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“No hi ha, segurament, major saviesa que 

conèixer bé el començament de les coses.” 

 

Francis Bacon (1561-1626) 



A tall de síntesi         
 

L’apassionant món de la ciència i tecnologia palpita, des de ja fa uns anys, a un ritme 

frenètic, no sols ja impossible de frenar, sinó que l’acceleració va en augment. És ben segur 

que la llavor d’aquest món tecnològic ja va començar a germinar amb l’aparició del primer 

dels nostres semblants, però mai havia crescut amb tanta força com en les últimes dècades. 

Les mans d’un gegant en els seus principis immadur però cada vegada més adult, atrapen 

sense vacil·lar tot allò que estigui al seu abast. 

 

Aquest treball és un reflex de l’ineluctable avanç de la tecnologia, que arriba a entrar en 

camps tan desconeguts per aquesta com els processos biològics. En aquest projecte, la 

tecnologia més avançada s’entrellaça harmònicament amb un món tan primitiu i ancestral 

com el procés metabòlic de la maduració del raïm, trobant-se dos extrems a simple vista tan 

allunyats.  

 

La maduració del raïm és un procés crucial per a la qualitat i característiques definitives 

d’aquest fruit. Tant és així, que des dels inicis d’aquest conreu, el control anual d’aquest 

procés ha estat imprescindible. La mà del viticultor requereix, durant aquesta etapa, estar 

present en tot moment per controlar la correcta evolució d’aquesta transformació. Un control 

analític continu de l’evolució dels components del raïm, permet seguir el complex 

desenvolupament de la maduració. Aquests controls requereixen la recol·lecció de mostres de 

raïm de la vinya per la seva anàlisi, tasca moltes vegades costosa, especialment en les grans 

extensions. A més, solsament proporcionen un valor aproximat del grau de maduració de tota 

una vinya, informació molt general i no suficient tenint en compte les òbvies diferències que 

existeixen en la mateixa. 

 

És aquí on aquest treball ha fet entrar en escena la tecnologia. Coneixent la radical influència 

dels factors meteorològics en aquest procés maduratiu, es proposa la instal·lació d’una 

innovadora xarxa inalàmbrica de sensors a la vinya que controlin aquests paràmetres i, 

d’aquesta manera, quantificar la relació existent entre la temperatura, humitat, hores de Sol i 

l’evolució de la maduració. Amb aquesta relació quantificada i distribuint els sensors 

uniformement per la vinya, serà possible l’obtenció del grau de maduració de les diverses 

zones d’aquesta, partint solament de les dades meteorològiques capturades. D’aquesta 

manera es proporcionarà al viticultor una informació complementària que l’ajudarà, si més 

no, a precisar la data exacta de collita, oferint-li la possibilitat de collir per separat les 

diferents zones amb una diferència en l’estat de maduració, i així obtenir per a tota la vinya un 

raïm en el seu estat òptim.  

 

Amb aquest treball, es ratifica que les limitacions de la tecnologia són pràcticament nul·les, 

demostrant les seves infinites possibilitats i el seu infatigable avanç cap a camps tan 

complexos i recòndits com el que el lector està a punt de descobrir. 
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 1 

Francis Bacon, filòsof i assagista anglès del segle XVI, va escriure en el seu conegut 

assaig sobre el “Retràs”  les següents paraules: “No hi ha, segurament, major saviesa que 

conèixer bé el començament de les coses”. Carregada de sentit, aquesta frase aporta nombroses 

connotacions, i permet una gran llibertat d’interpretació. És ben clar però, que sobresurt una 

important connotació científica. L’origen i el perquè de les coses. És això el que m’apassiona, 

conèixer les raons per les quals les coses són com són. És això el que les intel·ligents paraules 

de Bacon signifiquen per mi. 

 

Des de ben petit, l’ambient familiar i escolar en el que he viscut, m’ha inculcat tenir la 

inquietud pel món del coneixement i m’ha estimulat la capacitat de l’observació. Aquest fet és 

el que ha fet néixer la idea d’aquest treball.  

 

El poble on he crescut, Sant Sadurní d’Anoia, ubicat a la comarca de l’Alt Penedès, està quasi 

plenament dedicat directa o indirectament a la viticultura i elaboració de vins i caves. Durant 

tot l’any, aquesta activitat és present en la vida i el sentir del poble i de la comarca. L’activitat 

agrícola i industrial s’intensifica clarament en una època curta però crucial pel futur de la 

producció d’aquesta contrada: la verema. 

 

Des de fa uns anys, he sentit a dir que any rere any, s’avança el temps de verema. El canvi 

climàtic és també un fet constatable i motiu de preocupació creixent no només en la població 

general sinó també en l’àmbit científic i en els polítics d’arreu i és un fet evident l’augment de 

les temperatures mitjanes al llarg de l’any. És aquest esperit observador el que m’ha suggerit 

que les dos constatacions mencionades podrien estar ben bé relacionades.  

 

Donat que un factor essencial en el procés de maduració és la climatologia, vaig pensar que un 

interessant camp d’estudi seria analitzar les relacions que podrien existir entre les evolucions 

meteorològiques i de maduració del raïm prèvies a la verema.  

 

El meu interès i devoció en el camp de la tecnologia, em va estimular a buscar una eina 

novedosa que pogués ser emprada en la part experimental de la meva recerca. Una xarxa 

inalàmbrica de sensors de temperatura distribuïts per la vinya, em donava la possibilitat 

d’introduir la tecnologia en el meu treball, fet que em va fer decidir a iniciar aquest projecte. 

Confluïen així en mi una sèrie de reptes que donaven força a les paraules de Francis Bacon. 
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L’extensió mundial de conreu de vinya ha patit durant els últims trenta anys uns 

daltabaixos que han comportat conseqüències en la producció de raïm i vi. A finals de la 

dècada dels 70 s’inicia una davallada de la superfície conreada de vinya.  Al 1979 l’extensió 

mundial que s’estimà en uns 10 milions d’hectàrees sofrí una disminució progressiva i lineal 

que tocà fons el 1994 quan es calcularen unes 7.700.000 hectàrees conreades. Fou a partir 

d’aquest any quan es detectà una reeixida en els conreus de vinya, la qual s’ha apreciat ésser 

un creixement de tipus lineal. Les previsions estimen que al 2010 hi haurà a tot el món unes 8 

milions d’hectàrees de vinya conreades.  

