder diagnosticar un pacient i poder trobar el tipus de solució més eficient en cada 

cas, convé realitzar una bona història clínica on se'l sotmet a preguntes dirigides per 

poder establir el tipus i la severitat de la incontinència. Es valora la manera en què es 

produeixen les pèrdues, la ingesta de líquids i medicacions, malalties associades, ritme 

miccional i activitat física. 

 
Després de realitzar una exploració física, s’ha de fer una exploració ginecològica, 

pèlvica i neurològica. També es valora la necessitat de sol·licitar proves 

complementàries com analítica d'orina, ecografia o estudis urològics. 

 
El problema per poder diagnosticar un pacient el trobem quan aquest no vol explicar els 

seus símptomes, sigui per vergonya, por, o, simplement, el fet que no ho vegin 

necessàriament important. En aquests casos, els metges els hi és molt difícil determinar 

la gravetat de les pèrdues. 

 
A més, un cop el doctor ja ha determinat que la pacient pateix algun tipus 

d’incontinència, li ofereix unes taules, les quals aquest ha d’anar emplenant durant 3 

dies. Ha d’anar apuntant cada cop que té una pèrdua i la quantitat d’aquesta. Cal 

remarcar que aquestes taules són molt poc precises a causa de la manca de 

coneixement dels pacients. Per això, creiem que un la creació d’un detector 

d’incontinència urinària ajudaria a determinar la quantitat de les pèrdues de forma molt 

més precisa i ràpida. 

 
El diagnòstic es fa per: 

- Qüestionaris orientatius, que determinen si pateix d'IU d'esforç, d'urgència, o 

mixta. 

- Detecció de factors de risc. 

- Descartar possible iatrogènia farmacològica. 

- Registre missional. (El mateix pacient ha d'anar apuntant a unes taules cada cop 

que té una pèrdua i la quantitat de la pèrdua orientativament). 

- Exploració física general (abdominal, prolapse uterí, vesical o rectal). 

- Exploració funcional: valoració de la capacitat física i estat cognitiu. 
 
 

Exploracions complementàries (Només necessàries en cas que ho digui el metge) 

- Anàlisi d'orina 

- Anàlisi de sang 

- Ecografia genitourinària 

- Urodinàmica12
 

 
 
 
 

12 Estudis urodinàmics: valoren de manera objectiva el funcionament de l’esfínter i de la bufeta. 
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3.5.1. QÜESTIONARI CLAU PER CLASSIFICAR ORIENTATIVAMENT EL TIPUS 

D’INCONTINÈNCIA 
 

Taula 2: Qüestionari per classificar orientativament el tipus d'incontinència.  
 

A- IU d’esforç) · Teniu sensació de pes a la zona genital? 

· Quan pugeu o baixeu, se us escapa l’orina? 

· Quan rieu, se us escapa l’orina? 

· Quan tossiu, se us escapa l’orina? 

· Quan esternudeu, se us escapa l’orina? 

B- IU d’urgència · Quan sou al carrer teniu ganes d’orinar? 

· Quan teniu ganes d’orinar, teniu la sensació que és urgent i heu 
d’anar 

de pressa? 

· Quan obriu la porta de casa, heu d’anar al lavabo corrents? 

· Quan sortiu de l’ascensor, heu de córrer al servei perquè se us 

escapa l’orina? 

C- IU mixta Ambdós tipus 

 

 

RESULTATS: 

- Quatre preguntes del grup A afirmatives, probablement es tracta d'una IU 

d'esforç. 

 
- Tres o més preguntes positives del grup B sospita d'IU d'urgència. 

 
- Preguntes afirmatives en ambdós grups, sospita d'IU mixta. 

 
Cal remarcar que és un qüestionari orientatiu i que per tant no és del tot fiable. Si la 

resposta a les preguntes és afirmativa en més de tres casos, cal posar-se en contacte 

amb un metge o especialista sanitari. 13
 

http://ics.gencat.cat/web/.content/documents/assistencia/gpc/guia_bolquers.pdf
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3.6. TRACTAMENTS 
 

Hi ha molts tipus de tractaments. Després que el metge hagi estudiat el cas del pacient, 

determinarà quin tipus és el més adequat depenent de l'origen del problema i la 

gravetat de la pèrdua. Els tipus de tractaments més coneguts són els següents: 
 
 

 

14 
 

Esquema 2: Tractaments adequats depenent del tipus d’incontinència urinària.  

http://ics.gencat.cat/web/.content/documents/assistencia/gpc/guia_bolquers.pdf
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3.6.1. TRACTAMENT FARMACOLÒGIC 
 

S'utilitzen fàrmacs anticolinèrgics pel tractament de la IUU i de la bufeta hiperactiva. 

Aquests relaxen els músculs d'extrusor (múscul de la bufeta) això fa que el pacient no 

pateixi les contraccions involuntàries de la bufeta que són les que produeixen les 

pèrdues. 

 

3.6.2. TRACTAMENT REHABILITADOR DEL SÒL PÈLVIC 
 

El tractament rehabilitador del sòl pèlvic és molt útil per a la prevenció i per al 

tractament d'incontinències d'esforç lleus i moderades. Consisteix en una sèrie de 

tècniques que pretenen millorar el to i la contracció de la musculatura del sòl pèlvic. 

 
El pacient ha de fer uns exercicis per poder tonificar els músculs propers a la bufeta per 

mantenir-los forts i, per tant, aconseguint que no perdin la força que evita que hi hagi 

les pèrdues. 

 

3.6.3. TRACTAMENT QUIRÚRGIC 
 

El tractament quirúrgic és utilitzat quan la pèrdua d'esforç ja és d'uns nivells elevats. 

Actualment la tècnica més utilitzada és la col·locació. És un tractament que normalment 

es porta a terme només amb dones (per via vaginal), a través de cintes o bandes que 

subjecten la uretra. Aquestes bandes aguanten la uretra i eviten les pèrdues.15
 

 
3.7. ENTREVISTA AMB EL DOCTOR EN GINECOLOGIA BÁRBARO GARCÍA 

 

El dia 2 d’agost vam realitzar una entrevista a un doctor especialitzat en ginecologia i 

obstetrícia. El Dr. Bárbaro García ens va rebre a la seva consulta a l’hospital Sant Joan de 

Déu de Manresa. 

 
Primerament, li vam introduir el nostre treball pas a pas, ja que volíem consultar-ho 

amb un professional: vam explicar-li com va sorgir la idea, quina informació havíem 

trobat, quins objectius teníem, entre d’altres. A continuació, vam plantejar-li diverses 

preguntes relacionades amb el tipus d’incontinència urinària i el nostre aparell. Ens va 

resoldre totes aquestes qüestions d’una forma clara i directa, centrant-se en els 

diferents tipus d’incontinència urinària i el seu tractament. Ens va remarcar les 

diferències que hi ha entre tots aquests tipus, igual que la distinció que hi ha entre la 

incontinència urinària i la infecció d’orina, dos grans termes que normalment són poc 

diferenciats. 
 
 

15 VELASCO, César. (2015). Grup de Treball d’informació sobre Medicaments. (2016). Incontinència 

urinària. [En línia] <http://medicaments.gencat.cat/ca/ciutadania/tractaments/incontinencia-urinaria/ >. 

http://medicaments.gencat.cat/ca/ciutadania/tractaments/incontinencia-urinaria/
http://medicaments.gencat.cat/ca/ciutadania/tractaments/incontinencia-urinaria/
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Durant l’entrevista, també ens va donar alguns detalls de com utilitzar l’aparell. El 

sensor s’ha de portar durant uns tres dies i controlar amb exactitud els resultats. 

 
Per últim, cal remarcar que gràcies a la seva col·laboració vam poder acabar d'enllestir 

el nostre treball: crear el sensor per saber la quantitat de pèrdua urinària que té la 

persona i, seguidament, plantejar diverses qüestions a aquesta per saber el tipus 

d’incontinència que pateix. 
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4. L’ORINA 
 

 
Per desenvolupar el treball sobre el 

detector IU, cal conèixer bé els 

aspectes que s’engloben en aquest 

camp, i, sobretot, saber les seves 

característiques i les 

conseqüències més importants. 

Podem definir l’orina com un líquid 

aquós d’una tonalitat groguenca, 

més o menys transparent. L’orina 

sol tenir una olor peculiar, la qual 

varia segons l’estil de vida de cada 

humà. Per exemple, si tenim una 

malaltia infecciosa, aquesta olor 

serà més potent i el color de 

l’orina, normalment, d’una 

tonalitat groguenca, 

desenvolupant-se, més o menys, 

cap a un color groc bastant  

fosc. Per això, podem afirmar que 

el color de l’orina varia segons 

l’estat del nostre organisme. 

Podríem representar els diferents 

colors de l’orina de tal manera: 

 

 

Il·lustració 2: Autores. Variació del 

color de l’orina segons l’estat del nostre organisme.   

 
 

Com observem en la imatge, el color groc i groc fosc són els quals indiquen un bon 

funcionament de l’aparell urinari, i, per tant, un bon estat de salut. Tots els altres colors 

ens indiquen una possible alteració del nostre aparell, cosa que s’hauria de millorar 

canviant els hàbits alimentaris i consultant a un especialista. 

 
 

4.1. FUNCIONAMENT DE L’APARELL URINARI 16 

 
El sistema urinari és el conjunt d’òrgans encarregats de produir i expulsar l’orina del 

nostre cos. La funció principal del sistema urinari és filtrar toxines i substàncies, les 

quals s’eliminen a través de l’orina. També, regula els líquids que tenim en el nostre 

organisme, controlant el nivell de sal, sucre i nutrients que tenim a la sang. Està 

constituït, principalment, per dues parts. 
 
 

16 Referències: The National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases. (2012). El aparato 

urinario y cómo funciona. [En línia] <https://www.niddk.nih.gov/health-information/informacion-de-la- 

salud/enfermedades-urologicas/aparato-urinario-funciona>. 

http://www.niddk.nih.gov/health-information/informacion-de-la-
http://www.niddk.nih.gov/health-information/informacion-de-la-
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Esquema 3: Autores. Parts del sistema urinari.  

 
 

 

4.1.1. RONYONS 
 

Les parts principals de l’aparell urinari són els ronyons, o també coneguts com a 

òrgans secretors, els quals són dos òrgans parells, situats a l’abdominal. Tenen una 

tonalitat rogenca i la seva principal funció és la filtració de la sang i la formació de 

l’orina, que està relacionada amb les nefrones, les unitats funcionals del ronyó. Les 

nefrones consten de dues parts principals: el corpuscle renal i el túbul renal, els quals 

produeixen l’orina. 

 

 
4.1.2 VIES URINÀRIES 

 

D’altra banda, hi trobem les vies urinàries o els conductes que posen en contacte els 

ronyons amb l’exterior: primerament, els urèters, dos tubs prims que condueixen 

l’orina des dels ronyons fins a la bufeta urinària. Aquesta, és una bossa situada a. 

l’abdomen, la qual té com a funció principal la d’emmagatzemar l’orina fins que es 

produeixen els senyals sensorials, és a dir, senyals produïdes pel sistema nerviós. 

Aquestes indiquen la necessitat de buidar-la. 

I, finalment, intervé la uretra, que és un conducte gruixut que transporta l’orina des 

de la bufeta a l’exterior. A més, al començament de la uretra, hi ha un esfínter, que 

és una estructura que forma part de la uretra i que permet controlar la sortida de 

l’orina en el moment en què es produeix el senyal. 
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4.2. FORMACIÓ DE L’ORINA 17 

 
El procés de formació de l’orina comença a partir de l’alimentació. És a dir, el nostre 

cos, en hidratar-se o alimentar-se, absorbeix els nutrients necessaris per dur a terme les 

nostres funcions vitals. Els aliments absorbits no necessaris pel nostre organisme, és a 

dir, “de rebuig”, s’emmagatzemen en la sang i en els intestins. De tal manera que, 

l’aparell urinari, en detectar-los, comença a funcionar, juntament amb els pulmons, la 

pell, i, òbviament, els intestins, per mantenir en equilibri l’aigua i les substàncies 

químiques que trobem en el nostre organisme. 

 
La urea, juntament amb aigua i altres substàncies “de rebuig”, formen l’orina mentre 

es troben en les nefrones. És a dir, la formació de l’orina succeeix als nefrons, les 

unitats funcionals del ronyó, on té lloc el canvi de substàncies entre el ronyó i la 

sang. 

Hi ha tres diferents mecanismes de transport (osmosi, difusió i transport actiu) que 

són els que permeten duu a terme els processos de producció de l’orina: filtració, 

reabsorció i secreció. 

• L’osmosi és el pas d'aigua entre dues dissolucions de concentracions 

diferents (de més a menys) a través d'una membrana semipermeable, fins a 

igualar les concentracions. 

• La difusió és el pas de partícules del solut d’una dissolució més concentrada a 

menys, fins a igualar-se. Ex. Dissolució d’oxigen a l’aigua. 

• El transport actiu és quan la substància que travessa la membrana és 

transportada de menys concentració a més. 

  

FILTRACIÓ   
 

La filtració consisteix en el pas del plasma sanguini (component líquid de la sang) des 

del capil·lar fins a l’interior del nefró. Es transporta tot el plasma, menys les grans 

macromolècules, les quals poden danyar les cèl·lules. El líquid resultant, és a dir, el 

filtratge, s’anomena orina primària. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

17 Referència: PÉREZ, Martín. ¿Cómo se forma la orina en el ser humano?. [En línia]. 

<https://www.lifeder.com/como-se-forma-orina/>. 

http://www.lifeder.com/como-se-forma-orina/
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REABSORCIÓ    
 

La reabsorció és el retorn de les molècules filtrades imprescindibles i útils pels éssers 

vius: es produeix en el tub renal. Les substàncies reabsorbides, majoritàriament, són 

aigua, aminoàcids, glucosa, entre d’altres. Anteriorment, hem dit que els 

mecanismes de transport estan relacionats amb els processos de producció d’orina. 

Això, és perquè, quan volem reabsorbir les substàncies, necessitem un procés de 

transport. Per exemple, la glucosa i els aminoàcids es reabsorbeixen per processos 

passius de difusió. 

 

 
SECRECIÓ  

  

La secreció consisteix en el pas d’alguns ions des dels capil·lars fins a l’interior del 

tub. Durant aquest procés, obtenim la composició de l’orina final, ja que és el 

resultat dels tres processos: 

Orina = filtració – reabsorció + secreció 
 
 

Aquest procés permet eliminar totes les substàncies tòxiques i innecessàries pel 

nostre organisme. 18
 

 

 
Il·lustració 3: Blocs Xtec, Naturalsom. (2007). Procés de 

creació de l'orina. Recuperat de 

<http://blocs.xtec.cat/naturalsom/files/2007/12/apunts_exc 

retor.pdf >.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

18 Referències: Blocs Xtec, Naturalsom. (2007). Funcionament de l’aparell excretor. [En línia] 

<http://blocs.xtec.cat/naturalsom/files/2007/12/apunts_excretor.pdf >. 

http://blocs.xtec.cat/naturalsom/files/2007/12/apunts_exc
http://blocs.xtec.cat/naturalsom/files/2007/12/apunts_excretor.pdf
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95% aigua (H2O) 

 

4.3. COMPOSICIÓ QUÍMICA DE L’ORINA 19 

 
L’orina està formada per diferents compostos, aquests els podeu observar a l’esquema 

següent: 
 
 
 
 
 
 

 

COMPOSICIÓ QUÍMICA 
DE L'ORINA 

 
3% substàncies 

orgàniques de rebuig, 
com urea (CH4N2O), àcid 

úric (C5H4N4O3) o 
creatinina (C4H7N3O) 

 

 

2% sals minerals 
Contenen ions com el 
sodi, l'amoni, clorur i 
l'hidrogencarbonat. 

