
L’objectiu és obtenir dades objectives de la concentració 

de CO2 a l’aire i contrastar-les amb diferents hipòtesis que 

relacionin aquestes dades amb la ventilació de les aules. 

Volem construir un sistema que ens aporti dades en temps 

real de la quantitat de CO2 i de compostos orgànics volàtils 

i veure com canvien en el temps.

Aquest sistema consta de dos elements: 

➔ La part electrònica que incorpora els sensors.

➔ Una plataforma al núvol que recull i presenta les dades.

Conceptes per explorar

Sensorització de l’entorn, Internet of Things, Smart Cities.

Plataformes de dades al núvol, Big Data.

Arduino, electrònica i funcionament d’un sensor.

Materials

1 Placa Nodemcu compatible amb Arduino

1 Sensor CCS811

1 Cable microusb - USB

1 Compte a thingspeak: https://thingspeak.com/login

Arxiu de programació descarregable aquí

1. Objectiu

Mesura i estudi de la qualitat de l’aire
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Sensors, Arduino i plataforma d’IOT

https://thingspeak.com/login
https://drive.google.com/file/d/1LyOfYUZywvoW9cBnRl919rsXDlzQXT6M/view?usp=sharing


2. Muntatge

El primer pas del muntatge consisteix en fer un pont entre dos dels cinc cables (o 

connectors jumper) que necessitarem per connectar el sensor amb la placa.

Agafeu dos cables, elimineu el connector d’un dels extrems d’un d’ells i 

connecteu-lo amb l’altre cable de manera que, en un extrem us quedin dos cables 

amb dos connectors i a l’altre extrem, un cable amb un sol connector. Els podeu 

unir amb una mica d’estany i encintar-los.



La resta del muntatge és molt senzill,ja que utilitzant els cables connectors o 

jumpers, només haureu d’encaixar cada cable en el pin corresponent de la placa i 

del sensor.

L’esquema de connexions ha de quedar de la següent manera:

D1

D2

GND

3V3

Per facilitar el muntatge podeu 
soldar els pins que s’adjunten 
amb el sensor. 

Vegeu la imatge.

USB



Per tal de protegir l’electrònica o perquè el muntatge no sigui tan fràgil, podem 

plantejar-nos encapsular-lo dins d’algun tipus de caixa, tenint en compte sempre 

que el sensor ha d’estar en contacte amb l’aire i per tant no el podem tancar en un 

recipient.

Podeu provar amb diferents opcions, experimentant amb elements 

reciclats, dissenyar una caixa i fabricar-la o fins i tot baixar-vos alguns 

models 3D, adaptar-los i imprimir-los.

Alguns exemples en 3D: https://www.yeggi.com/q/nodemcu+case/

3. Encaixat

https://www.yeggi.com/q/nodemcu+case/


4. Programació de la placa Nodemcu (Arduino)

4.1. Instal·lació i configuració de l’Arduino IDE. Programa de programació de la 

placa.

Pàgina de descàrrega del software: https://www.arduino.cc/en/software

Un cop descarregat i instal·lat el programa, cal que el configurem perquè 

reconegui la placa amb la qual treballarem i que li afegim les llibreries per treballar 

amb el sensor.

Amb l’Arduino obert, anem a “Preferències”, passem a l’apartat “Gestor de URL’s 

addicionals de targetes” i hi afegim la següent URL. A continuació fem clic a 

“Acceptar”.

https://adafruit.github.io/arduino-board-index/package_adafruit_index.json,http:/

/arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json

https://www.arduino.cc/en/software
https://adafruit.github.io/arduino-board-index/package_adafruit_index.json,http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json
https://adafruit.github.io/arduino-board-index/package_adafruit_index.json,http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json


Tot seguit instal.larem els drivers necessaris pel nostre hardware, en primer lloc la 

placa Nodemcu. Aquesta placa conté un xip anomenat ESP8266 que és el que, 

entre altres coses, permet que puguem enviar i rebre dades a través d’una xarxa 

wifi.

Per instal.lar-la cal que anem al menú “Eines”, “Placa” i “Gestor de tarjetes”:

Aquí cercarem “nodemcu” i veurem que ens proposa els drivers del xip ESP8266. 

L’instal.larem.

Instal.lar



Tot seguit instal.larem els driver per l’altre element hardware que tenim, el sensor.

Fem clic al menú “Programa” i dins d’aquest, escollim “Incloure llibreria” i 

“Administrar biblioteques”. 

Se’ns obrirà un quadre que ens permetrà buscar noves llibreries i instal·lar-les. 

A la caixeta de cerca, escriurem el nom del nostre sensor (CCS811), escollirem la 

llibreria que podeu veure a la imatge, farem clic a instal·lar. i tancarem:

1
2

3



Un cop intstal.lats drives i llibreries indicarem a l’Arduino amb quina placa volem 

treballar perquè s’hi comuniqui correctament.

Anem al menú “Eines” i dins la secció “Plaques” escollim la placa “NodeMCU 0.9”

Amb tot això, ja hauríem de tenir el nostre entorn de treball llest per connectar-se a 

la placa i programar-la. 