 

Efectivament, aquests daltabaixos en el conreu també van comportar les conseqüents 

fluctuacions gairebé paral·leles en la producció mundial de vi. A l’inici de la crisi del 1979 es 

produïren a tot el món 380 milions d’hectolitres de vi. Seguint la davallada dels conreus, en 

arribar al 1994 només se’n produïren 250 milions, el que suposà una disminució  acumulada 

del 34% des del 1979. 

 

L’inici del creixement de la producció vinícola també coincidí amb el del conreu i es preveu 

que a l’any 2010, la quantitat total de vi produït a tot el món serà de 30 milions d’hectolitres. 

Coincidint amb el punt on vull arribar, els analistes estant detectant però, que aquest 

creixement de la producció de vi segueix una corba de tipus exponencial, no seguint com als 

conreus un creixement lineal. Aquestes diferències entre els tipus de creixement cal atribuir-

los sobretot a la millora de la rendibilitat en les explotacions agràries i en la producció del vi.  

 

D’altra banda, consumidors i mercats esdevenen progressivament més exigents en la qualitat 

i varietat del producte, que demana dels productors i elaboradors  unes excel·lències que 

sovint freguen la sorpresa. Les millores en la quantitat de vi produït i les excel·lències en els 

productes finals, passen per implementar millores en els sistemes productius, tant de les 

vinyes com dels processos d’elaboració, per processar-los ulteriorment en diversos productes 

finals.  

 

Els factors que influencien en qualitat del producte són múltiples i estan presents en tota 

l’elaboració des de la vinya fins a l’últim procés de vinificació, moltes vegades tan complex 

com sofisticat en el disseny i metodologia. És indubtable que en la cadena de producció i 

elaboració, la verema és crucial tant pel precís moment del seu inici com pel seguiment en el 

temps i l’espai per tal de obtenir el raïm en l’idoni estat de maduració. Conseqüentment, els 

controls de maduració del raïm han esdevingut progressivament una tasca essencial i 

exhaustiva, sense la qual la qualitat del raïm no pot assolir els alts nivells requerits, nivells 

totalment incompatibles amb la forta exigència del mercat. 
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Els controls de maduració consisteixen en l’anàlisi de les concentracions de  sucres, pH i 

acidesa del raïm i, per tant, requereixen collir mostres de raïm de la vinya. Fins ara, aquests 

paràmetres han esdevingut força fiables per oferir l’estat de maduració del raïm, els quals 

s’analitzen per controlar-ne el ritme de maduració i així obtenir el raïm en les condicions 

desitjades.  

 

En el procés de maduració intervenen diferents factors, però és ben sabut que durant les 

últimes setmanes prèvies a la verema, la temperatura, les hores de Sol i la humitat a la vinya 

són cabdals. Aquesta intensa relació entre aquests paràmetres i el procés de la maduració, fa 

plantejar la possibilitat de trobar una alternativa a aquests controls de maduració. Si existeix 

tal elevat grau de relació entre els factors meteorològics i la maduració del raïm, no és una 

idea il·lògica pensar que coneixent i analitzant aquests factors es pot arribar a predir l’estat de 

maduració del raïm. 

 

En primer lloc doncs, i coincidint amb un dels objectius principals del treball, serà 

imprescindible trobar quin tipus de relació existeix entre aquests paràmetres i tractar de 

quantificar-la, i així descobrir de quina manera afecten aquests factors en la maduració del 

raïm. 

 

D’aquesta manera, coneixent el tipus de relació que existeix entre els paràmetres descrits, a 

partir de la temperatura, humitat i hores de Sol d’una vinya es plantejarà la possibilitat 

d’estimar l’estat de maduració del raïm en un moment determinat, suprimint la necessitat de 

realitzar el mostreig i anàlisi del raïm. 

 

La proposta que s’exposarà en el treball serà la instal·lació d’un sistema de sensors 

inalàmbrics a la vinya, basats en unes innovadores tecnologies, que controlin aquests 

paràmetres meteorològics. Aquests sensors capturaran les dades necessàries durant l’última 

etapa de la maduració, les quals s’emmagatzemaran en una base de dades. Simultàniament, es 

realitzaran, en la mateixa vinya, freqüents controls de maduració mitjançant l’anàlisi de les 

concentracions de sucre, acidesa i pH del raïm obtenint les diferents dades que mostren 

l’evolució de la maduració del raïm. Si s’aconsegueix trobar la relació entre les dades 

prèviament obtingudes, serà possible determinar el grau de maduració del raïm a partir dels 

paràmetres meteorològics controlats mitjançant el sistema de sensors. 

 

D’altra banda, els controls de maduració actuals es duen a terme en determinats punts de la 

vinya escollits estratègicament, per així obtenir uns resultats representatius. Tot i així,  les 

diferències de maduració en una mateixa vinya són evidents, i aquests controls proporcionen 

l’estat de maduració general, sense precisar el de les diferents zones, ja que generalment 

s’obté un resultat únic per tota la vinya. 
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Mitjançant aquest sistema de sensors, es plantejarà la possibilitat de poder determinar el grau 

de maduració per cadascuna de les diferents zones i, en el cas d’existir diferències notables, 

informar de forma automàtica sobre quins són aquells punts de la vinya on el raïm ha assolit 

el seu estat òptim i comunicar el moment precís de collita de cada zona. 

 

Aquest avenç comportaria un gran impacte en relació a les metodologies actuals, ja que 

simplement disposant d’una instal·lació d’un sistema de sensors d’aquest tipus, i d’una 

manera totalment inalàmbrica, desatesa i automàtica, seria possible estimar el grau de 

maduració de la vinya o si més no, proporcionar una informació complementària al   

viticultor, la qual l’ajudaria a determinar amb molta més precisió la data exacta de collita. 