 

Esquema 4: THOMAS, Liji. (2018). Composició química de l'orina. Recuperat de <https://www.news- 

medical.net/health/Urine-Composition-Whate28099s-Normal-(Spanish).aspx>.  

El principal compost de l’orina és l’aigua, ja que sense aquesta, la principal funció de 

l’orina (eliminar tòxics) no es podria realitzar, ja que l’aigua té una funció 

transportadora. 
 

A més, l’orina té una funció important en la regulació de l’estat d’hidratació del cos, i 

per això, depenent de la hidratació, podrem saber la quantitat de volum d’aigua que 

expulsem a través de l’orina. 

També, existeix una certa concentració de sals (NaCl: clorur de sodi), es presenta en 

forma d’ions Na + i Cl-. 

També, com ja hem dit anteriorment, quan expulsem orina, eliminem dues 

substàncies tòxiques: la urea (gran quantitat) i l’àcid úric (petita quantitat), les quals 

provenen del metabolisme de les proteïnes, perquè són compostos que conten 

nitrogen. Per això, cal remarcar que la presència d’aquest, pot ser molt tòxica, per 

aquest motiu és important metabolitzar les proteïnes que es consumeixin i, per tant, 

eliminar el nitrogen mitjançant l’expulsió de l’orina. 

El pH urinari ens indica l’estat (àcid, neutre o alcalí) en el qual es troba la nostra 

orina. Hi ha molts factors externs (alimentació, hidratació, etc.) i interns (estrès, estil 

de vida, etc.) que poden alterar el nostre pH i produir canvis en el nostre organisme. 

Cal remarcar que el nostre pH no sempre té el mateix valor, ja que sol augmentar 

segons els àpats, en la ingestió de fàrmacs, entre d’altres. En aquesta taula s’observa 
 

 
19 Referències: THOMAS, Liji. (2018). Composición de la orina: ¿Cuál es normal? [En línia]. 

<https://www.news-medical.net/health/Urine-Composition-Whate28099s-Normal-(Spanish).aspx>. 

http://www.news-medical.net/health/Urine-Composition-Whate28099s-Normal-(Spanish).aspx
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la concentració de les diverses substàncies que formen l’orina, de la qual destaca el 

pH d’aquesta: 
 

 
Taula 3: ALESSANDRINI, María del. 

(2012). Concentració de les 

diverses substàncies que formen 

l'orina. Recuperat de 

<https://www.youtube.com/watc 

h?v=nEYqHt0Ba30>. 

 
 

 

En la taula podem observar un interval en el qual el pH es considera en un bon estat, 

però, tot i això, es pot acidificar o alcalinitzar l’orina a través de l’alimentació. Per això, 

és important tenir en compte el nostre pH per tal d’evitar possibles malalties. 20
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 Referències: ALESSANDRINI, María del. (2012). Composición de la orina [Arxiu de vídeo] 

<https://www.youtube.com/watch?v=nEYqHt0Ba30>. 

SUBSTÀNCIA CONCENTRACIÓ 

NaCl 10 mg/l 

Urea (principal substància eliminada) 25 mg/l 

Àcid úric 0,5 g/l 

pH de l’orina (concentració de ions H+) 4,8 – 8,0 

 

http://www.youtube.com/watc
https://www.youtube.com/watch?v=nEYqHt0Ba30
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5. CONSTRUCCIÓ I DISSENY DEL DETECTOR IU 
5.1. PLANIFICACIÓ 

 

El primer pas per dur a terme un projecte és tenir una bona planificació. Per això, hem 

realitzat un dibuix orientatiu, que ens servirà com a ajuda per determinar els materials i 

peces adequades per crear l’aparell. Aquest dibuix serà una “pauta” per desenvolupar 

l’aspecte físic del detector. 
 
 
 

 

 

 
Esquema 5: Autores Dibuix orientatiu de l’aparell.  

 

A continuació, escollirem els components electrònics necessaris per a l’aparell, i els 

components no electrònics per protegir l’aparell, els cables, etc. Cal remarcar que és 

molt important seleccionar correctament els components electrònics, ja que un petit 

error provocaria inexactitud en tot el sistema, i, per tant, l’aparell no funcionaria 

correctament. Per això, després de reunir tota la informació necessària i els materials, 

ens centrarem amb la construcció i programació, amb l’ajut d’un esquema elèctric. 

 

En l’apartat de la programació, hi haurà descrit el nostre codi i totes les plataformes 

digitals que utilitzarem per fer que aquest detecti humitat. Per poder analitzar aquestes 

dades, utilitzarem una aplicació anomenada “Thingspeak”, la qual es podrà obrir amb 

diversos aparells electrònics (mòbil, ordinador, tauletes, etc.). 

 

Seguidament, realitzarem una caixa amb una aplicació anomenada SolidWorks. Aquesta 

caixa servirà per protegir i aïllar tots els cables. És important tenir en compte que el 

disseny final de la caixa 3D anirà incorporat en el treball en format digital. Aquest 

disseny probablement canviarà durant la construcció, ja que poden sorgir petits 

imprevistos. 



JULA IU SENSOR  

26 

 

 

 

Finalment, per poder-lo comercialitzar, ens centrarem en el fet que el sensor tingui un 

bon aspecte físic. També, crearem un logo i una pàgina web. 

 

 
5.2. COMPONENTS ELECTRÒNICS 

 
• La placa (AzDelivery NodeMCU Lua Lolin V3 ESP8266 ESP-12E)  

 

Hem escollit una placa molt 

desenvolupada, la qual és l’encarregada 

de controlar tot l’aparell. Aquest model 

es connecta molt de pressa a la xarxa, i, 

per tant, podrem observar, analitzar i 

enregistrar tots els resultats que extregui 

l’aparell. 

 
FITXA TÈCNICA 

Nom: NodeMCU Lua Lolin V3 

Marca: Lolin 

Número de model: AZDelivery 

NodeMCU3. 

Microcontrolador: ESP8266 (ESP-12E) 

amb WiFi. 

Dimensions (mm): 58 x 31 x 13 mm 

Pes: 18,1 g. 

 
 
 
 

 

Il·lustració 4Autores. Placa NodeMCU Lua 
Lolin ESP8266 -E12.  

 
Cal remarcar que la placa no inclou bateria ni cable USB. Per això, hem hagut d’afegir un 

cable de dades i una bateria externa. D’aquesta manera, podem programar-la amb l’IDE 

d’Arduino i fer-li realitzar totes les operacions necessàries per seguir endavant. 

 
 

• Font d’energia (Anker Bateria externa PowerCore+ (mini)) 
 

l·lustració 5: Anker bateria externa PowerCore+ 

mini). Recuperat de 

<https://www.amazon.es/Anker-PowerCore- 

Panasonic-tel%C3%A9fonos- 

nteligentes/dp/B005QILJ74/ref=sr_1_7?s=electr 

onics&ie=UTF8&qid=1541631633&sr=1- 

><7&keywords=Anker%2BBateria%2Bexterna%2 

 BPowerCore&th=1>.   

La bateria recarregable externa és 

l’encarregada de proporcionar energia a 

l’aparell. Hem escollit aquesta bateria 

perquè té una mida molt reduïda A més, 

pesa poc i això fa que sigui molt útil a 

l’hora de treballar. 

 
FITXA TÈCNICA 

Nom: Anker Astro Mini 

Marca: Anker 

Numero de model: AK-A11040B1 

Pes: 82,2 g 

Dimensions (cm): 9,5 x 2,3 x 2,3 

Capacitat: 3200 mAH 
Voltatge subministrat: 3,5 – 5V 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

I 

( 
 

 
i 

 

http://www.amazon.es/Anker-PowerCore-
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• Sensor d’humitat (Gill BO - Gill Módulo Fc-28-D) 
 
 

El sensor d’humitat és l’encarregat de 

detectar el nivell d’humitat en l’espai 

en el qual es trobi. Ha d’estar 

alimentat per la bateria i programat 

per la placa per tal que pugui 

funcionar correctament. 

 
FITXA TÈCNICA 

Nom: Gill BO - Higròmetre de sòl 

Número de model: FC-28-D 

Rang de voltatge (V): 3,3 ~ 5 

Dimensions (cm): 5.0 x 2.6 x 1.7 

Pes (kg): 18,1 g 

 

 

 
Il·lustració 6: Autores. Sensor d'humitat Gll 

BO- GILL módulo FC-28- D.  

 
 

5.3. COMPONENTS NO ELECTRÒNICS 

 

CAIXA DE FUSTA   

Utilitzarem una caixa de fusta per 

poder protegir el sensor i la resta de 

components electrònics, per així 

captar l’atenció del client. A més, la 

fusta aporta qualitat. Considerem 

que per poder vendre un producte, 

l’embolcall ha de ser atractiu i ha de 

protegir. 

 
La descripció i utilitats de la caixa 

forma part del packaging, que està 
descrit en el punt (8.1) 

 
Il·lustració 7: Autores. Caixa de fusta (packaging).  

 
COMPRESES (SALVASLIPS)   

Per poder portar el sensor 

còmodament, que sigui més higiènic 

i evitar el contacte del sensor amb la 

pell directament, hi vindran 

incorporades unes compreses 

petites preparades especialment per 

poder introduir-hi el sensor dins i 

enganxar-les a la roba interior. 

 

 

Il·lustració 8: Compresa bàsica.Recuperat de 

<https://www.google.es/search?safe=strict&biw=13 

64&bih=666&tbm=isch&sa=1&ei=p2rkW6eXOMzFw 

QLo_Y3QCw&q=compresas&oq=compresas&gs_l=i> 

http://www.google.es/search?safe=strict&amp;biw=13


JULA IU SENSOR  

28 

 

 

 

PROTECTOR DE CABLES TERMORETRÀCTILS  

Els cables termoretràctils 

serveixen per protegir els cables 

que connecten els diversos 

components electrònics. Aquests, 

aportaran estabilitat i faran que 

tots els cables passin per un sol 

lloc, cosa que permetrà una millor 

mobilitat de l’aparell. 

 

 
ESPUMA PERSONALITZABLE (HMF 1451 

 
Il·lustració 9: Cables termoretràctils.Recuperat 

de<https://www.google.es/search?safe=strict&t 

bm=isch&q=cables+termoretractiles&spell=1&s 

-45) a=X&ved=0ahUKEwiMp6y4os:> 

L’espuma serà necessària per 

poder acomodar el sensor dins del 

packaging i evitar que es mogui. 

També, n’utilitzarem dins de la 

caixa del sensor per evitar que els 

components ens moguin. 

 

 
 Il·lustració 10: Espuma personalitzable i protectora. Recuperada 
 <https://www.amazon.es/HMF-Personalizable-Precortada-Inserciones- 
 Tabletop/dp/B06XRVYV5C/ref=sr_1_12?ie=UTF8&qid=1541696521&sr=8- 
 12&keywords=espuma+personalizada> 

 

CONNECTORS DE FILFERRO AMB DUPONT  

Els connectors són cables que serveixen 

per ajustar i allargar la distància entre el 

sensor i la caixa amb el sensor per així 

fer-lo més còmode. 

 
Il·lustració 11: Connectors de filferro. Recuperat de 

<https://www.amazon.es/AptoFun-Hembra-Arduino- 

Raspberry- 
Breadboard/dp/B01BKN8UX4/ref=sr_1_1_sspa?ie=UTF8> 

 
5.4. LLISTA D’EINES I MATERIALS PER REALITZAR L’ESTRUCTURA 

 

Per poder fabricar el nostre aparell hem utilitzat el mínim de materials possibles, ja que 

volíem un aparell senzill i lleuger: 

• Impressora 3D 

• Soldador 

• Tisores 

• Pelador de cables 

• Cable USB/micro USB 

http://www.google.es/search?safe=strict&amp;t
http://www.google.es/search?safe=strict&amp;t
http://www.google.es/search?safe=strict&amp;t
http://www.amazon.es/HMF-Personalizable-Precortada-Inserciones-
http://www.amazon.es/AptoFun-Hembra-Arduino-
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5.5. ESQUEMA ELÈCTRIC 
 

 

L’elaboració d’un esquema 

elèctric és essencial  per 

observar     totes     les 

connexions     entre    els 

diferents  components   del 

sensor.   Hem elaborat 

aquest esquema a través 

d’EasyEDA 

(https://easyeda.com/), una 

plataforma    digital que 

proporciona la creació de 

qualsevol circuit elèctric de 

forma gratuïta. 

 
SENSOR 

 
 

PLACA 
 
 
 
 
 
 

BATERIA 
 
 

Il·lustració 12: Autores. Esquema elèctric.  
 
 

Si observem el circuit, podem diferenciar tres components: 

• La nostra placa ESP8266 amb wifi incorporada (+ convertidor). 

• Una bateria que proporciona energia al circuit. 

• Un sensor d’humitat. 

 
 

5.6. EXPLICACIÓ DE L’ESQUEMA ELÈCTRIC (HARDWARE) 
 

Per poder posar els dispositius en funcionament abans de programar-los, vam haver de 

connectar-los entre ells d’una forma concreta: 

 
 

El primer pas és connectar el sensor amb el 

convertidor, que transmet les dades que 

enregistra el sensor a la placa d’una forma que 

aquesta les puguin entendre. 

 
Il·lustració 13: Autores. Sensor d’humitat i 

convertidor.  

https://easyeda.com/
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El segon pas és connectar el convertidor a la 

placa. Aquí, simplement s’ha de seguir les 

instruccions que t’indica la mateixa placa: al 

costat de cada pin hi ha un nom, i s’ha de 

connectar aquests pins entre ells. Primer, 

connectarem el GND del convertidor amb el 

GND de la placa. El GND, també anomenat 

“ground” és bàsicament el camí de retorn del 

corrent elèctric del sensor a la placa. 
 

Il·lustració 14:Autores. 

Convertidor.  
 

 

 

 
 

A continuació, connectem l’entrada Analògica 0 

del convertidor amb l’A0 de la placa. L’entrada 

analògica 0 és per on es passa la informació del 

sensor fins a la placa. Cal remarcar que utilitzem 

les entrades analògiques i no les digitals perquè 

així podem utilitzar qualsevol valor i no ens hem 

de regir a uns valors ja establerts, com succeeix 

amb les entrades digitals. Però, tot i això, perquè 

el sistema pugui treballar, canviarà les dades 

analògiques a digitals un cop siguin a l’ordinador. 

Cal tenir en compte que per poder utilitzar pins 

analògics, s’ha d’especificar-ho al codi perquè 

aquest pugui fer els canvis, sinó no funcionaria. 

 
I, per últim, cal connectar el pin que ens 

proporcionarà el corrent elèctric: el pin 3V. Com 

que el nostre sensor no necessita un voltatge 

molt elevat, utilitzarem només 3V. 

 
Com podem observar a les fotos: 

- L’A0 té el cable de color groc. 

- El GND té el cable de color vermell 

- El V3 és el cable de color marró. 

*el cable taronja no el necessitem. 

 

 
Il·lustració 15: Autores. 

Módulo NodeMCU, ESP8266 -E12.  