Repetim el pas anterior però ara instal.lant la llibreria de Thingspeak, perquè hi 

puguem pujar dades. Busqueu “thingspeak” com en el pas anterior i instal.leu-la.



4.2 Configuració del canal de Thingspeak

Per poder enviar dades a la plataforma Thingspeak cal configurar un canal. 

Aquest canal serà l’espai que utilitzarem per visualitzar les dades i compartir-les.

Per fer això, prèviament ens hem de crear un compte a https://thingspeak.com/login. 

Un cop creat el compte, entrem amb el nostre usuari i password i anem a “My 

channels” i  “New Channel”. 

Hi indiquem:

➔ Un nom per identificar el canal. Proposem que sigui el nom del centre perque 

així més endavant el puguem posar en comú amb altres centres. 

➔ Una descripció bàsica de les dades que representarà el canal (opcional) 

➔ Els camps necessaris. Els camps correspondran a les diferents magnituds 

que mesura el sensor. Crearem per tant tres camps amb els corresponents 

noms (CO2, TVOC i Temperatura) i fem clic a “Save channel”.

Tot seguit, dins el canal que heu creat, aneu a la secció “API Keys” i anoteu-vos el 

“channel ID” i la “write API key” per utilitzar-los en la programació.

12654325
Nom usuari centre

https://thingspeak.com/login


4.3. Programació de la placa.

La placa NodeMCU incorpora un xip anomenat ESP8266 que permet que es pugui 

connectar a xarxes wifi i per tant enviar dades a internet.

De forma resumida volem programar la nostra placa perquè faci el següent 

procés:

➔ Connectar-se a la wifi 

➔ Connectar-se amb el sensor i rebre’n les dades

➔ Preparar les dades per enviar-les a la plataforma Thingspeak

➔ Enviar les dades i esperar un temps determinat per tornar a començar el 

cicle.

Per començar, connectem la placa a un port USB de l’ordinador amb el cable 

microUSB - USB. 

Al menú “Eines” de l’Arduino IDE, a l’apartat “Port” ens ha d’aparèixer activat un 

port amb una “V” indicant que s’ha connectat correctament.

Xip ESP8266 per connexions WiFi

Antena WiFi

Connexió MicroUsb per alimentar la placa i per 
programar-la.



#include "Adafruit_CCS811.h"
#include <ESP8266WiFi.h>
#include "ThingSpeak.h"

// WIFI
char ssid[] = " ";   // EL NOM DE LA VOSTRA XARXA WIFI DINS LES COMETES
char pass[] = " ";   // EL PASSWORD DE LA VOSTRA WIFI DINS LES COMETES
WiFiClient client;

// ThingSpeak
unsigned long thingSpeakChannel =  ;   // L'ID O NÚMERO DEL VOSTRE CANAL DESPRÉS DEL SÍMBOL “=”
const char * thingSpeakWriteKey = " ";  // LA WRITE API KEY DEL VOSTRE CANAL DINS LES COMETES

// CCS Air quality sensor
Adafruit_CCS811 ccs;

// Send data to thingspeak every SEND_DATA_PERIOD_MS milliseconds;
const unsigned long SEND_DATA_PERIOD_MS = 15 * 60 * 1000; // 15 minuts

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  WiFi.mode(WIFI_STA);
  ThingSpeak.begin(client);  // Initialize ThingSpeak
  if(!ccs.begin()){
    Serial.println("Failed to start sensor! Please check your wiring.");
    while(1);
  }
  while(!ccs.available());
  //calibratge temperatura sensor
  float temp = ccs.calculateTemperature();
  ccs.setTempOffset(temp - 25.0);
}

void loop() {
  // Connect or reconnect to WiFi
  if(WiFi.status() != WL_CONNECTED){
    Serial.print("Attempting to connect to SSID: ");
    Serial.println(ssid);
    while(WiFi.status() != WL_CONNECTED){
      WiFi.begin(ssid, pass);  // Connect to WPA/WPA2 network. Change this line if using open or WEP network
      Serial.print(".");
      delay(5000);    
    }
    Serial.println("\nConnected.");
  }
  // LLEGIM LES DADES DE L'AIRE DEL SENSOR
  if(ccs.available()){
    if(ccs.readData() == 0){
      float co2 = ccs.geteCO2();
      float tvoc = ccs.getTVOC();
      float temp = ccs.calculateTemperature();
      Serial.print("CO2: ");
      Serial.print(co2);
      Serial.print("ppm, TVOC: ");
      Serial.print(tvoc);
      Serial.print("ppb Temp:");
      Serial.println(temp);
      ThingSpeak.setField(1, co2);
      ThingSpeak.setField(2, tvoc);
      ThingSpeak.setField(3, temp);
      
      // ENVIEM LES DADES A THINGSPEAK
      int statusCode = ThingSpeak.writeFields(thingSpeakChannel, thingSpeakWriteKey);
      if(statusCode == 200){
        Serial.println("Channel update successful.");
      } else {
        Serial.println("Problem updating channel. HTTP error code " + String(statusCode));
      }
    } else {
      Serial.println("Error reading CCS data.");
    }
  }
  delay(SEND_DATA_PERIOD_MS);
}