 

Els objectius plantejats no són fàcils i per tant, cal remarcar la importància d’una rigorosa 

metodologia de treball, sense la qual les possibilitats d’assolir els objectius proposats es 

redueixen exageradament. Així doncs, per arribar als resultats obtinguts, el treball exigeix un 

procés laboriós, tenaç i no exempt d’imaginació en certs moments, adjectius que no exclouen 

l’entusiasme i l’expectativa en la trobada de resultats, sempre presents durant  la íntegra 

elaboració del treball. 

 

En obrir el treball, el lector podrà trobar-lo organitzat en tres blocs principals, corresponents 

a la part teòrica, pràctica i conclusions. En la secció prèvia, es fa una breu explicació sobre els 

fonaments teòrics de la maduració del raïm i les tecnologies utilitzades a la vinya, així com 

també s’exposen els diferents elements i equips utilitzats i llur funcionament. En el segon 

bloc, s’hi descriuen els procediments i la metodologia utilitzada per tal d’aconseguir els 

resultats requerits. En la primera part d’aquest bloc s’explica el sistema o mètode seguit per 

obtenir les dades necessàries; en la segona, s’hi descriu l’estudi i anàlisi de dites dades, dutes 

a terme per arribar als resultats definitius, els quals s’analitzen exhaustivament. Finalment, el 

tercer bloc correspon a les conclusions elaborades en primer lloc, a partir dels resultats 

obtinguts i, en segon lloc, a partir dels coneixements assolits durant l’elaboració del treball, en 

què es dóna una opinió personal i perspectives de futur sobre camp que s’ha estudiat.



 

  

SECCIÓ PRÈVIA: 

Fonaments biològics i 

tecnològics 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El portentós avenç tecnològic i científic del que som testimonis, està 

trobant immensitat de camps en els que posar en pràctica les 

troballes, moltes d’elles d’una important valor. De no tenir una 

aplicabilitat i rendibilitat pragmàtica, passarien a ser tant sols un mer 

record històric.  

 

El camp de l’agricultura és un terreny abonat en el que els avenços 

tecnològics tenen una enorme font d’aplicació, per tal de millorar la 

rendibilitat de les seves produccions. Així doncs, la relació entre els 

dos camps és una interessant simbiosi per al desenvolupament 

científic i econòmic. L’estructura d’aquesta primera part, està 

dedicada a les bases teòriques d’aquests dos camps que s’entrellacen 

al llarg d’aquest treball: el procés de maduració del raïm i dels 

fonaments tècnics dels sensors emprats. 
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Part A. El raïm i la maduració 
 

L’estat de maduració del raïm condiciona fortament la qualitat i inclús el tipus de vi.  

És, per tant, un dels principals factors de la vinificació. Així doncs, és important per al 

viticultor saber el que passa en el transcurs de la maduració del raïm i això implica dur a 

terme un control exhaustiu de la seva maduració. D’aquesta manera es pot arribar a 

determinar la data aproximada de la verema, tot i que la data òptima per a fer-ho és 

pràcticament inaccessible.  

 

Aquest procés de maduració es deu a diverses raons fisiològiques, físiques i químiques. 

L’interès del treball d’estudiar la maduració del raïm rau en el fet de trobar aquells factors 

que influeixin més directament en aquest procés. Per tant, una tasca important és trobar 

quins són aquests factors per així després analitzar de quina manera intervenen en el procés 

mencionat. Se’n pot trobar de diverses naturaleses, però els que resulten de més interès per 

aquest treball són els factors variables: la temperatura, la humitat i la radiació solar. Aquests 

paràmetres poden modificar o influenciar fortament la maduració del raïm, per tant seran els 

escollits per ser controlats durant aquest procés ja que s’ajusten en gran mesura als objectius 

i expectatives del treball. 

 

Part B. Les tecnologies WSN i RFID 

 

Tal i com s’ha vist en la part anterior, un dels primers objectius del treball és 

l’obtenció de les dades de temperatura, humitat i hores de Sol de la vinya durant el procés 

maduratiu del raïm. A partir d’aquestes dades es podrà buscar la relació existent entre els 

diferents paràmetres.   

 

La necessitat de captura d’aquestes dades meteorològiques, requereix recórrer a la utilització 

d’un sistema que permeti realitzar aquestes captures adequadament. És imprescindible que 

dit sistema sigui capaç de complir els requisits que es demanen en una tasca d’aquest tipus. 

Aquest sistema ha de ser rendible, no molt complex i aplicable a la vinya. 

 

La instal·lació d’una xarxa de sensors inalàmbrica és la solució que millor s’ajusta a les 

necessitats del treball, ja que permet l’enregistrament de qualsevol dada en qualsevol punt de 

la vinya i sense la necessitat de la connexió mitjançant cables. S’utilitzarà una xarxa de 

sensors inalàmbrica basada en les tecnologies WSN (Wireless Sensor Network) i RFID (Radio 

Frequency Identification), tecnologies innovadores que permetran acomplir els objectius 

plantejats. 
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Part C. El sistema de sensors: Ambient Product Series 

3000 
 

L’enregistrament de les dades meteorològiques necessàries a la vinya, requereix la 

instal·lació d’un sistema de sensors els quals permetin la captura i transmissió de dades de 

forma inalàmbrica i automàtica. Tal i com s’ha vist en la part anterior, les tecnologies WSN i 

RFID són les que més s’ajusten a aquestes necessitats. La xarxa de sensors utilitzada ha estat 

subministrada per l’empresa neerlandesa Ambient Systems.  

 

Per tal de construir una xarxa de sensors inalàmbrica són necessaris diversos dispositius que 

facin possible el funcionament de la mateixa. Ambient Systems ® és el fabricant del programa i 

dels elements necessaris utilitzats. Ambient Systems és una empresa neerlandesa que 

investiga i treballa amb les tecnologies RFID i WSN, procurant innovar en aquest camp, 

buscant noves aplicacions i nous sistemes. Es va adquirir un sistema de sensors anomenat 

Ambient Product Series 3000, elaborat per aquesta empresa. Aquest sistema es basa en un 

innovador protocol de xarxes inalàmbriques i proporciona una gamma de sofisticades 

característiques. 