 

 
Il·lustració 16: Autores. Components 

electrònics de JULA 

IU SENSOR.  
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Quan s’hagin efectuat totes les connexions entre 

el convertidor i la placa, cal connectar la bateria a 

la placa perquè tot es posi en marxa. 

 
Per evitar-nos haver de fer moltes connexions, 

vam decidir fer servir una bateria externa de mòbil 

que fos potent. Aquesta, es connecta a la placa 

amb un MiniUSB i a la bateria amb un USB normal.  
Il·lustració 17: Autores. Bateria i placa 

connectades a través del cable.  

 

 

 
 

Finalment, en la il·lustració 18 es pot observar el hardware acabat. Cal recordar 

que aquest no és el prototip final, ja que el sensor anirà envoltat amb una 

compresa i els cables aniran recoberts amb un cable termoretràctil. Per altra banda, la 

placa i la bateria aniran dins de la caixa dissenyada amb SolidWorks. Les fotos finals 

les podreu veure a l’apartat (8. Prototip final JULA IU SENSOR). 
 

 

Il·lustració 18: Autores. Hardware final del prototip JULA IU SENSOR.  
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6. PROGRAMACIÓ 

 
Començar a programar no és una tasca fàcil. Per això, des d’un principi vam optar en 

consultar informació en un parell de llibres i pàgines web. A partir d’aquí, vam decidir 

realitzar un curset online d’Arduino, el qual vam trobar en una pàgina web molt útil 

(citar-la). Gràcies a totes aquestes eines hem pogut conèixer millor el camp que estem 

tractant, ja que se centren en les característiques principals d’Arduino i el llenguatge 

bàsic de programació. 

 
6.1. CURSET ONLINE ARDUINO 

 
El curset que hem realitzat garanteix una introducció bàsica d’Arduino, ja que hi 

trobem l’experiència personal de l’autor, una introducció del software i hardware, i, 

finalment, els fonaments de la programació. A més, s’introdueix amb un llenguatge molt 

senzill, per tal que tothom pugui iniciar-se en el món de l’electrònica. 

 
A partir d’aquí, vam llegir-nos dos llibres (Iniciación a Arduino Uno i Programación de 

Arduino). Primerament, ens vam centrar en el primer, ja que els conceptes que descriu 

són més breus i directes. Aquest consta de sis capítols: el primer introdueix el camp de 

l’electrònica, el segon parla del software, del tercer fins al cinquè se centra amb les 

diverses possibilitats que ofereixen les connexions digitals i, finalment, en l’últim capítol 

explica la utilització de les entrades analògiques. Per tant, el llibre ens va servir com a 

eina per completar la informació que havíem adquirit amb el curs online. 

 
Seguidament, vam continuar amb el segon llibre, el qual conté informació més 

complexa. L’objectiu principal d’aquest és intentar que la programació sigui senzilla i 

entretinguda. Per això, tot el llibre està enfocat en el món de la programació: els 

primers capítols són introductoris i, al llarg del llibre, comença a explicar el llenguatge 

C++ i, per tant, com utilitzar les estructures i funcions per poder programar. 

 
A partir d’aquí, ja vam començar pel nostre compte a practicar amb Arduino IDE fins a 

agafar més traça, intentant solucionar tots els errors obtinguts. 

 

6.2. THINGSPEAK 

6.2.1. QUÈ ÉS THINGSPEAK? 
 

ThingSpeak és un servei digital que permet analitzar i visualitzar les nostres dades amb 

MATLAB®, un entorn de computació numèrica creat per una companyia americana 

anomenada MathWorks. Aquestes dades es poden enviar a Thingspeak des d’Arduino, 

Raspberry Pi, entre d’altres. Aquesta plataforma ens proporciona visualitzacions 

instantànies de les dades que efectua el nostre sensor d’humitat. Ens les proporciona a 

temps real i de forma gràfica. 
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Il·lustració 19: Pàgina web ThingSpeak. Recuperat de <https://thingspeak.com/>. 
 
 

 

6.2.2. PER QUÈ FEM SERVIR THINGSPEAK? 
 

Per poder dur a terme el nostre projecte, necessitàvem una plataforma que fos capaç 

de rebre i interpretar les dades que nosaltres extrauríem dels nostres pacients a temps 

real, i que, alhora les pogués convertir en forma gràfica, així, seria més visual i fàcil 

d’interpretar. Després de molta recerca, vam aconseguir trobar una plataforma digital 

que englobava totes les nostres necessitats: era exactament el que buscàvem! 

 
Primerament vam haver d’establir una connexió entre la plataforma ThingSpeak i 

l’Arduino. Per fer-ho vam haver d’extreure un codi del GitHub. GitHub és una 

plataforma creada per facilitar el desenvolupament col·laboratiu del software, i permet 

als usuaris allotjar projectes a la web gratuïtament i de forma pública, cosa que permet 

a altres programadors tenir-hi accés i ajudar-se entre ells. Però, no obstant això, la raó 

principal per la qual nosaltres la utilitzem és perquè també ofereix una gran varietat de 

codis que et permeten instal·lar eines externes al mateix Arduino com per exemple 

plaques que no són de la marca o aplicacions, en el nostre cas ThingSpeak. 

 
Aquests codis ens permeten poder instal·lar el ThingSpeak a la llibreria d’Arduino i, un 

cop instal·lat, automàticament es crea un vincle entre l’aplicació d’Arduino i la 

plataforma ThingSepak. En crear aquest vincle, vam haver de crear un codi (gràcies a 

l’ajuda de tutorials) que ens permetés a través de la connexió Wi-Fi i un codi API 

establir una connexió directa entre la placa i la plataforma a temps real. 
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Esquema 6: Transformació de les dades obtingudes amb el sensor en forma de gràfica.21  
 
 

6.3. COM HEM PROGRAMAT LA NOSTRA PLACA? 

 

Un cop haver realitzat els cursos i llegit els llibres, ja estàvem suficientment preparades 

per poder començar a programar la nostra placa. Però, no obstant això, cal remarcar 

que vam haver d’extreure molta informació d’Internet sobre els “commands” específics 

que necessitàvem per poder realitzar el nostre codi. 

 
Per poder assegurar-nos del funcionament del nostre sensor, vam utilitzar un codi 

extret del GitHub, amb el qual vam anar fent diferents proves. A continuació vam 

programar el sensor, podeu veure el codi i l’explicació al punt (6.4). 

 
6.4. CODI PER PROGRAMAR JULA IU SENSOR 

 

Hem anat explicant el que es va produint amb comentaris al mateix codi. Els comentaris 

són petites explicacions que fan els programadors dins del codi, però que no executen 

cap acció, ja que només són per aportar informació. Perquè aquestes anotacions no 

afectin el codi, es posen després de barres“//” i, automàticament, canvia el color i la 

mida de la lletra. 

Cal remarcar que el nostre aparell no deixa de ser un prototip creat amb els recursos 

que teníem al nostre voltant. Això implica que aquest tingui certes restriccions. Tot i 

això, si s'hagués de posar en venda, s'haurien de canviar i perfeccionar moltes parts, 

com la connexió Wi-Fi, ja que la placa actualment es connecta a la Wi-Fi programant-la 

a través del codi d'Arduino. Però, en un futur, si aquest projecte es posés en marxa, el 

que s'hauria de fer és una aplicació amb la qual el pacient pogués connectar-se 

directament sense haver de programar res. 
 
 

21 Referència: ThingSpeak. Learn more about ThingSpeak, (2018) [En línea] 

<https://thingspeak.com/pages/learn_more>. 



JULA IU SENSOR  

35 

 

 

 

Com que nosaltres no teníem els recursos ni l'habilitat per poder crear aquesta 

aplicació, hem hagut de demanar la Wi-Fi i la contrasenya a cada pacient abans 

d’entregar-li l’aparell. 
 
 

 

Il·lustració 20: Autores. Codi 

utilitzat per 
programar el sensor.  

  

 

 
6.4.1. ESTABLIMENT DE VARIABLES I PARÀMETRES 

 

 
// A continuació, definirem tots els paràmetres que hem fet servir per crear el codi, ja que així aquest queda més ordenat i entenedor, perquè 

qualsevol persona pugui entendre com s’ha realitzat la programació del sensor. 
 

#include <ThingSpeak.h> // aquest “include” indica que hem instal·lat la llibreria del “Thing Speak” al programa, per poder establir una 

connexió directa amb la pàgina. 

 
 

 

#include <ESP8266WiFi.h> // en aquest “include” definim la placa que fem servir perquè el programa pugui saber d’on arriben les dades. 

 

 
#define DHPIN A0 // aquí definim l’entrada que fem servir, l’A0, en aquest cas, l’analògica, ja que pot enregistrar més valors que una entrada 

digital. 
 

// a continuació configurem la connexió Wi-Fi i el "server", perquè la placa pugui saber on enviar les dades un cop s'hagi establert la connexió W-Fi. 

 
String apiKey = "DS4MDIUYQVKG5E25"; // "API KEY" és bàsicament un codi secret que envia una sol·licitud a ThingSpeak, permetent 

que aquesta plataforma pugui identificar l'origen de la sol·licitud i permetre la transferència de dades: en aquest cas ens permet enviar les dades que 

recull el sensor al compte personal del ThingSpeak. 

 

 

const char* ssid = "***************"; // introduïm la Wi-Fi a la qual ens connectem. 

const char* pass = "**************"; // contrasenya de la Wi-Fi. 

const char* server = "api.thingspeak.com"; // aquí esmentem la pàgina amb la qual volem establir la connexió, en aquest cas, 

ThingSpeak. 

// A continuació definim els diferents paràmetres que utilitzem, juntament amb els pins que rebran la informació. 

 

float Qhumi; 

float humi; 
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int sensorPin = A0; 

int sensorValue = 0; 

 

 
WiFiClient client; // aquí especifiquem que necessitem utilitzar Wi-Fi. 

 

6.4.2. ESTABLIMENT DE LA CONNEXIÓ WI-FI 
 

void setup() // és una funció que s’executa només al principi. Està pensada per fer la configuració inicial del sistema. Dins del Void Setup 

simplement establim la connexió Wi-Fi, ja que només s’ha d’executar al principi i nosaltres el volem sempre connectat, així no s'ha de connectar i 

desconnectar cada cop que hagi d'enviar informació. 
 

{ 

Serial.begin(115200); 

delay(10); 

 
Serial.println("Connecting to "); 

Serial.println(ssid); 

 

 
WiFi.begin(ssid, pass); 

 
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) 

{ 

delay(100); 

Serial.print("*"); 

} 

Serial.println(""); 

Serial.println("***WiFi connected***"); 

} 
 

 

6.4.3. CODI QUE INDICA A LA PLACA COM ESTABLIR LA CONNEXIÓ AMB LA 

PLATAFORMA I ENREGISTRAMENT DE LES DADES 

 
void loop() // és una funció que s’executa contínuament i que conté el funcionament del sistema, on es llegeix el sensor i s'envien les dades. 

// Primerament tenim un petit codi on només volem que els resultats s'expressin en dos valors: 0 i 1, els quals serien equivalents a un SÍ i un NO, 

depenent de si hi ha pèrdues o no, sense tenir en compte la quantitat d’aquesta. La informació que això ens proporciona ens servirà per poder crear 

un percentatge en número. 

{ 
 

humi = analogRead(sensorPin); 

 
if(Qhumi < 750) 

{ 

humi = 0; 

} 

else 

{ 

humi = 1; 

} 
 
 

// A continuació tenim la segona part del codi, on sí que s’enregistra la quantitat de la pèrdua. A més a més, especifiquem diferents paràmetres q ue 

permeten la connexió directa, com també li indiquem a la placa on ha d’enviar la informació, cada quant l'ha d'enviar i a on. També especifiquem on 

s'han de mostrar les dades. 
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Serial.println(Qhumi); 

 
if (client.connect(server,80)) // "184.106.153.149" or api.thingspeak.com 

{ 

String sendData = apiKey+"&field1="+String(Qhumi)+"&field2="+String(humi)+"\r\n\r\n"; 

 
// Utilitzem apiKey per connectar-nos al compte de ThingSpeak que hem indicat al principi. A continuació, a "field1" i "field2" indiquem a quin lloc 

s'han de col·locar les dades. 

 
 

 
// El client.print indica al programa que s'ha d’enviar alguna cosa a algun lloc. Per això, a continuació, nosaltres especifiquem què s'ha d’enviar i a on, 

utilitzant les variables que hem establert al principi. 
 

client.print("POST /update HTTP/1.1\n"); 

client.print("Host: api.thingspeak.com\n"); 

client.print("Connection: close\n"); 

client.print("X-THINGSPEAKAPIKEY: "+apiKey+"\n"); 

client.print("Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\n"); 

client.print("Content-Length: "); 

client.print(sendData.length()); 

client.print("\n\n"); 

client.print(sendData); 

 

 
// Serial.println és el “command” que, quan un cop el programa ja ha establert les connexions necessàries, executa l’enviament de les dades. 

 
Serial.print("Humitidy2: "); 

Serial.print(humi); 

Serial.print("deg C. Humidity: "); 

Serial.print(Qhumi); 

Serial.println("%. Connecting to Thingspeak."); 

} 

 
client.stop(); 

Serial.println("Sending...."); 

delay(900000); // Finalment li indiquem al sensor cada quant temps volem que enviï les dades. En el nostre cas, hem especificat cada 15 minuts 

(expressat amb mil·lisegons, ms). 

} 
 
 

ESPECIFICACIONS EXTRES: 

 
// Sempre que acabem una frase hem de posar punt i coma ";" , ja que estem indicant al programa que ha de saltar de línia, ja que si no ho féssim, el 

programa es quedaria parat a cada línia. 

 
// Els claudàtors "{}" separen les diferents parts del programa, indicant l'inici i el final de les diferents parts del codi. 

 
 
 
 

6.5.INTERPRETACIÓ DE LES DADES A TRAVÉS DE THINGSPEAK 
 

Un cop vam tenir el codi fet i vam haver de posar en marxar les primeres proves del 

sensor, vam haver d’aprendre a interpretar les dades i exposar-les d’una forma que fos 

útil i visual. 

Vam realitzar dues gràfiques: una d’humitat i una altra de temperatura. En la gràfica 

d’humitat els valors es regeixen entre 1024 i 0. Per entendre’ns, quan detecta 1024 és 
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que el detector està sec i quan detecta valors més baixos que aquest, és que està humit, 

fins a arribar el 0, que significa que està totalment moll. Hem de tenir en compte que el 

nostre cos per defecte desprèn humitat i que, per tant, no es considera que hi ha una 

pèrdua si el valor del sensor no és inferior de 750. 

Quan encenem el detector i comença a funcionar, podem observar els diferents valors i 

pèrdues d’humitat. Si vols obtenir més informació sobre alguna quantitat, simplement 

clicant a sobre, podem observar la quantitat d’humitat, el dia, i l’hora en què hi ha 

hagut cada pèrdua. 

Per altra banda, en la segona gràfica d’humitat els valors regeixen entre 0 i 1. En aquest 

cas, l’1 significa que hi ha humitat i, en canvi, el 0 significa que no n’hi ha. Aquesta 

gràfica és menys descriptiva, però més visual, ja que es poden observar el nombre de 

pèrdues de forma més clara, però no complexa. Vam decidir fer aquesta gràfica per 

tenir una segona opció a complementar. 

