
CREACIÓ DE SISTEMES AUTOMÀTICS ANTI COVID-19 

Carla Zou Yin Rodríguez Rubio 

Escola Joviat 

 

Introducció 

La pandèmia causada per la malaltia 

COVID-19 ha forçat la humanitat a 

organitzar-se per lluitar contra la seva 

propagació. En vista del seu enorme 

impacte a escala global, aquest projecte 

pretén automatitzar processos anti 

COVID-19, de manera que 

s’aconsegueixi reduir el cost d’alguns 

mitjans de protecció a partir de l’ús 

tecnologies low cost i de fàcil accés. 

 

L’objecte del treball és la creació i el 

desenvolupament de dos sistemes: 

d’una banda, un sistema capaç de 

controlar automàticament l’aforament 

d’un recinte i, de l’altra, un termòmetre 

infraroig digital. 

 

La motivació inicial era ajudar a petites empreses locals i institucions perquè poguessin implementar 

aquests sistemes de manera pràctica i econòmica, i així contribuir a pal·liar les dificultats 

econòmiques que ara mateix afronten. 

 

Hipòtesis 

És possible i econòmic crear un sistema automàtic de control d’aforament i un termòmetre digital, a 

través de les següents tecnologies: la plataforma electrònica Arduino, l’eina de creació d’aplicacions 

mòbils MIT App Inventor, i el disseny i la impressió 3D. 

 

Objectius 

• Aconseguir la creació dels sistemes proposats a partir d’un baix pressupost econòmic. 

• Valorar la possible aplicació i implementació d’aquests a la vida real. 



• Aconseguir que aquest projecte sigui d’utilitat a tercers per tal que puguin reproduir, per si 

mateixos, els sistemes proposats. 

 

Metodologia 

- El sistema automàtic de control d’aforament. Consisteix en el muntatge d’una maqueta que simula 

l’entrada a un recinte. En aquesta s’hi ha instal·lat un circuit electrònic que compta amb diferents 

parts i està controlat mitjançant un microcontrolador integrat en una placa de circuit imprès de la 

marca Arduino, que s’ha programat per poder fer els còmputs de les entrades i sortides de les 

persones. A més, s’ha creat una aplicació mòbil a partir de MIT App Inventor que permet visualitzar 

l’aforament en temps real, avisar a l’usuari en cas d’alerta i enregistrar les dades al núvol, 

concretament a un full de càlcul de Google. 

- El termòmetre infraroig digital. Consisteix en la creació d’un termòmetre digital capaç de fer 

lectures a distància, i funciona a partir d’un sensor d’infraroig. Per aconseguir l’estructura física del 

cos del termòmetre, s’ha utilitzat el disseny CAD en 3D i la impressió 3D (a partir de plàstics 

biodegradables) i s’ha pres com a referència models del mercat actual. A l’interior del termòmetre, 

s’hi ha muntat el circuit electrònic corresponent, que compta una pantalla OLED per mostrar el valor 

de les lectures, el sensor d’infraroig, diferents LEDs i un brunzidor elèctric per avisar a l’usuari. 

 

Resultats 

Finalment, va aconseguir-se crear el sistema automàtic de control d’aforament a partir d’un baix 

pressupost econòmic, ja que en comparació amb els preus del mercat actual, aquest se situa al 

voltant d’uns 30 €. No obstant, el termòmetre va resultar ser 2,45 vegades més car en comparació 

amb el model pres com a referència.  

 

Malgrat això, en relació al cost final dels sistemes, cal remarcar que l’elecció del proveïdors (per 

aconseguir el material necessari) no només va estar influït per un criteri econòmic, sinó també en 

funció del seu temps d’entrega al client. Tanmateix, ambdós sistemes haurien de ser sotmesos a un 

procés d’homologació d’acord amb l’establert pel marc legal actual de Catalunya. 

 

Conclusions 

En conclusió, no s’ha pogut verificar completament la hipòtesi inicial, degut a l’elevat cost del 

termòmetre pel preu de la impressió 3D. No obstant, els resultats obtinguts han demostrat que és 

possible aconseguir la construcció d’aquests i a partir de la utilització de tecnologies tant accessibles 

com Arduino i MIT App Inventor.  

 

Alhora, aquest projecte ha posat de relleu la cultura DIY (Do It Youself) i que no és necessari adquirir 

coneixements ni habilitats de caire professional per aconseguir crear aquests sistemes. 
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