 

Ambient Product Series 3000 incorpora un nou sistema millorat de tecnologia RFID, 

desenvolupat durant els darrers 3 anys i que rep el nom de tercera generació RFID, referint-se 

a les darreres evolucions que ha patit aquesta tecnologia. La tercera generació de RFID es 

basa en el la tecnologia Wireless Sensor Network (WSN) i combina totes les funcionalitats dels 

anteriors sistemes RFID, com la identificació, i afegeix l’auto-localització, la capacitat 

d’incorporar fàcilment sensors amb nous paràmetres, etc. Aquesta tecnologia es basa, com 

s’ha explicat anteriorment, en la comunicació sense cables, per tant es poden trobar xarxes de 

sensors basats en qualsevol sistema de comunicació inalàmbrica. En el cas d’Ambient Product 

Series 3000, la infraestructura inalàmbrica utilitza la radiofreqüència1 de 2,44 GHz. 

 

Ambient Product Series 3000 consta de diversos dispositius necessaris per construir aquesta 

xarxa de sensors inalàmbrica, amb l’objectiu de capturar les dades meteorològiques 

requerides. Una xarxa de sensors inalàmbrica d’Ambient consta de com a mínim un GateWay 

(porta d'enllaç), MicroRouters i SmartPoints.  

 

 

                                                 
1 El terme radiofreqüència designa al conjunt d’ones electromagnètiques la freqüència de les quals 

comprèn entre 30 kHz i 300 GHz i corresponen a la part menys energètica de l’espectre electromagnètic. 
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C.1. Elements principals de la xarxa 

 

C.1.1. El GateWay 

 

 És la part central de la xarxa. Correspon a l’antena principal receptora i controla la 

configuració de la xarxa. Hi ha d'haver almenys un GateWay per xarxa, ja que és la porta 

principal i el sistema no pot funcionar sense. El GateWay es connecta a un ordinador el qual 

tindrà instal·lat el programa corresponent i on s’emmagatzemen les dades capturades per la 

xarxa de sensors, les quals han estat enviades al GateWay. Aquest les processa i les tramet a 

l’ordinador. 

 

C.1.2. El MicroRouter 

 

 Els MicroRouters construeixen la resta de la infraestructura de la xarxa. Un 

MicroRouter pot unir-se a una xarxa si aquesta està al seu abast. Com a part de la xarxa és 

capaç de rebre i enviar dades a altres nodes. Si el MicroRouter no té connexió directa al 

GateWay, els seus missatges es transmeten mitjançant altres MicroRouters intermedis.  

Així doncs, aquest dispositiu té la funció d’ampliar la infraestructura de la xarxa, eixamplant-

ne la seva cobertura. Depenent del tipus de GateWay, poden unir-se fins a 255 MicroRouters 

en una sola xarxa. 

 

C.1.3. El SmartPoint 

 

 Els SmartPoints són etiquetes RFID actives i, per tant, alimentades amb bateria pròpia. 

Tenen un o més sensors incorporats que els permeten controlar els diferents paràmetres 

ambientals. Es comuniquen amb els MicroRouters i amb el GateWay mitjançant senyal de 

ràdio. Utilitzant diversos mecanismes de configuració, el comportament dels SmartPoints es 

pot modificar. 

 

Els missatges dels MicroRouters i dels GateWays poden proporcionar informació que un 

SmartPoint utilitza per a obtenir una estimació de la seva posició, d’aquesta manera un 

SmartPoint pot determinar la seva pròpia ubicació. Així doncs, aquests dispositius estan 

basats en la tecnologia RFID i, per altra banda, incorporen la tecnologia WSN, necessària per 

crear la infraestructura de la xarxa. A més, cada SmartPoint té un nombre determinat, el qual 

serà el seu identificador. 

 

Els GateWays i els MicroRouters normalment s’alimenten directament de la corrent elèctrica. 

Tenen una bateria recarregable de seguretat en cas d’un tall de corrent temporal. En aquest 

cas, s’enviarien senyals d'alarma immediatament, informant a l’estació base del tall de corrent 
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i del nivell de la bateria de seguretat. En canvi, els SmartPoints funcionen sempre amb bateria 

pròpia, la qual té una durada aproximada de més de 5 anys. 

 

C.1.4. Ambient Studio 3000 ® 

 

Ambient Studio 3000 ® és un programa per a PC que s'utilitza per a implementar, 

controlar, mantenir i configurar la xarxa. Utilitzant diverses funcions i mecanismes de 

configuració, cada dispositiu en la xarxa i cada funció d'aquest és accessible de forma 

totalment inalàmbrica. El programa permet dur a terme l'aplicació de les diferents regles de 

gestió i garantir un intercanvi d’informació sense fissures entre la xarxa inalàmbrica Ambient i 

l’estació base, on es recullen i emmagatzemen les dades. 

 

Ambient Studio també s'utilitza per a conèixer la localització de tots els elements i, una vegada 

configurada, la xarxa funciona de forma independent. Aquest programa es basa en una 

interfície de controlador de dispositius (Device Driver Interface, DDI). El DDI permet controlar 

tots els dispositius de la xarxa, així com també els seus recursos de manera uniforme. Aquests 

recursos són accessibles mitjançant els controladors (drivers). Mitjançant el DDI és possible 

obtenir informació i configurar els diferents dispositius. Ambient Studio s’instal·larà a 

l’ordinador connectat al GateWay per tal de controlar i administrar la xarxa i emmagatzemar 

les dades enregistrades. 