  

Per poder entendre bé les dades que ofereix el sensor cal tenir clar els següents punts: 
 

 
- El valor que el sensor emet 

quan no hi ha humitat és 

1024. 

 

- En cas que hi hagi un 100% 

d’humitat a la zona el valor 

que emet el sensor és 0. Mai 

s’arriba a tenir una humitat 

del 100%, ja que el sensor 

hauria d’estar totalment 

submergit dins d’orina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il·lustració 21: Autores. Representació de les dades amb 

ThingSpeak. Interpretació dels valors.    

 
 
 
 

*Aquests fets impliquen que la gràfica estigui invertida i, 

que, com més gran sigui la pèrdua, els valors cada vegada 

s’acostin més a 0. També implica que a l’hora de fer càlculs 

hem de girar-ho. Per exemple, si el pacient té una pèrdua de 

valor 670, hem de calcular: 1024-670= x ; Aquest valor és: 
 
 
 
 
 

Il·lustració 22: Autores. Representació de les dades amb 

ThingSpeak. Interpretació dels valors.    
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Per saber si la pacient s’ha canviat la compresa, cal tenir en compte que: 

- Si la pacient es canvia la compresa 

després d’una pèrdua, els valors del 

sensor canvien de cop, indicant que 

no hi ha humitat. 

 
- Si la pacient no es canvia la compresa 

a mesura que el temps passa, la 

compresa és absorbent i es va 

assecant. 
 

Il·lustració 23: Autores. Representació de les dades amb 

ThingSpeak. Interpretació del canvi de compresa.      

 
 

En aquest cas trobem que els valors van indicant que cada cop hi ha menys 

humitat i es representen d’una forma semblant a la d’una funció exponencial. 

 

 
Per entendre la segona gràfica cal destacar que: 

- Aquesta segona gràfica només indica si hi ha una pèrdua superior al 25%: 

o Si la pèrdua és inferior al 

25%, els valors són = 1 (no hi 

ha pèrdua). 

 

o Si la pèrdua és superior al 

25%, els valors són = 0 (hi ha 

pèrdua). 

*Per tant, en aquesta taula podem veure 

clarament el nombre total de pèrdues i el 

percentatge de pèrdues (hores que ha estat 

humida, ja que ha tingut una pèrdua). 

 
 
 
 
 
 

Il·lustració 24: Autores. Representació de les dades amb 

ThingSpeak. Interpretació dels valors de la segona 

gràfica.      

H
u
m

it
a
t 



JULA IU SENSOR  

40 

 

 

 

7. SOLIDWORKS 

 
Per poder crear el disseny de la caixa que envoltaria el sensor, vam haver de fer una 

recerca per comprovar quines eren les millors plataformes per dur a terme el projecte. 

Després de molta investigació, vam decidir utilitzar SolidWorks. 

SolidWorks és un software per dissenyar peces 3D, modelar-les, acoblar-les i crear 

plànols. És un programa professional i de gran qualitat per a empreses que actualment 

han tingut molt èxit gràcies a les prestacions que ofereix. Aquest, disposa d’un gran 

ventall de possibilitats, totes relacionades amb processos de disseny d’una forma 

senzilla i eficient. 

El gran impediment que ens vam trobar des d’un bon principi va ser que aquest 

programa no és gratuït. Per utilitzar-lo s’han de pagar uns preus molt elevats. No 

obstant això, nosaltres vam tenir la gran sort d’estar en contacte amb un professional 

d’aquest camp. Aquest, té una empresa en la qual s’utilitza diàriament aquest 

programa. Per això, vam decidir contactar amb ell i, afortunadament, ens va permetre 

utilitzar el programa de forma gratuïta. 
 
 

 

Il·lustració 25: Pàgina web de SolidWorks. Recuperat de <https://www.solidworks.com/>. 

http://www.solidworks.com/
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7.1. CURSET SOLIDWORKS 
 
 

Per poder aprendre a fer funcionar el 

programa correctament i d’una manera 

molt bàsica, ens vam inscriure a un curset 

de SolidWorks que feien a una universitat 

de Barcelona (Escola Universitària 

Salesiana de Sarrià - EUSS Enginyeria). Hi 

vam assistir tres hores diàries durant la 

primera setmana de Juliol. 

 
 
 
 

Durant aquests dies un monitor ens va 

ensenyar com fer servir el programa a 

través de dotze pràctiques. En cada 

pràctica, vam observar que la dificultat 

augmentava a mesura que anàvem 

avançant, fins que, en l’última pràctica, 

vam aconseguir un nivell baix però 

suficient per a poder-nos defensar i 

aconseguir fer la nostra caixa pel sensor. 

 
Il·lustració 26: Autores. SolidWorks Student Edition (2018-

2019).  

 
 

 
 

Il·lustració 27: Logo d’EUSS, l’Escola Universitària 

Salesiana de Sarrià. Recuperat de < 

https://www.euss.cat/>. 

 
 

 

7.2. CONSTRUCCIÓ DE LA CAIXA PER PROTEGIR EL SENSOR I LA BATERIA 
 

Després d’haver realitzat el curset, vam tenir l’oportunitat de poder instal·lar el 

programa a un ordinador de casa nostre. Un cop instal·lat, vam poder començar el 

procés de creació de la caixa. Per fer-ho, hi vam dedicar un cap de setmana i vam dividir 

la caixa en dues parts: la part inferior i la tapa. 

 
Com que haver d’explicar pas per pas tot el que havíem realitzat era un procés molt 

llarg i poc entenedor, vam decidir gravar la pantalla de l’ordinador mentre dissenyàvem 

la caixa. El vídeo es podrà veure a la nostra pàgina web 

https://julaiusensor.wixsite.com/jula i a l’exposició final. 
 

Hem creat un disseny simple i minimalista, amb els costats arrodonits perquè sigui més 

agradable de portar. També, hem fet unes reixes que permet que la placa pugui 

respirar, juntament amb una petita obertura per on surten els cables. A més, hem 

comprovat que durant les proves inicials, la placa no se sobreescalfa de forma 

excessiva. 

http://www.euss.cat/
https://julaiusensor.wixsite.com/jula
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Per poder encaixar la tapa amb la part inferior, hem creat uns forats allargats a la part 

inferior, que encaixen amb uns pius que surten de la tapa. Així, la caixa queda ben 

tancada. 

 
Per fer-la més exclusiva i personal, a la part superior de la tapa hi hem dibuixat el logo 

de la nostra empresa amb relleu. 

 
 

7.3. CARACTERÍSTIQUES DE LA CAIXA 

 

La nostra caixa té les mides següents: 

• Amplada: 136 mm 

• Allargada: 72 mm 

• Alçada: 83 mm 
 

 
Il·lustració 28: Autores. Caixa dissenyada amb 

SolidWorks.  

 
Il·lustració 29: Autores. Tapa dissenyada amb 

SolidWorks.  

 
 

Cal remarcar que és un prototip i que, per tant, té una mida més gran de la que tindria 

si aquest sensor s’hagués de comercialitzar. 

*Trobareu tots els detalls i dimensions de la caixa amb fotos ampliades a l’annex 1. 
 
 

7.4. IMPRESSIÓ DE LA CAIXA 

7.4.1. IMPRESSIÓ DE LA CAIXA AMB IMPRESSORA DEL CENTRE  
 

Abans d'enviar el nostre model a una empresa perquè l’imprimís, volíem assegurar-nos 

que la caixa que havíem creat era factible, complia les nostres necessitats i estava ben 

dissenyada. Com que en el nostre institut comptem amb una impressora 3D, vam 

decidir utilitzar-la per imprimir el disseny de prova. La raó per la qual no vam utilitzar 

aquesta impressora per imprimir el disseny final és que la qualitat d’aquesta no és molt 

elevada. 
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Il·lustració 30: Autores. Impressió de la caixa 

que protegeix el sensor i la 

bateria a l'institut. Proves inicials.  

 
Il·lustració 31: Autores. Impressió de la caixa 

que protegeix el sensor i la 

bateria a l'institut. Proves inicials.  
 

 

7.4.2. IMPRESSIÓ DE LA CAIXA AMB IMPRESSORA PROFESSIONAL 
 

Després d'haver modelat la caixa amb SolidWorks i haver fet la provatura inicial amb la 

impressora de l'institut, vam fer una recerca per poder conèixer millor el món de la 

impressió 3D. Vam buscar quines eren les millors opcions a l'hora d'imprimir el prototip, 

els tipus de materials que podíem fer servir i els costos. Cal destacar que primerament 

no esperàvem que la impressió 3D tingués uns preus tan elevats. El que realment 

determina el cost del producte són les hores que la màquina haurà d'invertir a produir- 

lo. 

Vam trobar diferents instituts que oferien el servei d'impressió 3D i Fab Labs on els 

costos de producció eren molt més reduïts que les empreses professionals. Però, no 

obstant això, implicaven haver d'anar fins al lloc on estiguessin situats i dedicar-hi 

moltes hores. Per causa d’això i el poc temps amb el qual restàvem, vam decidir optar 

per les empreses dedicades especialment a la impressió 3D. L'empresa que ens va 

agradar més va ser Additive 3D, la qual ens va oferir molt bones prestacions i ens van 

contestar totes les qüestions respecte a la impressió amb menys de 24 h. 
 

Il·lustració 32: Logo Additive 3D. Recuperat de <https://www.additive-3d.es/>. . 

 

Additive 3D és una empresa francesa que s'especialitza en impressió, digitalització i 

maquetació de peces, tant per empreses a gran escala o peces individuals per a 

qualsevol ús. Pot imprimir tota mena de materials a qualsevol mida. 

 
Per imprimir, primerament cal inscriure's i demanar un pressupost. Per demanar-lo, cal 

penjar els fitxers amb .STL i, en menys de 24 hores, un enginyer envia un pressupost 

personalitzat. Un cop s’ha rebut, es pot tirar endavant la producció o rebutjar-la. 

http://www.additive-3d.es/
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Personalment, des d'un principi vam tenir clar que volíem imprimir el model en plàstic, 

resistent i dur. Dins del gran ventall de possibilitats, vam acabar-nos decantant per 

imprimir-ho amb poliamida, que és un material amb un bon estat de superfície. 

 

*Podeu observar el disseny de la caixa impresa amb Additive 3D a l’annex 2. 
 

*Podeu veure el pressupost de la caixa impresa amb Additive 3D a l’annex 3. 
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8. PROTOTIP FINAL: JULA IU SENSOR 

 
Finalment, hem aconseguit crear el disseny del prototip final de JULA IU SENSOR tal com 

volíem. Si observem les imatges, podem veure la caixa que protegeix l’aparell, la qual és 

feta amb un material anomenat poliamida. Dins de la caixa, hi ha la bateria i la placa 

amb Wi-Fi incorporat. Els cables dels components electrònics surten per una petita 

obertura que connecta amb el sensor d’humitat, el qual es troba dins de la compresa. El 

prototip final juntament amb els cables retrotàctils serà visible en l’exposició final. 
 

  
Il·lustració 33: Autores. Prototip final JULA IU SENSOR. 

Caixa i components.    Il·lustració 34: Autores. Prototip final JULA IU SENSOR. Caixa 

i components.    
 
 

  
 

Il·lustració 35: Autores. Prototip final JULA IU SENSOR. 

Caixa i components.    
Il·lustració 36: Autores. Prototip final JULA IU SENSOR. Caixa 

i components.    
 
 

8.1. PACKAGING, ACCESSORIS I INSTRUCCIONS 
 

Per fer arribar el nostre producte amb bon estat utilitzem una caixa de fusta. La caixa és 

de fusta perquè aporti més resistència i sigui fàcilment transportable des de les nostres 

instal·lacions fins al client. Aquesta, transportarà el sensor envoltat amb espuma per 

mantenir la seva seguretat. 

La caixa fa 21 centímetres de llargada i 11 centímetres d’amplada. Dins d’aquesta, hi 

trobem el nostre aparell, juntament amb unes compreses preparades pels clients. Al 
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voltant de l’aparell hi ha una “espuma” per protegir el sensor i perquè sigui més 

acollidor i atractiu a l’hora d’obrir-ho. Dins de la caixa, també hi ha diverses anotacions 

sobre l’aparell perquè el pacient pugui saber exactament la seva funcionalitat. Per això, 

hi ha especificat el seu funcionament, com fa les seves tasques, cada quant s’ha de 

canviar la pacient la compresa, com pot veure les seves dades, entre d’altres. Aquestes 

anotacions simplement informen la pacient abans de posar-ho tot en marxa. També, hi 

trobem les advertències d’ús. 

Aquesta petita caixa anirà dins d’una caixa més gran perquè el transport del producte 

sigui encara més segur i còmode. 

La caixa serà visible en l’exposició final, juntament amb el prototip JULA IU SENSOR. 



JULA IU SENSOR  

 

 

47 

 

9. PROVES DEL FUNCIONAMENT 

 
En acabar de programar i dissenyar el nostre prototip final, vam decidir posar-lo en 

marxa. Per això, des d’un bon principi teníem pensat fer diferents provatures amb 

pacients. Aquestes, serien essencials per acabar de lligar el nostre treball i analitzar les 

dades de les pacients. 

 
9.1. PROVES AMB “ORINA” (NACL) 

 

Abans de començar, vam decidir simular orina al laboratori. Per fer-ho, vam necessitar 

un vas petit, un comptagotes, un pot per guardar la mescla, 3 g de sal i 1 L d’aigua. Vam 

voler posar 3 g de sal perquè així podíem substituir tots els compostos que aquesta 

porta (sals dissoltes, pigments, àcid úric, etc.). 

 
Quan ja ho teníem tot a punt, vam començar amb les proves: vam connectar el nostre 

sensor a l’ordinador i vam compilar el codi perquè detectés humitat i es connectés a 

l’aplicació digital Thingspeak. En fer-ho, vam agafar un vas petit i hi vam col·locar la 

mescla. Després, vam connectar-nos al ThingSpeak a través de l’ordinador. Ara ho 

teníem tot a punt, només faltava tirar unes gotes (amb l’ajut del comptagotes) de dins 

el vas cap al sensor. En el moment que el detector va posar-se en contacte amb 

“l’orina”, de seguida vam poder observar com les gràfiques de l’aplicació començaven a 

donar resultats cada 15 segons. Això va ser un gran avanç en el nostre treball, ja que 

vam obtenir resultats. 

 

 
Il·lustració 37: Autores. Sensor durant la prova pilot.   

 

 

 
Il·lustració 38: Autores. Anàlisi del ThingSpeak en diferents dispositius 

durant la prova pilot.  
 

 

Il·lustració 39: Autores. Col·locament del sensor dins de la 

compresa.  
Il·lustració 40: Autores. Lloc de treball on es va realitzar la prova 

pilot.  
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9.2. PACIENTS 
 
 

Les pacients a les quals hem realitzat les provatures no són desconegudes. Són dones 

que formen part del nostre cercle familiar i d’amistat, i, per tant, les coneixem. 

Aquestes, tenen menopausa i totes pateixen incontinència urinària. 

Vam elegir tres dones que ja tinguessin incontinència urinària perquè volíem assegurar- 

nos que els resultats que detectés el nostre sensor fossin positius i factibles, i, per tant, 

poguéssim aportar informació rellevant. Si les dones que triéssim no tinguessin 

incontinència, el treball no tindria un bon desenvolupament i hauríem d’anar buscant 

diferents perfils que s’adaptessin a les necessitats del sensor. 