Codi 

Descarregueu el codi aquí. El podreu obrir directament amb l’Arduino IDE (us 

demanarà si voleu que es crei una carpeta, li dieu que si).

https://drive.google.com/file/d/1yDaX9_KvUkaqfdesf_Nlda-MhbMcWBEu/view?usp=sharing


Obriu l’arxiu “co2.ino” que conté el codi. En aquest codi caldrà omplir els següents 

camps amb les vostres dades:

● Nom de la vostra xarxa Wifi (SSID)

● Password de la vostra xarxa Wifi

● Número o ID del vostre canal canal a Thingspeak

● La “write API key” del vostre canal a Thingspeak

Un cop modificat el codi amb les vostres dades, guardeu el codi o sketch (els 

arxius de codi a Arduino s’anomenen “Sketch’s”) i ja podeu pujar-lo a la placa fent 

clic al botó en forma de fletxa.

Espereu que acabi d’analitzar i pujar el codi a la placa i un cop finalitzi aquest 

procés, podeu consultar si la placa segueix el procés que li heu indicat o si  

presenta algun problema, com pot ser un error de connexió a la xarxa wifi (mala 

senyal, credencials errònies,...). Ho podeu fer a través del “Monitor Serial”:

A la pantalla del monitor serial configureu el “Baud rate” a 9600, a la part inferior 

de la finestra:

https://drive.google.com/drive/folders/1-a6pqvJ9oiXowbH_4EIXp1XOS--3M8Io?usp=sharing


Si tot ha funcionat correctament podem anar al nostre canal de Thinspeak i veure 

si ha enviat les primeres dades. El codi que us proporcionem mesura i envia dades 

cada 15 minuts. No rebaixeu aquest valor, ja que thingspeak en la seva modalitat 

gratuïta contempla un màxim d’enviament de dades al mes que podríem superar.

Els canals de dades a priori són privats, però us convidem a fer-los públics i a 

compartir-nos-els per fer-los accessibles a altres centres educatius de la comarca. 

Les dades que hi consten només tenen valor “pedagògic” i  en cap cas s’han 

d’utilitzar com una referència exacta per garantir la correcta ventilació dels espais 

ni substitueixen les instruccions que puguin donar els organismes competents.

Fixeu-vos com els valors del sensor “s’estabilitzen” al cap d’una estona de 

funcionament.



El sensor CCS811, com la majoria de sensors “químics” funciona escalfant (a molt 

petita escala) l’aire que hi entra en contacte i n’analitza les propietats. 

Aquest tipus de sensors s’anomenen MOX.

Per tal que funcioni bé cal tenir present el següent: 

➔ Quan l’activem l’hauríem de deixar en funcionament durant 48 hores 

seguides en una mateixa ubicació.

➔ Quan vulguem comprovar les condicions en diferents espais, recomanem 

també  esperar les 48h abans de moure’l de nou.

➔ El sensor necessita 20 min per assolir les condicions òptimes de 

temperatura i començar a aportar dades fiables, per tant, podeu no fixar-vos 

en les mesures dels primers 10 minuts.

➔ Tingueu en compte la ubicació del sensor. Si el situem molt a prop d’una 

finestra o d’una persona els valors seran poc representatius. Escolliu una 

ubicació òptima i apliqueu sempre aquest criteri en diferents espais

No ens fixem en els valors concrets, sinó en els canvis.

Podeu fer proves i comprovar com s’alteren els valors amb diferents 

patrons de ventilació: més sovint però menys temps, més temps però més 

espaiat, més finestres amb menys obertura, una sola totalment oberta, etc. 

També podeu comprovar com de ràpid es satura un espai determinat en 

funció del volum de l’espai i la quantitat de persones presents en un 

temps determinat.

En general sembla que es considera que a partir de les 1000 ppm de co2 

indiquen un ambient poc renovat però podeu fer recerca sobre aquest 

tema i treure’n conclusions.



Podeu fer-nos arribar l’enllaç als vostres canals o les vostres 

conclusions a:  batriurj@creaccio.cat

Si teniu problemes amb el muntatge del sensor, escriviu-nos a:

pep.campas@vitvic.cat

Aquest sensor, CCS811, és molt sensible. En un petit volum d’aire hi pot 

haver concentracions molt diferents de gasos i el sensor reacciona donant 

valors que poden canviar molt d’una mesura a una altre.

Per això descobrireu que és interessant situar-lo en algun lloc lluny de 

corrents d’aire o de pas o presencia de persones molt a prop. Feu proves.

D’altra banda, a Thingspeak podeu confirgurar com es presenten les 

dades. És interessant fer proves amb mitjanes, amb series de dades cada 

X temps, etc, per tal de treure conclusions sense el soroll que poguem 

tenir en les dades en forma de variacions exagerades de les mesures.

!



Mesura i estudi de la qualitat de l’aire
Sensors, Arduino i plataforma d’IOT

D1

D2