 

 

C.2. Elements utilitzats 

 

 Per tal de construir la xarxa inalàmbrica, es va disposar d’una sèrie d’elements, els 

quals es van instal·lar a la vinya, tal i com s’explicarà en el bloc següent. Els dispositius i 

equips utilitzats van ser els següents: 

 

 

 

Fig. C.1. Imatge de pantalla del 

programa Ambient Studio, on es mostra 

el mapa gràfic que permet visualitzar la 

posició dels diferents dispositius. 
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• 1 GateWay (porta d’enllaç) GW3030, versió 1.2: 

 

 

 

• 3 MicroRouters MR3000, versió 1.2: 

 

 

 

• 6 SmartPoints SP3000T, versió 1.1: 

- 2 SmartPoints amb sensor de temperatura incorporat: 

 

 

 

- 4 SmartPoints amb sensors de temperatura i humitat incorporats: 

 

 

 

 

 

 

• Programa informàtic Ambient Studio 3000 ® , versió 1.0p1. 

 

• Ordinador portàtil Toshiba ®.  Sistema operatiu Microsoft Windows XP ®. 

 

• 1 cable adaptador de sèrie RS-232 a USB. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SECCIÓ I: 

Metodologia experimental i 

analítica 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Si s’ha d’exigir rigor i excel·lència en un treball d’investigació, 

una vegada plantejada la hipòtesi de treball, és ineludible i 

obligada l’execució de cada pas amb una metodologia acurada 

i consensuada, sense oblidar que ha de ser reproductible. 

 

Els fonaments teòrics exposats en la secció prèvia, troben en el 

següent bloc, el camp experimental on posar-se en pràctica. 

L’obtenció dels resultats corresponents, troben confluència en 

fulls de càlcul, on seran ordenats, processats i seran 

posteriorment analitzats mitjançant processos matemàtics de 

cabdal importància per així donar força a les ulteriors 

conclusions. 
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CAPÍTOL 1. . . . El camp de treball: la vinya    

La vinya és l’espai on va tenir lloc la part experimental del treball, per tant és un 

element òbviament imprescindible, sense la qual aquest projecte hagués estat impossible dur-

lo a terme. 

 

Primerament va ésser necessari escollir la vinya més adient als requisits del treball. Aquesta 

elecció no va ser una tasca fàcil degut al gran nombre de condicions que s’havien de complir. 

En aquest capítol s’expliquen els requisits que s’exigien i les condicions que es van haver de 

tenir en compte per dur a terme una bona elecció. Finalment, s’exposen les característiques i 

localització de la mateixa. 

 

1.1. El primer pas: l’elecció de la vinya 

 

Una part essencial del treball va raure en determinar quina vinya seria l’adequada per 

dur a terme l’experimentació. La captura de les dades meteorològiques i els controls de 

maduració del raïm són tasques realment importants, per tant requereixen una prèvia 

planificació, on és fonamental l’elecció de la vinya apropiada. 

  

Per tal d’elegir la vinya adequada es van haver de tenir en compte diversos requisits que 

s’havien de complir, necessaris per poder dur a terme el treball de la manera més eficient i 

senzilla possible. En primer lloc, pel que fa a la part de viticultura, era necessari seleccionar 

una vinya d’una varietat que madurés dins d’uns marges determinats, ja que prèviament 

s’havia d’esperar l’arribada de l’equip de sensors i dur a terme la instal·lació i configuració de 

la corresponent infraestructura inalàmbrica. 

 

Així doncs, es va considerar que la varietat de macabeu era la més adient i la que s’ajustava 

millor a les dates de maduració requerides. En una vinya macabeu, generalment s’inicien els 

controls de maduració a partir de l’1 d’agost, per començar la collita a finals del mateix mes. 

Tot i així, com ja s’ha explicat, és molt difícil determinar la data precisa, cosa que actualment 

fa estrictament necessari dur a terme els controls de maduració.  

 

D’altra banda, la ubicació a la vinya també va ser un factor que va caldre considerar, ja que 

tenint en compte la quantitat de desplaçaments que s’haurien de realitzar, era important 

escollir una zona o localització propera al lloc de tractament de les mostres i d’anàlisis de 

resultats. 
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Pel que fa a la part de la instal·lació del sistema de sensors, la vinya a elegir requeria un punt 

de corrent pròxim, per tal de connectar el GateWay i l’ordinador portàtil, al qual se li haurà 

instal·lat el programa necessari per anar emmagatzemant les dades, tal com explicaré més 

endavant. Era necessari trobar un habitacle disponible on poder-hi tancar l’ordinador portàtil 

i protegir-lo del Sol i la pluja. 

 

Un altre punt molt important per assolir els objectius del treball era trobar una vinya 

suficientment gran per tal de tenir zones amb diferent il·luminació solar al llarg del dia, és a 

dir, trobar una vinya on alguna zona rebés menys radiació solar que una altra. Aquestes 

diferències en els paràmetres meteorològics implicarien l’obtenció de més diversitat en les 

dades capturades, la qual cosa proporcionaria més variabilitat a l’hora d’analitzar els 

resultats, i propiciaria l’obtenció de la relació que interessa. És a dir, tenint diferents zones 

amb diferències meteorològiques, s’augmenten considerablement les possibilitats de trobar 

alguna relació interessant entre aquests paràmetres i els índex de maduració del raïm. Així 

doncs, trobar una vinya amb diferències en la radiació solar, podia aportar informacions 

fonamentals, per la qual cosa era un factor important i indispensable per al treball. 

 

Finalment va ser possible trobar la vinya idònia que complís els requisits, de la qual s’exposen 

totes les seves característiques en l’apartat següent. Aquesta vinya, és propera a un petit bosc 

de pins on, a partir de les 4  de la tarda aproximadament, els arbres fan ombra a una zona de 

la vinya, per tant, és aquesta la zona que rep menys hores de radiació solar durant el dia i serà 

la utilitzada per realitzar comparacions i anàlisis respecte l’altra zona amb més hores de Sol 

(veure figura següent). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bosc  

Ombra 

Fig. 1.1. Fotografia de la vinya elegida, on es mostra la zona 

en què a partir d’una hora determinada, el Sol deixa d’incidir. 
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1.2. Característiques de la vinya 

 

 Seguidament s’exposaran les diferents característiques i especificacions de la vinya 

escollida, importants per descriure amb la màxima precisió l’espai on es va dur a terme 

l’experimentació.  