Cal remarcar que els resultats poden estar influïts per diferents factors externs: esport, 

alimentació, hidratació, etc. Per aquest motiu, abans de començar les provatures, vam 

parlar amb les nostres pacients. Els hi vam explicar que per obtenir els resultats més 

precisos, haurien d’estar-se a casa i no fer moviments molt bruscos mentre portessin el 

sensor. Així, evitem que els resultats estiguin influïts per pèrdues degudes a un 

sobreesforç molt elevat. 

També, cal tenir en compte que l’informe mèdic no és un estudi complet de tot el que 

ha patit el pacient durant la seva vida, sinó que és un informe on només apareixen totes 

aquelles dades que influeixen o poden influir amb el fet que aquestes pateixin 

incontinència urinària. 

 

 
EXPLICACIÓ DELS CÀLCULS FETS A LA TAULA “DADES PRINCIPALS” 

 

Abans d’explicar tots els càlculs, cal tenir clar que hi ha dues gràfiques per analitzar 

l’orina, les quals ens proporcionen informació diferent: 
 
 

1. Gràfica que analitza la 

quantitat d’humitat 
2. Gràfica d’humitat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gràfica 1: Autores. Gràfiques per analitzar l’orina.   
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- Per calcular el nombre total de pèrdues, cal sumar totes les pèrdues (de la 

gràfica 2) que ha tingut el pacient. 

 
- Per calcular el percentatge de pèrdues, és a dir, el percentatge de quantes hores 

el pacient ha estat humit (per causa de les pèrdues), cal tenir en compte tots els 

cops en els quals s’ha enregistrat la humitat de la zona (el sensor enregistra cada 

16 minuts). Gràcies a la segona gràfica, que és més visual, podem saber quants 

d’aquests enregistraments han detectat una humitat superior al 25%, i, per tant, 

quantes vegades hi ha hagut una pèrdua. 
 

Càlcul: 

𝑛º 𝑑′𝑒𝑛𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑎𝑚𝑏 𝑚é𝑠 𝑑′𝑢𝑛 25% 𝑑′ℎ𝑢𝑚𝑖𝑡𝑎𝑡 𝑥 100 

𝑛º 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑′𝑒𝑛𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 
= % de pèrdues

 

 
- Per calcular la pèrdua més gran ho fem a través de la gràfica 1. Aquesta, ens 

proporciona una informació més detallada. Si l’observem, podem saber quina és 

la pèrdua més gran que ha tingut el pacient durant el temps que ha portat el 

sensor. El percentatge de la pèrdua més gran es calcula de la següent manera: 

(1024 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 𝑎𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑒𝑖𝑥 𝑎 𝑙𝑎 𝑝è𝑟𝑑𝑢𝑎 𝑚é𝑠 𝑔𝑟𝑎𝑛) 𝑥 100 1024 
= % 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝è𝑟𝑑𝑢𝑎 𝑚é𝑠 𝑔𝑟𝑎𝑛 

 

 
- Per calcular la mitjana de la quantitat de pèrdues cal sumar els valors de màxima 

humitat de cada pèrdua (restar-ho per 1024) i dividir-ho entre el nombre de 

pèrdues. El càlcul és el següent: 

(
𝑠𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑠 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑠 𝑑𝑒 𝑚à𝑥𝑖𝑚𝑎 ℎ𝑢𝑚𝑖𝑡𝑎𝑡 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑝è𝑟𝑑𝑢𝑎 

− 1024) 𝑥 100
 

𝑛º 𝑑𝑒 𝑝è𝑟𝑑𝑢𝑒𝑠 
1024 

= % 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑖𝑡𝑗𝑎𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡𝑎𝑡 𝑑𝑒 𝑝è𝑟𝑑𝑢𝑒𝑠 
 

 
- Per saber els cops que hi ha hagut una pèrdua i la pacient no s’ha canviat la 

compresa cal consultar el punt (6.5). 

 
- Per saber els cops que hi ha hagut una pèrdua i s’ha canviat la compresa cal 

consultar el punt (6.5). 
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9.2.1. PACIENT 1 

9.2.1.1.INFORME MÈDIC 

 

Nom: Anònim 1 

La pacient que li hem realitzat la primera provatura duu a terme una vida equilibrada i 

activa: treballa de secretària, va al gimnàs gairebé cada dia, cuida dels seus fills, té una 

dieta equilibrada i una vida tranquil·la. 

Taula 4: Autores. Informe mèdic del pacient 1.  
 

EDAT DEL PACIENT 50 

ESTIL DE VIDA Actiu 

 
MALALTIES QUE PODEN 

INFLUIR 

Durant la seva vida ha tingut problemes menstruals per 

causa de tenir els ovaris poliquístics i ha patit diferents 

lesions per culpa de l’esport. No obstant això, 

actualment ja ha arribat a la menopausa 

MEDICACIÓ Relaxants musculars i antiinflamatoris (genoll) 

HORES D’ESPORT 

SETMANALS 

3-4 hores setmanals 

HA REALITZAT ESPORTS 

D’IMPACTE? 

Sí, des de ben petita ha realitzat esport d’impacte 

(atletisme i ciclisme) 

NOMBRE DE FILLS QUE HA 

TINGUT 

2 

OBESITAT No 

FUMADOR Sí 

CONSUMIDOR DE 

BEGUDES ALCOHÒLIQUES 

No 

INGERIMENT DIARI DE 

CAFEÏNA 

Sí, ingereix dos cafès diaris 

 
 
 

9.2.1.2. SEGUIMENT DEL PACIENT 1 
 

Data enregistrament inicial: 29 de setembre de 2018 

Hora d’inici: 23:29:25 

Data enregistrament final: 1 d’octubre de 2018 

Hora d’acabament: 22:20:50 

Total d’hores que s’han enregistrat: 48 hores i 51 minuts 
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9.2.1.3. VISIÓ GENERAL DE LES GRÀFIQUES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gràfica 2: Autores. Visió general de les pèrdues del pacient 1.  
 
 

9.2.1.4. DADES PRINCIPALS 
Taula 5: Autores. Anàlisi general de les pèrdues del pacient 1. 

 

 Dades Observacions 

 
 

 
NÚMERO TOTAL DE 

PÈRDUES 

 
 

 
7 pèrdues 

 
Gràfica 3: Autores. Pacient 1, nombre de pèrdues.  

 
PERCENTATGE DE 

PÈRDUES 

(quantes hores ha estat 

humida en el total d’hores 

que ha portat el sensor 

posat i activat) 

 
 

 
38% 

 

 
Durant les 48 h i els 51 minuts, s’ha enregistrat 176 cops 

la humitat de la zona, dels quals només 67 el sensor ha 

detectat una humitat superior al 25% i, per tant, ens 

indica que hi ha una pèrdua. 

 
 
 

 
PÈRDUA MÉS GRAN 

 
El 30 de 

setembre a les 

22.37 hores hi 

ha hagut la 

pèrdua més 

gran, que ha 

sigut del 

76,7%.  
Gràfica 4: Autores. Pacient 1, pèrdua més important (en 

quantitat).  
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MITJANA DE LA 

QUANTITAT DE LES 

PÈRDUES 

 
51,66% 

Aquesta mitjana s’ha extret agafant totes les pèrdues, 

mesurant la quantitat de la pèrdua de cada una i fent 

una mitjana de totes elles. 

 

 
COPS QUE HI HA HAGUT 

UNA PÈRDUA I NO S’HA 

CANVIAT LA COMPRESA 

 
 
 

 
4 vegades 

 
Gràfica 5: Autores. Pacient 1, cops que hi ha hagut pèrdua però no 

s'ha canviat la compresa.  

 

 
COPS QUE HI HA HAGUT 

UNA PÈRDUA I S’HA 

CANVIAT LA COMPRESA 

 
 

 
3 vegades 

 
Gràfica 6: Autores. Pacient 1, cops que hi ha hagut pèrdua i s'ha 

canviat la compresa.  

 
 

9.2.1.5. OBSERVACIONS 
 

El pacient 1 va començar l’enregistrament de pèrdues el 29 de setembre de 2018 a les 

23:29:25. Ha dut el sensor durant 48 hores i 51 minuts. En total, ha tingut 7 pèrdues, la 

mitjana de quantitat d’aquestes pèrdues ha sigut del 51,66%. Durant les 48 hores i 50 

minuts, s’ha enregistrat 176 cops humitat de la zona, de les quals només 67 el sensor ha 

detectat humitat, un 38% en total. La pèrdua més elevada de la pacient ha estat el 30 

de setembre a les 22.37 (253 d’humitat = 75,29%). 

La primera pèrdua va ser el 29 de setembre de 2018 a les 23.37 h, amb un valor de 428 

d’humitat (38,67%). Llavors, a les 23.52 h (al cap de 15 minuts), es va canviar la 

compresa. Seguidament, el 30 de setembre a les 02.37 h (al cap de 2 h i 45 minuts) no 

es va detectar humitat fins a les 2.52 h (al cap de 15 minuts) que hi va haver una pèrdua 

del 63,87%. Després, a les 3.37 h (al cap de 45 minuts) es va canviar la compresa i no va 

tenir cap pèrdua fins a les 06.07 h (al cap de 2 hores i mitja), la qual va ser de 356 

d’humitat (65,23%). Com que deduïm que estava dormint i no es va despertar fins les 

11.22 h (al cap de 5 hores i 15 minuts), el sensor va anar detectant humitat, fins a les 

11.37 h (al cap de 15 minuts), que va tenir una altra pèrdua de 369 d’humitat (63,96%). 

A les 14.07 h es va canviar la compresa i no va tenir cap pèrdua fins a les 18.52 h (4 

hores i 45 minuts), la qual va detectar 634 d’humitat (38,08%). A les 20.52 h (al cap de 2 
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hores) no es va canviar la compresa, es va eixugar, i no va tenir cap pèrdua fins a les 

22.37 h (al cap d’1 hora i 45 minuts), la qual va ser de 253 d’humitat (75,29%). 

L’1 d’octubre a les 06.22 h (al cap de 7 hores i 45 minuts) es va descuidar de canviar-se 

la compresa, i, conseqüentment, el sensor es va anar assecant, i a les 21.05 h (14 hores i 

43 minuts) va tenir una altra pèrdua de 389 d’humitat (62,21%). Finalment, no es va 

canviar més la compresa i es va detectar humitat fins a les 22.20 h (1 h i 15 minuts). 

Taula 6: Autores. Anàlisi de les pèrdues del pacient 1 (cada cop que hi ha un canvi).  
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9.2.1.6. QÜESTIONARI PER DETECTAR EL TIPUS D’INCONTINÈNCIA 
 
 

Tipus 

incontinència 

Pregunta Sí/No 

A- IU d’esforç · Teniu sensació de pes a la zona genital? No 

· Quan pugeu o baixeu, se us escapa l’orina? Sí 

· Quan rieu, se us escapa l’orina? Sí, molt sovint 

· Quan tossiu, se us escapa l’orina? Sí 

· Quan esternudeu, se us escapa l’orina? Sí 

B- IU 

d’urgència 

· Quan sou al carrer teniu ganes d’orinar? No 

· Quan teniu ganes d’orinar, teniu la sensació que 

és urgent i heu d’anar de pressa? 

No 

· Quan obriu la porta de casa, heu d’anar al lavabo 

corrents? 

No 

· Quan sortiu de l’ascensor, heu de córrer al servei 

perquè se us escapa l’orina? 

No 

C- IU mixta Ambdós tipus No 
Taula 6: Autores. Qüestionari per poder determinar el tipus d'incontinència.  

 
 

 

Segons les respostes esmentades per la pacient, es pot confirmar que aquesta té 

incontinència urinària d’esforç, ja que té pèrdues d’orina que apareixen coincidint amb 

esforços que augmenten la pressió abdominal, com són pujar o baixar escales, tossir o 

esternudar. Aquesta pacient, juntament amb la supervisió d’un professional, hauria de 

dur a terme un tractament per rehabilitar el sòl pèlvic. Per tant, hauria de realitzar 

tècniques que pretenen millorar el to i la contracció de la musculatura del sòl pèlvic. 

S’ha de mantenir els músculs forts i intentar que no es tornin fràgils. 

Cal remarcar que és un qüestionari orientatiu i que per tant no és del tot fiable. Si la 

resposta a les preguntes és afirmativa en més de tres casos, cal posar-se en contacte 

amb un metge o especialista sanitari. 

 

 
9.2.2. PACIENT 2 

9.2.2.1. INFORME MÈDIC 

 
Nom: Anònim 2 

La pacient que li hem realitzat la segona provatura duu a terme una vida moderada, 

però majoritàriament sana: treballa en el món de la gastronomia, no va al gimnàs i té 

una dieta equilibrada. 
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Taula 7: Autores. Informe mèdic del pacient 2. 

 

EDAT DEL PACIENT 50 

ESTIL DE VIDA Moderat 

 
MALALTIES QUE PODEN 

INFLUIR 

 
Durant la seva vida ha tingut càncer de mama. No 

obstant això, actualment ja ha arribat a la menopausa 

MEDICACIÓ Pastilles pel càncer 

HORES D’ESPORT 

SETMANALS 

1 hora setmanal 

HA REALITZAT ESPORTS 

D’IMPACTE? 

No, realitza ioga 

NOMBRE DE FILLS QUE HA 

TINGUT 

2 

OBESITAT Sobrepès moderat 

FUMADOR No 

CONSUMIDOR DE 

BEGUDES ALCOHÒLIQUES 

No 

INGERIMENT DIARI DE 

CAFEÏNA 

Sí, un cafè diari 

 
 
 

9.2.2.2. SEGUIMENT DEL PACIENT 2 
 

Data enregistrament inicial: 6 d’octubre del 2018 

Hora d’inici: 18:15:53 

Data enregistrament final: 9 d’octubre del 2018 

Hora d’acabament: 15:17:21 

Total d’hores que s’han enregistrat: 69 hores i 2 minuts 
 

 
9.2.2.3. VISIÓ GENERAL DE LES GRÀFIQUES 
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Gràfica 7: Autores. Visió general de les pèrdues del pacient 2.  
 
 

9.2.2.4. DADES PRINCIPALS 
 

Taula 8: Autores. Anàlisi general pèrdues del pacient 2. 

 
 Dades Observacions 

 
 

 
NÚMERO TOTAL 

PÈRDUES 

 
 

 
DE 

 
 

 
7 pèrdues 

grans i 

2 pèrdues 

petites 

 

 
  Gràfica 8: Autores. Pacient 2, nombre de  
  pèrdues. 

 
PERCENTATGE 

 
DE 

  

PÈRDUES  Durant les 69 i els 2 minuts, s’ha enregistrat 259 cops 

(quantes hores ha estat 36,38% la humitat de la zona, de les quals només 104 el 

humida en el total d’hores  sensor ha detectat una humitat superior al 25%, i, 

que ha portat el sensor  per tant, ens indica que hi ha una pèrdua. 

posat i activat)   

  
El 6 d’octubre 

 
Gràfica 9: Autores. Pacient 2, pèrdua més important (en 

quantitat). 

 a les 21.46 
 hores hi ha 

PÈRDUA MÉS GRAN hagut la 
 pèrdua més 
 gran, que ha 
 sigut del 

 74,5%. 

MITJANA DE 

QUANTITAT DE 

PÈRDUES 

LA 

LES 
 
32,97% 

Aquesta  mitjana  s’ha  extret  agafant  totes  les 

pèrdues, mesurant la quantitat de la pèrdua de cada 

una i fent una mitjana de  totes elles. Per poder 

H
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m
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  determinar la mitjanament la quantitat que hi ha en 

les pèrdues. 