 

1.2.1. Situació. 

 

La vinya seleccionada és propietat de la família Forns Santacana, situada a la comarca 

de l’Alt Penedès, al municipi de Piera, propera al poble de Sant Jaume Sesoliveres, (fig. 4.4). La 

vinya, situada a 278 metres d’altitud, està concretament ubicada a una latitud de 41º 29’ 19’’ 

N i a una longitud de 1º 44’ 50’’ E. 

 

1.2.2. Informacions generals. 

 

La vinya, la qual té 1,61 hectàrees, va ser plantada l’any 1985 amb peu R.110, (veure 

característiques, fig. 4.6). La varietat de raïm conreada és el macabeu (fig. 4.5). La distància 

entre els ceps és de 2,80 x 1,20 metres i el nombre total de ceps de tota la finca és de 3690. El 

tipus de poda aplicada a la vinya és la poda Royat. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 m 

Fig. 1.2.  Imatge aèria de la finca on pertany la vinya en qüestió. En groc, 

la parcel·la on va tenir lloc l’experimentació.  
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CAPÍTOL 2. Configuració i instal·lació de 

la xarxa de sensors inalàmbrica 
 

Una vegada la vinya on dur a terme la experimentació va ser elegida, era necessari 

analitzar les tasques que calia fer a continuació. En base a l’objectiu de trobar una relació 

entre els paràmetres meteorològics de la vinya i la maduració del raïm d’aquesta, calia tot 

seguit, procedir a la instal·lació del sistema de sensors, mètode eficient i rendible per obtenir 

les dades de temperatura, humitat i hores de Sol necessàries, aquest últim mitjançant un 

mètode indirecte, tal i com se’n fa referència a continuació. 

 

La tecnologia, materials i equips utilitzats per construir la xarxa inalàmbrica ja ha han estat 

descrits i explicats en el bloc anterior, per tant ja es coneix el seu funcionament i les seves 

característiques. Ara doncs, cal explicar detalladament la seva configuració i instal·lació. En 

aquest capítol, els procediments duts a terme per a preparar el sistema i així iniciar 

l’enregistrament de dades, són explicats amb detall. 

 

2.1. Disseny del sistema per calcular el paràmetre de les hores de Sol 

 

Com s’ha comentat anteriorment, els paràmetres que cal controlar són la temperatura, 

la humitat i les hores de radiació solar de la vinya, magnituds que estan directament 

relacionades i influeixen en el procés de maduració del raïm. 

 

Tal com hem vist en el bloc anterior, es disposava de sensors (SmartPoints) de temperatura i 

humitat, però no va ser possible trobar sensors d’hores de radiació solar compatibles i 

integrables amb la tecnologia Wireless Sensor Network d’Ambient Systems ®. Així doncs, era 

imprescindible trobar una alternativa a aquests sensors. 

 

Tenint en compte que només es disposava de sensors de temperatura i humitat, es va arribar 

finalment a la conclusió que la solució consistiria, òbviament, en utilitzar algun d’aquests 

sensors per trobar les hores de Sol. Les temperatures i humitats que havien de ser capturades, 

corresponien a les temperatures i humitats reals, és a dir, a l’ombra. Per tant, els sensors 

havien de ser col·locats sota els ceps, protegits dels raigs solars pels pàmpols (fulles dels 

ceps), branques i gotims de raïm. Si s’instal·laven d’aquesta manera, els sensors podrien 

capturar de manera òptima les temperatures i humitats reals corresponents, sense la 

influència de les radiacions solars, que podrien modificar les captures dels sensors, donant 

resultats erronis i no corresponents a la realitat. 
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Tanmateix, encara faltava resoldre el problema de les hores de Sol, i la solució es va basar en 

aquest mateix principi. S’havia arribat a la conclusió que per capturar les temperatures i 

humitats reals era necessari col·locar els sensors sota l’ombra dels ceps, protegits del Sol. 

Però si es col·locava un sensor de temperatura en algun punt de tal manera que hi incidissin 

directament els raigs solars, es podrien arribar a calcular les hores de radiació solar d’aquella 

zona.  

 

Els sensors (SmartPoints) estan envoltats per una carcassa de plàstic de manera que, en 

incidir-hi els raigs solars, s’incrementa la seva temperatura. Així doncs, al sotmetre un sensor 

als raigs solars, la temperatura d’aquest augmenta considerablement, cosa que evidentment, 

també implica un augment de les temperatures que captura. 

 

D’aquesta manera, semblava possible determinar el temps d’incidència de les radiacions 

solars (hores de sol) en la zona on se situaria el sensor, basant-nos en la diferència entre les 

temperatures capturades pel sensor col·locat al sol i els de l’ombra, els quals capturarien les 

temperatures reals. Per tant, quan el Sol comencés a incidir sobre el sensor col·locat a l’abast 

dels raigs, les temperatures capturades per aquest s’incrementarien sobtadament, a 

diferència de les capturades pels sensors situats a l’ombra. De la mateixa manera, en el 

moment en què el Sol deixés d’incidir en aquell punt, s’iniciaria un descens brusc de les 

temperatures.  

 

Així doncs, la diferència entre la temperatura dels sensors col·locats al Sol i la temperatura 

real (capturada pels sensors situats a l’ombra) és el que determinaria la incidència de llum 

solar en el cep. Per tant, seria viable calcular les hores de sol que rebrien els ceps utilitzant 

aquest mètode. Tot i així primer calia realitzar algunes proves per comprovar l’efectivitat 

d’aquest sistema. Es van col·locar tots els sensors en un punt d’ombra, capturant la 

temperatura ambient. Un cop tots capturaven aproximadament les mateixes temperatures, 

se’n va posar la meitat al Sol. 

Com era previsible, les temperatures capturades pels sensors situats al Sol van començar a 

enregistrar valors més elevats, mentre que els de l’ombra continuaven enviant dades amb la 

temperatura constant. Efectivament, un cop es van retirar de la incidència dels raigs solars, 

les dades de temperatura rebudes a l’ordinador van començar a dibuixar un decreixement. 

Així doncs, observant el bon resultat d’aquesta prova, es va determinar que aquest seria un 

sistema factible per poder calcular el paràmetre de les hores de Sol. 
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2.2. Delimitació de les zones i instal·lació dels sensors 

 

Per procedir a la col·locació dels sensors a la vinya, era imprescindible determinar la 

distribució dels diferents sensors en funció de les zones que calia estudiar. Per tant, 

primerament calia seleccionar les zones de la vinya que s’estudiarien, és a dir, aquelles on 

s’obtindrien les dades meteorològiques i es realitzaria el control de maduració del raïm. 

 

Es van determinar dues zones principals, una d’elles situada en la part de la vinya on hi ha 

menys incidència solar, la qual es va anomenar “zona d’ombra” i l’altra situada al centre, on no 

hi ha cap moment d’ombra durant el dia, per tant és la “zona de Sol”.  

 

Un dels objectius de l’elecció d’aquestes zones amb diferències d’il·luminació solar, era 

procurar esbrinar quina és en realitat la veritable influència de la llum solar a la vinya i de 

quina manera afecta a la seva maduració, i així trobar una relació demostrable entre aquests 

paràmetres. 

 

Es disposava de 2 sensors (SmartPoints) de temperatura, i 4 de temperatura i humitat. Era 

necessari repartir-los entre les dues zones principals determinades, la “zona d’ombra” i la 

“zona de Sol”, tal i com s’ha explicat anteriorment. Per tant, calia instal·lar tres sensors a cada 

zona, dos que capturessin les temperatures i humitats reals (situats dins del cep) i un col·locat 

a l’abast dels raigs solars que seria l’utilitzat per calcular les hores de radiació solar rebudes a 

cadascuna de les dues zones. 

 

Cada zona consta d’uns 18 ceps la qual també té dues altres divisions de 9 ceps cadascuna. Es 

va estructurar d’aquesta manera ja que disposava de 2 sensors de temperatura i humitat per 

la zona d’ombra i 2 per la zona de Sol. Cadascun d’aquests sensors es col·locava en un cep i 

determinava una petita zona formada per aquest i els 8 ceps que l’envoltaven. Fer-ho 

d’aquesta manera era necessari perquè a l’hora de collir les mostres de raïm per dur a terme 

el control de maduració, calia disposar d’un nombre de ceps suficient per tenir prou quantitat 

de raïm i a la vegada assegurar que la mostra fos representativa. 

 

Així doncs, hi havia 2 zones, la “zona d’ombra” i la “zona de Sol”, cadascuna formada per 18 

ceps repartits en dues altres zones de 9 ceps. Per tant, es controlava l’evolució de 4 zones en 

total, 2 a la part d’ombra i 2 a la part de Sol, i d’aquesta manera, en el moment de realitzar les 

anàlisis de maduració, s’havien de realitzar 4 mostrejos, corresponents a cadascuna de les 4 

zones, tal com s’explicarà més endavant. 

 

La col·locació dels sensors es va dur a terme segons les diferents zones determinades, situant 

cada sensor en el cep central de la seva zona corresponent (veure il·lustracions següents). Per 
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saber la ubicació exacta de cada sensor es va numerar la vinya amb fileres i nombres de ceps. 

Cada filera de ceps tenia un nombre, començant per la part més oriental de la vinya (filera 1, 

filera 2...), i dins d’una filera, a cada cep també li corresponia un nombre (cep nº 1, cep nº 2...). 

D’aquesta manera es va poder crear un mapa de la vinya amb la situació exacta de cada 

element, i així evitar després problemes per localitzar-los, així com també tenir una idea 

precisa de la futura estructura de la xarxa inalàmbrica.  

 

Els ceps es van numerar començant pels més propers a la casa, per tant, els ceps situats a la 

“zona de sol” tindran nombres més baixos, i els situats a la “zona d’ombra” els tindran més 

alts, ja que és al final de la vinya on hi ha el bosc de pins que fa l’ombra, tal com es pot veure 

en les fotografies vistes anteriorment. A continuació, es mostren les il·lustracions i esquemes 

que indiquen la distribució i col·locació dels diferents sensors (SmartPoints). 

 

2.2.1. Zona de Sol 

    

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 1 Sensor de temperatura. 

- Funció: càlcul de les hores de Sol que rep aquesta zona. 

- Ubicació a la vinya: filera 7, cep nº 37. 

- Nombre identificador: 10:00:00:00:05:1D 
 

- 2 Sensors de temperatura i humitat. 

- Funció: capturen la temperatura i humitat de cadascuna 

de les zones. 

- Ubicació a la vinya: filera 7, cep nº 37(zona “a”);         

                         filera 7, cep nº 31(zona “b”). 

- Nombres identificadors: 10:00:00:00:05:D8 

                                              10:00:00:00:05:CC 
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            Zona “a”                                                                  Zona “b” 
 
 

 
 
2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2. Zona d’ombra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 1 Sensor de temperatura. 

- Funció: càlcul de les hores de Sol que rep aquesta zona. 

- Ubicació a la vinya: filera 7, cep nº 76. 

- Nombre identificador: 10:00:00:00:05:3A 
 

- 2 Sensors de temperatura i humitat. 

- Funció: capturen la temperatura i humitat de cadascuna 

de les zones. 

- Ubicació a la vinya: filera 7, cep nº 76(zona “c”);         

                         filera 4, cep nº 72(zona “d”). 

- Nombres identificadors: 10:00:00:00:05:B4 

                                              10:00:00:00:05:C0 
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● 
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Ceps nº 37 

Ceps 

2,80 m 

1,20 m 

Fig.25.1. Esquema que mostra la distribució dels sensors en les dues zones de la part de Sol. Els 

punts verds representen els ceps que constitueixen cada zona. En els ceps centrals és on es van 

instal·lar els sensors. 
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            Zona “c”             Zona “d” 
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Ceps nº 72 

Fig. 2.2. Esquema que mostra la distribució dels sensors en les dues zones de la part 

d’ombra.  