 

 
COPS QUE HI HA HAGUT 

UNA PÈRDUA I NO S’HA 

CANVIAT LA COMPRESA 

 
 
 

 
3 vegades 

 

 
Gràfica 10: Autores. Pacient 2, cops que hi ha hagut pèrdua però 

no s'ha canviat la compresa. 

 

 
COPS QUE HI HA HAGUT 

UNA PÈRDUA I S’HA 

CANVIAT LA COMPRESA 

 
 

 
3 vegades 

 

 

Gràfica 11: Autores. Pacient 2, cops que hi ha hagut pèrdua i s'ha 

canviat la compresa. 

 
 

9.2.2.5. OBSERVACIONS 
 

El pacient 2 va començar l’enregistrament de pèrdues el 6 d’octubre de 2018 a les 

18:15:53 h. Ha dut el sensor durant 69 hores i 2 minuts (2 dies i 21 hores). En total, ha 

tingut 5 pèrdues grans i dues de petites, la mitjana de quantitat d’aquestes pèrdues ha 

sigut del 32,97%. Durant les 69 hores i 2 minuts, s’ha enregistrat 104 cops humitat, que 

representa un 36,38%. La pèrdua més elevada de la pacient ha estat el 6 d’octubre a les 

21.46 h (261 d’humitat = 74,51%). 

Primerament, el dia 6 d’octubre a les 20.15 h, va fer un sobreesforç i el sensor va anar 

detectant humitat, fins a enregistrar la primera pèrdua gran al cap d’una hora i mitja, és 

a dir, a les 21.46 h (la més gran de totes), amb un valor de 266 d’humitat, que equival a 

un 74,51%. Seguidament, es va canviar la compresa i el dia 7 d’octubre a les 02.01 h (al 

cap de 4 hores i 15 minuts) va tenir una petita pèrdua de 10,74%. Seguidament, no ha 

tingut cap pèrdua més fins al 7 d’octubre a les 12.16 h (al cap de 10 hores i 15 minuts), 

que va tenir una pèrdua gran amb un 572 d’humitat, que equival a un 44,14% 

d’humitat. Després, no es va canviar la compresa i es va anar detectant humitat, fins a 

les 18.31 h (al cap de 6 hores i 15 minuts) que es va canviar la compresa i no es va 

detectar una altra pèrdua petita fins a les 23.46 h (al cap de 5 hores i 15 minuts), d’un 
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12,89%. No es va canviar la compresa i el 8 d’octubre a les 7.47 h (va tenir una pèrdua 

gran de 657 d’humitat, que equival a un 35,84%. No es va canviar la compresa i es va 

anar detectant humitat. La següent pèrdua va ser a les 15.32 h (al cap de 7 hores i 45 

minuts) amb un 328 d’humitat, que equival a un 32,03%. Seguidament, sí que es va 

canviar la compresa i no va tenir cap altra pèrdua fins a les 23.16 h (al cap de 7 hores i 

44 minuts) amb un 361 d’humitat, que equival a un 66,69%. No es va canviar la 

compresa i el sensor va anar detectant humitat fins que se’l va treure perquè el període 

de provatura ja havia acabat. 

*Aquesta pacient durant l’enregistrament pateix dues pèrdues inferiors al 25%, les 

quals no podem considerar ben bé una pèrdua però, tot i això, el sensor de quantitat 

detecta aquestes pèrdues, que acostumen a ser gotetes molt petites. 

Taula 9: Autores. Anàlisi de les pèrdues del pacient 2 (cada cop que hi ha un canvi).  
 

1 2 
 

 

3   4  

  

5   6  

  

7   8  
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9   10  

  

11   12  

  

13   14  

  

15   16  

  

17   18  

  

19   20  
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21   22  

  

23   24  

  

 

 

 

9.2.2.6. QÜESTIONARI PER DETECTAR EL TIPUS D’INCONTINÈNCIA 
 

Taula 10: Autores. Qüestionari per determinar el tipus d'incontinència.  

 
 

Tipus 

incontinència 

Pregunta Sí/No 

A- IU d’esforç · Teniu sensació de pes a la zona genital? No 

· Quan pugeu o baixeu, se us escapa l’orina? No 

· Quan rieu, se us escapa l’orina? A vegades 

· Quan tossiu, se us escapa l’orina? No 

· Quan esternudeu, se us escapa l’orina? No 

B- IU 

d’urgència 

· Quan sou al carrer teniu ganes d’orinar? No 

· Quan teniu ganes d’orinar, teniu la sensació que 

és urgent i heu d’anar de pressa? 

Sí 

· Quan obriu la porta de casa, heu d’anar al lavabo 

corrents? 

Sí 

· Quan sortiu de l’ascensor, heu de córrer al servei 

perquè se us escapa l’orina? 

Sí 

C- IU mixta Ambdós tipus No 
 

 

Segons les respostes esmentades per la pacient, es pot confirmar que aquesta té 

incontinència urinària d’urgència, ja que té pèrdues d’orina que apareixen coincidint 

amb urgències com la necessitat sobtada d’orinar. Es produeix per una hiperactivitat del 

múscul detrusor que provoca una contracció inadequada i involuntària de la bufeta. Per 

tant, la pacient hauria de dur a terme un tractament farmacològic, utilitzant fàrmacs 

anticolinèrgics per relaxar els músculs de la bufeta, evitant que no pateixi contraccions 

involuntàries de la bufeta. 
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Cal remarcar que és un qüestionari orientatiu i que per tant no és del tot fiable. Si la 

resposta a les preguntes és afirmativa en més de tres casos, cal posar-se en contacte 

amb un metge o especialista sanitari. 

 

 
9.2.3. PACIENT 3 

9.2.3.1. INFORME MÈDIC 

 
Nom : Anònim 3 

La pacient que li hem realitzat la tercera provatura duu a terme una vida sedentària. 

Treballa de caixera en un supermercat. Però, no obstant això, té una vida sana: 

s’alimenta equilibradament i ingereix la quantitat d’aigua necessària. Alguns cops surt 

de casa per anar a caminar o fa alguna excursió, però no de forma freqüent, ja que no 

acostuma a fer esport. 

Taula 11: Autores. Informe mèdic pacient 3.  
 

EDAT DEL PACIENT 56 

ESTIL DE VIDA Sedentari 

 
MALALTIES QUE PODEN 

INFLUIR 

Durant la seva vida ha tingut diversos atacs d’ansietat, 

els quals ha hagut d’anar recuperant a través de 

teràpies. 

MEDICACIÓ Pastilles antidepressives i herbes relaxants per dormir. 

HORES D’ESPORT 

SETMANALS 

No realitza esport 

HA REALITZAT ESPORTS 

D’IMPACTE? 

No 

NOMBRE DE FILLS QUE HA 

TINGUT 

1 

OBESITAT No 

FUMADOR O 

CONSUMIDOR DE 

BEGUDES ALCOHÒLIQUES 

Sí, durant el cap de setmana 

INGERIMENT DIARI DE 

CAFEÏNA 

No. Entre dos o tres cafès setmanals 

 
 
 

9.2.3.2. SEGUIMENT DEL PACIENT 3 
 

Data enregistrament inicial: 26 d’octubre de 2018 

Hora d’inici: 18:49:50 

Data enregistrament final: 28 d’octubre de 2018 

Hora d’acabament: 21:14:01 
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Total d’hores que s’han enregistrat: 50 hores 25 minuts 
 
 

9.2.3.3.VISIÓ GENERAL DE LES GRÀFIQUES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gràfica 12: Autores. Visió general de les gràfiques del pacient 3.  
 
 

 

9.2.3.4. DADES PRINCIPALS 
 

Taula 13: Autores. Anàlisi general pèrdues del pacient 3.  

 

 Dades Observacions 

 
 

 
NÚMERO TOTAL DE 

PÈRDUES 

 
 

 
2 pèrdues 

 
Gràfica 13: Autores. Pacient 3, nombre de pèrdues. 

 
PERCENTATGE DE 

  
Durant les 50 hores i els 25 minuts, s’ha enregistrat 

PÈRDUES  205 cops la humitat de la zona, dels quals només 35 

(quantes hores ha estat 17% el sensor ha detectat una humitat superior al 25% i, 

humida en el total d’hores  per tant, ens indica que hi ha una pèrdua. 

que ha portat el sensor   

posat i activat)   

H
u

m
it

a
t 

H
u

m
it

a
t 
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PÈRDUA MÉS GRAN 

 
La 26 de 

setembre a les 

23:19 hores hi 

ha hagut la 

pèrdua més 

gran, aquesta 

pèrdua ha 

sigut del 

58,4%. 

 
Gràfica 14: Autores. Pacient 3, pèrdua més important (en 

quantitat). 

MITJANA DE  LA 

QUANTITAT  DE LES 

PÈRDUES 

 
30,86% 

Aquesta mitjana s’ha extret agafant totes les pèrdues, 

mesurant la quantitat de la pèrdua de cada una i fent 

una mitjana de totes elles. 

 

 
COPS QUE HI HA HAGUT 

UNA PÈRDUA I NO S’HA 

CANVIAT LA COMPRESA 

 
 

 
1 vegada 

 
Gràfica 15: Autores. Pacient 3, cops que hi ha hagut pèrdua però 

no s'ha canviat la compresa. 

 

 
COPS QUE HI HA HAGUT 

UNA PÈRDUA I S’HA 

CANVIAT LA COMPRESA 

 
 

 
1 vegada 

 
Gràfica 16: Autores. Pacient 3, cops que hi ha hagut pèrdua i s'ha 

canviat la compresa. 

 
 

9.2.3.5. OBSERVACIONS 
 

Com podem observar a la gràfica anterior, aquesta pacient és un cas diferent de les 

altres, ja que té molt poca incontinència urinària, i, per tant, molt poques pèrdues. 

El pacient 3 va començar l’enregistrament de pèrdues el 26 d’octubre de 2018 a les 

18:49:50. Ha dut el sensor durant 50 hores i 25 minuts. En total, ha tingut 2 pèrdues, la 

mitjana de quantitat d’aquestes pèrdues ha sigut del 44,68%. Durant les 25 hores i 25 

minuts, s’ha enregistrat 205 cops la humitat de la zona, dels quals només 35 el sensor 

ha detectat una humitat superior al 25%. El percentatge total de pèrdua és d’un 17%. 

La pèrdua més elevada de la pacient ha estat el 26 de setembre a les 23.19 hores, la 

qual ha sigut de 423 d’humitat (=58,4%). 
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El pacient 3 va començar l’enregistrament de pèrdues el 26 d’octubre de 2018 a les 

18:49:50. En principi, no va tenir pèrdua fins a les 23:19:53 (al cap de 4 hores i mitja) 

que va ser de 423 d’humitat, que equival a 58,4%. Després d’aquesta pèrdua, no s’ha 

canviat la compresa. Aquesta, s’ha anat assecant fins que el 28 d’octubre a les 15:43:54 

(al cap d’un dia, 16 hores i 24 minuts). Aquesta pèrdua va ser de 708 d’humitat, que 

equival a un 30,86%. Seguidament, la pacient es va canviar la compresa i es va assecar 

completament el sensor. 

Taula 14: Autores. Anàlisi de les pèrdues del pacient 3 (cada cop que hi ha un canvi).  
 

8 7 

4 3 

1 

5 6 

2 
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9.2.3.6 QÜESTIONARI PER DETECTAR EL TIPUS D’INCONTINÈNCIA 

 
Taula 15: Autores. Qüestionari per determinar el tipus d'incontinència.  

 

Tipus 

incontinència 

Pregunta Sí/No 

A- IU d’esforç · Teniu sensació de pes a la zona genital? No 

· Quan pugeu o baixeu, se us escapa l’orina? No 

· Quan rieu, se us escapa l’orina? No 

· Quan tossiu, se us escapa l’orina? No 

· Quan esternudeu, se us escapa l’orina? No 

B- IU 

d’urgència 

· Quan sou al carrer teniu ganes d’orinar? No 

· Quan teniu ganes d’orinar, teniu la sensació que 

és urgent i heu d’anar de pressa? 

Sí 

· Quan obriu la porta de casa, heu d’anar al lavabo 

corrents? 

No 

· Quan sortiu de l’ascensor, heu de córrer al servei 

perquè se us escapa l’orina? 

No 

C- IU mixta Ambdós tipus No 
 

 

Segons les respostes esmentades per la pacient, es pot confirmar que aquesta té 

incontinència d’urgència molt lleu, ja que té pèrdues d’orina que apareixen coincidint 

amb urgències com la necessitat sobtada d’orinar. Es produeix per una hiperactivitat del 

múscul detrusor que provoca una contracció inadequada i involuntària de la bufeta. Per 

tant, la pacient hauria de dur a terme un tractament farmacològic, utilitzant fàrmacs 

anticolinèrgics per relaxar els músculs de la bufeta, evitant que no pateixi contraccions 

involuntàries de la bufeta. Cal remarcar que aquesta dona té una incontinència lleu, i, 

per tant, no cal seguir un tractament pautat i excessiu. 

 

 
9.3. VALORACIONS DELS PACIENTS 

 

Per saber si el nostre aparell realment podia ser factible dins la nostra societat i que les 

dones que pateixen incontinència urinària estiguessin disposades a portar-lo per poder 

enregistrar la quantitat de pèrdua, vam preguntar a les pacients (després d’haver fet les 

proves) que ens expliquessin la seva experiència personal. 

 

 
9.3.1. VALORACIÓ PERSONAL PACIENT 1 

 

"Mai he confiat amb els aparells electrònics, tampoc em sorprenen molt i penso que no 

són del tot eficaços. Però, aquest cop, després d'haver provat el JULA IU sensor, tinc 

una altra perspectiva de la tecnologia. M'ha sorprès com es detectaven les meves 

pèrdues, de manera que podia veure l'hora en què tenia més pèrdues. M'ha semblat 

una proposta molt interessant i molt recomanable. Però, per la pròxima, recomanaria 
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que la caixa fos molt més petita, per poder dormir amb comoditat absoluta i poder 

realitzar esport sense notar-la". 

 

 
9.3.2. VALORACIÓ PERSONAL PACIENT 2 

 

"Tenia moltes ganes de provar aquest producte. Des que vaig saber l'existència d'aquest 

aparell, vaig pensar que seria un gran invent. Per mi, la menopausa i les pèrdues d'orina 

han sigut sempre un inconvenient, el qual sempre he volgut treure'm de sobre. Per això, 

el fet de poder veure les pèrdues i mirar la quantitat d'aquestes, m'ha ajudat molt: m'ha 

permès saber exactament el funcionament del meu cos i poder parlar amb el metge. 

Penso que aquest aparell és molt útil i senzill. L’únic que no m’agrada és el fet que hagi 

d’estar activat les 24 h diàries, ja que el fet que estigui connectat a la Wi-Fi és molt 

perjudicial. Això, podríeu mirar de solucionar-ho”. 

 

 
9.3.3. VALORACIÓ PERSONAL PACIENT 3 

 

"Quan em van proposar ser una de les tres pacients per provar l'aparell, 

automàticament vaig acceptar. Em sembla una idea molt interessant el fet de detectar 

pèrdues a través de l'ordinador i no a mà. Mai havia sabut l’existència d’un aparell que 

pogués detectar les quantitats de pèrdues a temps real i m'ha semblat espectacular. Sí 

que és veritat que hi faltarien alguns canvis i retocs, com per exemple, els fils. Aquests, 

són bastant molests i en fer un moviment brusc es mouen. A més, són massa llargs i 

s’enreden fàcilment”. 
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10. ALTRES POSSIBLES APLICACIONS DEL SENSOR EN EL CAMP DE 

LA MEDICINA 

 
Després de tenir el sensor programat i en funcionament, hem volgut aportar un nou 

mètode de treball al camp mèdic: l’enregistrament de pèrdues d’orina a través d’un 

sensor d’humitat. Això aportaria molts beneficis en aquest camp, com per exemple, a 

les noies que tenen pèrdues. Aquestes, no haurien d’anar apuntant les pèrdues que han 

tingut, ja que gràcies a l’aparell, s’enregistrarien de forma mecànica i automàtica, a 

temps real, on es podria veure el dia i l’hora per poder fer un seguiment periòdic. 

A partir d’això, se’ns han acudit altres possibles aplicacions del sensor en el camp de la 

medicina: 

- El sensor com a eina per avisar a les infermeres quan els nens petits no poden 

controlar la seva orina. Seria molt útil, ja que les infermeres no haurien d’estar 

constantment controlant si els infants tenen una pèrdua. Per això, l’aparell 

estaria programat per vibrar i fer un soroll constant (com si fos un despertador) 

quan detecti la humitat. Per una banda, això ajudaria als nens a controlar l’orina, 

i, per altra banda, estalviaria molta feina al personal sanitari. 

 
- El sensor com a eina en els hospitals per poder avisar a les infermeres o auxiliars 

quan les persones d’edat avançada tenen poc control de l’orina. Molts 

d’aquests, ja no tenen tanta capacitat per controlar la seva orina i saber quan 

anar al servei o no. Com ells mateixos no es poden ajudar, necessiten que algú 

n’estigui al cas. Per això, quan l’aparell detectés humitat, automàticament 

vibraria i avisaria a les infermeres. 
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11. PLA DE MÀRQUETING: LA COMERCIALITZACIÓ 

 
En acabar el nostre sensor IU, donem pas a la comercialització del nostre producte, a 

través d’un pla de màrqueting. L’estratègia de comunicació que utilitzarem serà la 

publicitat, la qual farem a través d’una pàgina web i anuncis publicitaris, respectant el 

dret d’imatge i intimitat. 

 
El nostre producte, anomenat “JULA IU SENOSR”, permet enregistrar les pèrdues de les 

pacients a temps real, indicant l’hora i el dia en el qual hi ha hagut la pèrdua. Totes les 

pacients podran observar la quantitat de pèrdua en una gràfica, a través d’un codi que 

proporcionarem en comprar el producte. 

 
La característica més important del nostre producte és l’exclusivitat i l’exactitud: 

aportem noves formes d’investigació, amb l’ajut de les noves tecnologies (Arduino, 

SolidWorks, ThingSpeak). Aquestes permeten un treball més eficaç i precís. 

 
L’empresa mantindrà activitat de forma online, a través d’una pàgina web, on es podrà 

obtenir tota la informació del producte: característiques, preu, utilitats, imatges, etc. A 

més, tots els clients podran contactar amb nosaltres via correu electrònic. El fet 

d’utilitzar la via online com a mètode de distribució, ens permet una reducció de costos 

i una comunicació ràpida. També, fa que la nostra venda sigui de forma directa, ja que 

oferim el nostre servei directament al client. No fem arribar el nostre producte al 

consumidor a través de venedors propis o agents comercials. 

 
L'estratègia que utilitzem per promocionar el nostre producte és l'estratègia 

d'enfocament, ja que se centra amb un segment específic de mercat (dones 

menopàusiques). A més, hem fet un producte especialment per satisfer les seves 

necessitats. Per tant, ens dirigim a un mercat més petit, cosa que ens permet treballar 

de forma més eficient. 

 
Per altra banda, per reduir el cost del sensor i fomentar l'ús de l'aparell hem pensat a 

dividir-lo en dues parts, ja que el preu total és molt elevat tenint en compte que només 

s'ha d'utilitzar durant tres dies. A més bona part de l'aparell es pot reaprofitar, en 

excepció del sensor que va col·locat a les parts intimes del pacient. Per aquestes raons, 

hem volgut separar l'aparell en dues parts, així aconseguim que el pacient no hagi de 

pagar-lo completament i potenciar la reutilització dels productes. 

 
La part que proporcionaria la institució mèdica estaria formada per la caixa amb la 

placa, la bateria i un cable on s'hi connecta el sensor. La part restant (recanvi) està 

formada només per un sensor d'humitat, les compreses i un petit cable per on es 

connecta a la resta de l'aparell. Aquest recanvi estaria en venda pels pacients i el preu 

seria molt reduït, evitant que aquests haguessin de pagar tot el sensor. 



JULA IU SENSOR  

70 

 

 

 

11.1. LOGOTIP 
 

El nostre logotip, el qual s’observa en la il·lustracio 41, l’hem elaborat de forma digital, 

utilitzant una pàgina web que és gratuïta (https://www.canva.com/). Primerament, vam 

pensar a anomenar “JUMO” al nostre sensor, però vam veure que no era el què 

nosaltres buscàvem: un nom propi i original. Per això, finalment, vam decidir nomenar- 

lo “JULA”, ja que és una barreja dels dos noms de les creadores d’aquest aparell, i, per 

tant, és un nom diferent, i que, indirectament, ens involucra. 

 
Si analitzem el logo, podem observar el nom del producte i, a sota, amb lletra més 

petita, que hi posa “IU sensor”, és a dir, el tipus de sensor que nosaltres hem fet. 

També, cal remarcar que vam decidir que el logo fos de color negre i amb poca lletra, ja 

que així seria més visual. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Il·lustració 41: Autores. Logo JULA IU SENSOR.  

https://www.canva.com/
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11.2. PÀGINA WEB 

 
La nostra pàgina web és molt senzilla però a la vegada molt informativa. En ella hi 

trobem tota la informació en relació al nostre sensor, que va destinada a tothom que 

estigui interessat en aquest camp. El nostre objectiu és promocionar aquest producte 

de forma online, perquè es doni a conèixer. 
 

Aquesta pàgina web l’hem dividit en diferents seccions. Aquestes parts estan marcades i 

separades en l’encapçalat de la pàgina web, juntament amb el logo del sensor i una 

cistella de la compra. 
 

En la primera part hi trobem la portada de la pàgina web, en la qual hi ha el nom del 

sensor, informació sobre l’equip electrònic que forma l’aparell, el vídeo de creació de la 

caixa que el protegeix, i informació sobre aquesta caixa i el packaging. Amb tot això, 

fem una breu introducció dels components de l’aparell. 
 

Il·lustració 42: Autores. Pàgina web “inici” JULA IU SENSOR (wix.com).  
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Il·lustració 43: Autores. Pàgina web  

“inici” JULA IU SENSOR (wix.com).  

 
 

Il·lustració 44: Autores. Pàgina web  

“inici” JULA IU SENSOR (wix.com).  
 

 

 

 

 

Il·lustració 45: Autores. Pàgina web  

“inici” JULA IU SENSOR (wix.com).  

 

Il·lustració 46: Autores. Pàgina web  

“inici” JULA IU SENSOR (wix.com).  
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En la segona part parlem sobre el detector IU, les funcions que aquest té i les 

plataformes que hem utilitzat per realitzar tots els procediments (Arduino IDE, 

SolidWorks i Thing Speak). Aquest apartat és molt important, ja que expliquem que és i 

les capacitats que té. Sense aquesta secció no podríem desenvolupar la nostra pàgina 

web. 
 

Il·lustració 47: Autores. Pàgina web “El nostre sensor” JULA IU SENSOR (wix.com).  
 

 

Il·lustració 48: Autores. Pàgina web  

“El nostre sensor” JULA IU SENSOR (wix.com).  

 
 

Il·lustració 49. Autores. Pàgina web  

“El nostre sensor” JULA IU SENSOR (wix.com).  
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En la tercera part parlem sobre la incontinència urinària, definint que és, els tipus que hi 

ha i els tractaments adequats per a cada cas. Aquesta part és més teòrica i informativa, 

ja que va destinada a la gent que necessita més informació sobre aquest camp. 
 

Il·lustració 50: Autores. Pàgina web “La incontinència urinària” JULA IU SENSOR (wix.com).  
 

 
 

Il·lustració 51: Autores. Pàgina web “La 

incontinència urinària” JULA IU SENSOR 

(wix.com).  

 
 
Il·lustració 52: Autores. Pàgina web “La 

incontinència urinària” JULA IU SENSOR 

(wix.com).  
 

 
Il·lustració 53: Autores. Pàgina web “La 

incontinència urinària” JULA IU SENSOR (wix.com).  
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En la quarta i cinquena part hi ha informació sobre les creadores del sensor i informació 

de contacte, on hi ha el correu electrònic, la nostra adreça i el nostre horari. Això 

permet que el consumidor es pugui comunicar amb nosaltres per qualsevol qüestió. 
 

Il·lustració 54: Autores. Pàgina web “Sobre nosaltres” JULA IU SENSOR (wix.com).  
 

 
 

Il·lustració 55: Autores. Pàgina  

web “Sobre nosaltres” JULA IU SENSOR (wix.com).  

 
 
Il·lustració 56: Autores. Pàgina  

web “Sobre nosaltres” JULA IU SENSOR (wix.com).  
 

 
Il·lustració 57: Autores. Pàgina web “Contacta amb 

nosaltres” JULA IU SENSOR (wix.com).  
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Finalment, en l’últim apartat hi trobem l’opció de comprar el producte. Això permet que 

els clients puguin comprar l’aparell, de forma còmoda i directe. En el cas hipotètic que 

es posés en venda, es podria comprar el detector en la nostra pàgina web en aquest 

apartat. 
 

Il·lustració 58. Autores. Pàgina web “Compra’l” JULA IU SENSOR (wix.com).  
 

 
11.3 PREU DE VENDA DE JULA IU SENSOR 

 

Abans d'elaborar un pressupost, prèviament hem hagut de fer recerca per saber com 

fer-ho. Hem investigat en diferents fonts, com pàgines web o vídeos. Aquests recursos 

ens han servit molt per poder elaborar finalment un pressupost sobre el nostre aparell 

tenint en compte tots els factors que podien influir en el preu final. El pressupost l'hem 

elaborat partint del cost de producció, de disseny, unitari i el marge. 

Cal remarcar que el nostre producte és únic i personal, i, per tant, el preu de venda no 

es veu influït per la competència. Per aquesta raó en el nostre preu de venda final no hi 

podreu trobar cap anàlisi de la competència. 

Per elaborar el preu de venda del sensor, prèviament hem calculat del cost del prototip 

tenint en compte tots els materials que s'han utilitzat per poder crear-lo. A partir 

d'aquest es calcula el cost unitari de fabricació. A continuació, tenint en compte les 

hores invertides en la creació del sensor es calcula el cost de disseny. Finalment, es 

decideix el marge. Un cop tenim tots aquests càlculs, podem determinar el cost de 

venda final. 

Fent referència al que s’ha explicat al punt 11 sobre la divisió del sensor en dues parts 

(per reduir el cost de venda per als pacients), a continuació en el punt 11.3.5 hi ha 

explícit el cost que han de pagar els pacients, els quals no han de comprar el sensor 

sencer, ja que és proporcionat per les institucions mèdiques. Podríem anomenar 

aquesta part “pack”. Aquest, està format per les parts del sensor que no poden ser 

reutilitzades (sensor d’humitat i compreses). 
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11.3.1. COST DEL PROTOTIP JULA IU SENSOR 
 
 

En el cost del prototip s’hi pot observar totes les despeses que hem tingut durant el 

projecte. Hem sumat totes les despeses de cada producte per obtenir el cost total de 

producció, que equival a 236,55 €. 

 

 
Taula 16: Autores. Cost del prototip JULA IU SENSOR.   

 

PRODUCTE PREU TOTAL 

(preu sense 

reducció) 

QUANTITAT 

QUE 

NECESSITEM 

PER UNITAT 

PREU REAL 

PER UNITAT 

TOTAL 

La placa (AzDelivery 

NodeMCU Lua Lolin 

V3 ESP8266 ESP-12E) 

15,99€ 1 15,99€  
 
 
 
 
 
 
 

236,55€ 

Font d’energia (Anker 

3200mAh Bateria 

externa PowerCore+ 

(mini)) 

14,99€ 1 14,99€ 

Caixa de fusta 4€ 1 4€ 

Protector de cables 

termoretràctils 

3€ (5m) 1m 0,6€ 

Cables 7,99€ 

(100 unitats) 

12 cables 0,96€ 

Espuma protectora 13,40€ (1m2) 15cm2 2,01€ 

Impressió caixa 198€ 1 198€ 

 

11.3.2. COST UNITARI DE FABRICACIÓ 
 

El preu d'impressió de la caixa del prototip ha estat de 198€. Tot i això, en el cas 

hipotètic que comercialitzéssim el producte, aquest preu seria més baix. Després de 

consultar diverses pàgines web de productes plàstics (Plasticos Lliant, 

Todocontenedores, Plastipol, Servei Estació, etc.) vam concloure que el preu aproximat 

de la caixa de plàstic blanca seria d'uns 10€. 

Poder reduir el preu de la placa era molt difícil, ja que nosaltres no la podíem 

redissenyar ni teníem accés al fabricant, per això vam haver de buscar una empresa que 

vengués el producte més barat, finalment vam trobar HiLetgo, una empresa que ven 
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productes tecnològics a través d'Amazon amb preus molt rebaixats, aquesta empresa 

posa al mercat les ESP8266 Nodemcu Lua CP2102 ESP-12E per 5,99 € , podeu trobar-ho 

en l'enllaç següent: <https://www.amazon.es/HiLetgo-Internet-desarrollo- 

inal%C3%A1mbrico- 

micropython/dp/B0791FJB62/ref=lp_10301539031_1_1?srs=10301539031&ie=UTF8& 

qid=1541674629&sr=8-1>. 

Per poder crear el prototip nosaltres vam fer servir una bateria de mòbil, ja que 

necessitàvem recarregar-la molt sovint per fer proves. Però per posar en venda el 

producte en comptes d'utilitzar una bateria de mòbil ens és més fàcil utilitzar una pila, a 

més a més els costos són molt més reduïts, ja que les pots comprar en packs. Nosaltres 

ens decantaríem per una Li-Ion Bateria 3.7V 4000mAh la qual la posa en venda una 

empresa anomenada STRIR a través d'Amazon i que ens permet reduir el cost, ja que 

cada pila té un cost de 2,4 € a diferència dels 15€ de la bateria del prototip, podeu 

trobar-la a l'enllaç següent: <https://www.amazon.es/Recargables-Cigarrillos- 

Electr%C3%B3nicos-Linternas-Walkie- 

Talkie/dp/B07GVFJGS8/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1541675528&sr=8- 

1&keywords=pilas+de+4000mah> 
 

 
Per tant el cost unitari de fabricació després d’haver reduït els preus és el següent: 

 

PRODUCTE PREU TOTAL 

(preu sense 

reducció) 

Quantitat 

que 

necessitem 

per unitat 

PREU 

REAL 

PER 

UNITAT 

TOTAL 

La placa (AzDelivery 

NodeMCU Lua Lolin V3 

ESP8266 ESP-12E) 

5,99 1 5,99  
 
 
 
 

 
25,96€ 

18650 Li-Ion Bateria 3.7V 

4000mAh 

9,98 (4 unitats) 1 2,4 

Caixa de fusta 4€ 1 4€ 

Protector de cables 

termoretràctils 

3€ (5m) 1m 0,6€ 

Cables 7,99€ 

(100 unitats) 

12 0,96€ 

Espuma protectora 13,40€ (1m2) 15m2 2,01€ 

Caixa de plàstic blanca   10€ 

 

Taula 17: Autores. Cost unitari de fabricació.   

http://www.amazon.es/HiLetgo-Internet-desarrollo-
https://www.amazon.es/Recargables-Cigarrillos-Electr%C3%B3nicos-Linternas-Walkie-Talkie/dp/B07GVFJGS8/ref%3Dsr_1_1?ie=UTF8&amp;qid=1541675528&amp;sr=8-1&amp;keywords=pilas%2Bde%2B4000mah
https://www.amazon.es/Recargables-Cigarrillos-Electr%C3%B3nicos-Linternas-Walkie-Talkie/dp/B07GVFJGS8/ref%3Dsr_1_1?ie=UTF8&amp;qid=1541675528&amp;sr=8-1&amp;keywords=pilas%2Bde%2B4000mah
https://www.amazon.es/Recargables-Cigarrillos-Electr%C3%B3nicos-Linternas-Walkie-Talkie/dp/B07GVFJGS8/ref%3Dsr_1_1?ie=UTF8&amp;qid=1541675528&amp;sr=8-1&amp;keywords=pilas%2Bde%2B4000mah
https://www.amazon.es/Recargables-Cigarrillos-Electr%C3%B3nicos-Linternas-Walkie-Talkie/dp/B07GVFJGS8/ref%3Dsr_1_1?ie=UTF8&amp;qid=1541675528&amp;sr=8-1&amp;keywords=pilas%2Bde%2B4000mah
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11.3.3. COST DE DISSENY 
 
 

Per calcular el cost de disseny, hem elaborat una taula on trobem els mesos treballats, 

que en són 6 (des del juny fins al novembre), juntament amb els dies i les hores 

individuals treballades. 

Si calculem el total d’hores mensuals i aquestes les multipliquem pel cost de cada hora 

de producció (que equival a 20 €/h) obtindrem el cost en hores. Aquest valor cal 

repartir-lo entre el nombre d’unitats que produirem, per així poder obtenir el cost de 

disseny. 
 

MESOS DIES HORES DEDICADES HORES 

MENSUALS Autora 1 Autora 1 

Juny 5 2 2 20 

Juliol 19 3 3 114 

Agost 7 4 4 56 

Setembre 4 10 10 80 

Octubre 4 10 10 80 

Novembre 2 10 10 40 

TOTAL HORES 390 
 

Taula 18: Autores. Cost de disseny.   
 
 

 

A la construcció del prototip JULA IU SENSOR hi hem dedicat 390 hores, a 20 € l’hora. 

Per tant, guanyarem: 
 

390 𝑥 20 = 7800 € 
 

 
Això implica que guanyaríem 1300 € al més durant la construcció del disseny. 

 

 
Per calcular el cost de disseny, cal repartir el cost en hores de la producció del prototip 

entre el nombre d’unitats que produirem inicialment (500 unitats): 

7800 

500 
= 15,6 €/𝑢 
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11.3.4. CÀLCUL DEL PREU DE VENDA FINAL 

 

Per obtenir el preu de venda, s’ha de sumar el cost unitari, el cost de disseny i el marge. 

El marge és el percentatge de benefici que l’empresa decideix que vol obtenir. Com és 

un prototip i no sabem ben bé el percentatge de marge, hem aplicat un 20%. Aquest es 

calcula de la següent manera: 
 

 
 

𝑐𝑜𝑠𝑡 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖 + 𝑐𝑜𝑠𝑡 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑠𝑒𝑛𝑦 + 
 

Per tant: 

(𝑐𝑜𝑠𝑡 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖 + 𝑐𝑜𝑠𝑡 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑠𝑒𝑛𝑦)𝑥 20 100  

= 𝑃𝑉 

 

 
25,96 + 15,6 + 

(25,96 + 15,6)𝑥 20 

100 

 
= 42,39€ 

 

 

PREU DE VENTA FINAL DE JULA IU SENSOR : 42,39€, sense IVA. 
 

 
11.3.5. COST DEL PACK 

 

Com que el sensor hipotèticament el proporcionaria les institucions mèdiques, hi ha 

diferents parts que les pacients no poden compartir, per motius higiènics. Aquestes 

parts són el sensor d’humitat i les compreses. Per aquest motiu, es crea aquest recanvi, 

que és un pack. En el moment que el metge determina fer un seguiment de la quantitat 

de pèrdua i li proporciona al pacient aquest aparell, els pacients només han de pagar la 

part no reutilitzable, és a dir, el sensor d’humitat nou i les compreses que són d’ús 

exclusiu pel pacient. Quan es retorna l’aparell al metge, el pacient ha d’haver retirat el 

sensor d’humitat i les compreses prèviament. 
 

El cost del pack seria el següent: 
 

OBJECTE PREU TOTAL QUANTITAT 

QUE 

NECESSITEM 

PER UNITAT 

PREU REAL 

PER UNITAT 
TOTAL 

Sensor d’humitat 

(Gill BO - Gill 

Módulo Fc-28-D) 

4,28 1 4,28  
 

 
5,2€ 

Compreses 2,55 
(pack de 50) 

15 0,76€ 

Cables 7,99€ 

(100 unitats) 
2 0,16€ 
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MARGE 200% 

TOTAL: 9,56€ 

 

Taula 19: Autores. Cost del pack.   
 
 

Hipotèticament també crearem 500 unitats. Per això, hem aplicat un marge del 200%, ja 

que amb aquest recanvi volem obtenir un benefici entre 2-3 €/u. 
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12. COST DE PRODUCCIÓ DEL PROTOTIP JULA IU SENSOR 

 
En el treball també hi hem invertit una certa part econòmica: hem comprat diversos 

productes i materials per realitzar el treball. Cal remarcar que aquests productes han 

sigut més cars del que esperàvem, ja que no teníem molts coneixements previs en 

relació als components electrònics. No sabíem quins serien els millors perquè el sensor 

funcionés correctament, de tal manera que vam haver de provar diferents materials. A 

més, el fet de no comprar a l’engròs i comprar productes unitaris, ha fet que els preus 

incrementin. 

Durant el treball, també se’ns van anar acudint certes qüestions, com la 

comercialització i el packaging, cosa que va fer que invertíssim una certa quantitat 

monetària. Però no obstant això, cal tenir clar que el nostre treball tracta sobre un 

prototip, i, per tant, hi ha hagut una despesa econòmica més elevada. 

 

 
Taula 20: Autores. Cost de producció del prototip JULA IU SENSOR.   

 

PRODUCTE PREU € TOTAL 

La placa (AzDelivery NodeMCU 

Lua Lolin V3 ESP8266 ESP-12E) 

15,99 

Font d’energia (Anker 3200mAh 

Bateria externa PowerCore+ 

(mini)) 

14,99  

Sensor d’humitat (Gill BO - Gill 

Módulo Fc-28-D) 

4,28  

Caixa de fusta 4  

Compreses (salvaslips) 2,55  

Protector de cables 

termoretràctils 

3  

Espuma protectora 13,40  

Cables 7,99  

Sensor d’humitat (DHT22 / 

AM2302) 

14,99 409,08€ 

Cables (prims i petits) 10,49  

Espuma protectora 13,40  

Impressió de la caixa 198*  
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Impressió de tríptics i targetes 15€ 

Impressió del treball 36€ 

Impressió dels annexos 12€ 

Enquadernació treball i annexos 8€ 

Compra de llibres d’Arduino 35€ 

*Podeu trobar la factura de la producció de la caixa a l’annex 3. 
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13. CONCLUSIONS 

 
Malgrat tots els inconvenients que ens hem anat trobant durant aquests darrers mesos 

d’investigació, els nostres objectius s’han complert. Hem acabat el treball amb molts 

bons resultats, ja que hem seguit durant tota la recerca un procés molt pautat i 

constant, començant per petites provatures i acabar creant un aparell totalment 

programat per nosaltres. 

Vam iniciar el nostre treball amb la intenció de realitzar sis objectius, els quals s’han 

assolit: 

L’objectiu principal i primer, el qual era “aconseguir crear un sensor que monitoritzi la 

humitat” ha sigut el que més dificultats ha comportat, ja que el fet d’introduir-se en el 

món de la programació partint de zero, ha implicat haver de fer molta recerca sobre els 

sensors, les plaques, etc. Vam haver d’aprendre la informació bàsica per treballar amb 

Arduino i buscar un sensor d’humitat compatible amb la placa que teníem. També, vam 

haver de programar-lo perquè detectés humitat entre uns valors establerts. Tot i els 

inconvenients que ens hem anat trobant, l’objectiu s’ha assolit amb èxit i el nostre és 

capaç de detectar humitat. 

El segon objectiu, el qual era “programar la placa per tal que el sensor faci les funcions 

que necessitem” ha sigut un gran repte. Per dur-lo a terme, vam haver de llegir-nos dos 

llibres i realitzar un curset online d’Arduino. Aquestes eines van ser essencials pel 

desenvolupament de l’objectiu, ja que ens van proporcionar molta informació per 

aprendre a programar la placa de tal forma que el sensor fes les funcions que 

necessitàvem. Vam trobar-nos moltes dificultats per connectar el sensor amb la placa, 

però, tot i això, els hem anat solucionant fins a arribar a assolir l’objectiu. 

Per realitzar el tercer objectiu, que era “aconseguir poder visualitzar les dades que 

enregistra el sensor a través d’una plataforma digital” vam haver d’investigar sobre les 

diverses plataformes digitals que estaven relacionades amb Arduino, i que, alhora, 

aquestes fossin assequibles per poder utilitzar. Després de dies de molta recerca, vam 

trobar una plataforma molt útil, anomenada “ThingSpeak”. Aquesta, permetia establir 

una connexió directa amb Arduino i, això, ens va facilitar molta part de la feina. Així que, 

en el codi que vam crear, utilitza unes llibreries per connectar-se amb la plataforma. De 

tal manera que, cada vegada que hi havia una pèrdua, s’enviava automàticament a 

ThingSpeak. I, llavors, aquesta plataforma transformava les dades de forma gràfica. Això 

ens ha permès poder analitzar les pèrdues de les pacients i desenvolupar la part 

pràctica del treball. Per tant, el tercer objectiu també s’ha complert. 

El quart objectiu, que era “dissenyar una caixa que atregui el client i que protegeixi la 

placa i la bateria” l’hem dut a terme gràcies a una aplicació anomenada SolidWorks, la 

qual ens ha proporcionat les eines adequades per poder desenvolupar el disseny de la 
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caixa de l’aparell que protegeix la placa i la bateria. Per saber utilitzar el programa, vam 

realitzar un curset a l’EUSS. Això ens va permetre poder elaborar una caixa que atragués 

el client i que alhora protegís els components electrònics. Juntament amb la caixa, hem 

realitzat el procés de packaging, perquè el producte arribi al client de forma còmoda i 

atractiva. Per tant, aquest objectiu s’ha assolit amb la seva totalitat. 

El cinquè objectiu, que es basava en “aconseguir que el sensor tingui una utilitat en el 

camp de la medicina” s’ha complert gràcies a l’ajuda de Bárbaro García, l’uròleg i 

ginecòleg de l’hospital Sant Joan de Déu. Vam voler enfocar el sensor al camp mèdic 

perquè tingués una finalitat i validesa. Per fer-ho, vam programar el sensor de tal 

manera que aquest pogués enviar les dades que detectava a una plataforma digital, 

anomenada ThingSpeak. En aquesta aplicació, com hem dit anteriorment, es poden 

observar totes les gràfiques i fer un control exhaustiu i precís de totes les pèrdues, 

juntament amb un informe mèdic, les observacions i un qüestionari orientatiu que hem 

realitzat que ens permet determinar el tipus d’incontinència de cada pacient. Per poder 

validar aquest objectiu, vam realitzar quatre provatures: una pilot i les tres restants en 

dones menopàusiques que tenien prèviament incontinència urinària detectada. 

Aquestes provatures van tenir resultats i, per tant, reafirmen el bon funcionament del 

sensor d’incontinència urinària. 

Finalment, l’últim i sisè objectiu, que era “elaboració d’un pla de màrqueting per 

comercialitzar el sensor” l’hem dut a terme a través de la realització d’un logo de 

l’empresa, que fos simple, descriptiu i personal, juntament amb una pàgina web, on es 

troba tota la informació necessària sobre el nostre producte i les creadores d’aquest. 

També, hem calculat un cost de venda del prototip. Amb això, hem pogut treballar els 

elements claus que permetrien comercialitzar el producte. 

Els resultats obtinguts durant el treball han sigut coherents i prou precisos. Tot i això, és 

possible el marge d’error, ja que és molt fàcil que el sensor no detecti sempre la 

quantitat de pèrdua exacta del pacient, ja que si la compresa encara està humida, els 

valors varien una mica. No obstant això, la diferència en els resultats seria mínima. 

Gràcies a totes les fonts investigades i les entrevistes realitzades a l’enginyer Joan Carles 

Fernández i l’uròleg i ginecòleg Bárbaro García, hem pogut desenvolupar gran part del 

treball i ampliar conceptes estudiats, ajudant-nos a assolir gran part dels objectius. 

En definitiva, els objectius s’han pogut assolir tal com esperàvem. En aquest sentit, 

podem concloure que crear un sensor d’incontinència urinària enfocat per l’àmbit de la 

medicina és factible. 



JULA IU SENSOR  

86 

 

 

 

14. VALORACIONS PERSONALS 

 
Des del primer dia ha sigut una feina molt ambiciosa, entregada i constant. Ambiciosa 

perquè teníem moltes ganes d’avançar i assolir els nostres objectius; entregada perquè 

hi hem dedicat moltes tardes senceres buscant informació, fent provatures i llegint 

llibres; i constant perquè és un treball molt complex que requereix una dedicació de 

forma contínua. 

Ara que ja hem acabat el treball, ens sentim molt satisfetes de fins on hem arribat. Vam 

començar des de zero en el món de la tecnologia, amb moltes dificultats i molta 

dedicació. Però, a mesura que van anar passant els mesos, vam veure que cada vegada 

anàvem adquirint més facilitat per treballar amb Arduino i altres plataformes digitals. El 

fet d’investigar i fer una recerca prèvia sobre la incontinència urinària i els sensors, ens 

ha facilitat molta part del treball: teníem un coneixement previ que ens permetia poder 

avançar i anar obtenint resultats. 

Personalment, hem de dir que el treball ens ha costat bastant, ja que és un tema molt 

extens, però això no ha sigut un inconvenient en cap moment, ja que el tema que hem 

triat ens ha motivat molt a seguir endavant. A les dues ens ha agradat molt el fet de 

crear un propi sensor d’incontinència urinària, ja que era un treball entretingut amb una 

finalitat molt clara: aplicar-ho en el camp mèdic, per poder desenvolupar i aportar 

noves formes de coneixement. A més a més, hem après molts nous conceptes i hem 

descobert noves pàgines web molt útils per poder treballar. 

En tot moment hem sigut conscients de la quantitat de feina que hi ha, i, per tant, de la 

responsabilitat a l’hora de buscar informació. 
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