 

Fig.2.3.  Fotografies que mostren la col·locació dels diferents sensors a la vinya. Depenent de la funció 

assignada van situar-se a l’interior del cep (sensors negres) o a l’abast de la incidència solar (sensors 

taronges). 
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2.3. Instal·lació dels MicroRouters 

 

Un cop van estar col·locats tots els SmartPoints, calia instal·lar els MicroRouters; les 

antenes que, com ja s’ha explicat anteriorment, construeixen la resta de la infraestructura de 

la xarxa i n’amplien la seva cobertura. Per tant, eren imprescindibles per interaccionar amb 

els sensors (SmartPoints), eixamplar la cobertura de la xarxa inalàmbrica per aconseguir 

comunicar-se amb els sensors més allunyats i enviar i rebre les dades que aquests han 

capturat fins a comunicar-les al GateWay, l’antena principal o estació base, el qual estarà 

connectat a un ordinador, on s’emmagatzemaran les dades. 

 

Així doncs, era molt important una adient distribució dels MicroRouters. En funció de la 

situació dels sensors, s’havien de col·locar de tal manera que les distàncies entre els 

MicroRouters i els sensors no fossin massa grans i així garantir bones qualitats de connexió. 

També era fonamental que l’abast de la senyal de les antenes, cobrís les posicions de tots els 

sensors, per evitar que no es poguessin comunicar amb algun d’aquests i les dades capturades 

no fossin rebudes a l’ordinador. Per tant, una col·locació estratègica dels MicroRouters podia 

garantir una bona connectivitat de la xarxa i evitar futurs problemes de connexions. 

 

Fig. 2.4. Mapa general de la vinya que mostra les diverses zones en què es va dividir la vinya. 
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És important dir que totes les antenes dels MicroRouters havien de tenir la mateixa orientació 

vertical per així garantir una millor connectivitat. També era preferible que estiguessin situats 

a uns 1,5 metres del sòl o més per tal d’augmentar al màxim la seva cobertura. Així doncs van 

ser col·locats a les estaques de ferro de la vinya conforme aquestes condicions, tal i com es pot 

veure a la figura 2.5. 

 

A través del programa Ambient Studio ® instal·lat a l’ordinador, es pot conèixer la qualitat de 

les connexions entre els elements de la xarxa inalàmbrica. Així doncs, era possible rebre 

informació a l’ordinador sobre les connexions inalàmbriques que s’establien entre els 

MicroRouters i els SmartPoints i, per tant, podia determinar si era necessari canviar la seva 

distribució. En funció de la informació que es rebia a l’ordinador sobre les connexions entre 

els dispositius, es van col·locar els MicroRouters de manera que totes les connexions de la 

xarxa fossin d’una qualitat suficient i que la cobertura d’aquestes antenes cobrís les posicions 

de tots els sensors (SmartPoints). Finalment, la posició dels tres MicroRouters va ser la 

següent: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 3 MicroRouters. 

- Ubicació  a la vinya: 

Filera 5, cep nº 20 

Filera 10, cep nº 55 

Filera 2, cep nº 80 

- Nombres identificadors: 

02:00:00:00:02:73 

02:00:00:00:02:73 

02:00:00:00:02:E7 

 

Fig. 2.5. MicroRouter instal·lat a la vinya. 
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2.4. Instal·lació del GateWay 

 

Un cop situats els MicroRouters, l’últim element 

essencial per completar la xarxa inalàmbrica era el 

GateWay, antena receptora principal a través de la qual 

totes les dades es comuniquen a l’ordinador. Aquesta 

antena és la que controla i tanca tot el sistema i permet la 

transmissió de la informació cap al disc dur de l’ordinador.  

 

L’ordinador i el GateWay es van instal·lar a la casa més pròxima a la vinya, situada a uns 30 

metres d’aquesta. Era necessari un punt de corrent elèctric per tal de connectar el carregador 

de la bateria de l’ordinador portàtil, ja que aquest havia d’estar sempre encès, inconvenient 

que en algun moment va portar certs problemes, com s’explicarà més endavant. L’antena 

havia d’estar situada prop d’una finestra orientada a la vinya, per així procurar perdre la 

mínima intensitat de senyal. És preferible col·locar el GateWay al centre de la infraestructura 

inalàmbrica, per a una millor connexió. Però malauradament en aquest cas no va ser possible 

ja que el GateWay havia d’estar connectat al corrent, només disponible a la masia propera. 

Malgrat tot, la xarxa no es va veure afectada. 

 

Existia un fort desnivell entre la posició del GateWay i la vinya amb la resta d’elements de la 

xarxa i, en un primer moment, es va observar la possibilitat de que aquest fet representés un 

inconvenient  per a les connexions i dificultés la comunicació entre l’estació base (GateWay) i 

els MicroRouters. Tot i així, després de realitzar diverses proves, es va aconseguir descartar 

aquesta possibilitat, per a un funcionament òptim del sistema. Finalment, s’havia completat 

l’adient distribució i col·locació dels elements de la xarxa. En la figura següent es pot veure 

l’estructura definitiva de la xarxa i la disposició i connexions de tots els seus elements. 

Fig 2.6. GateWay. 

Fig. 2.7. Fotografies de la instal·lació que es va haver de realitzar en una finestra de la masia i vista de 

la vinya en qüestió des de la qual es rebien les dades. 
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2.5. Configuració de la xarxa amb el programa Ambient Studio 

 

Una vegada muntada qualsevol xarxa inalàmbrica a partir de la qual es desitja 

extreure’n la informació, cal  transmetre les dades capturades pel sistema cap a un punt 

d’emmagatzematge.  En aquest cas es va utilitzar un ordinador portàtil connectat directament 

al GateWay mitjançant un cable adaptador de sèrie RS-232 a USB. La totalitat de la informació 

capturada per la xarxa és enviada i rebuda pel GateWay el qual transmet les dades a 

l’ordinador, el qual duu instal·lat el programa Ambient Studio®, imprescindible per realitzar 

qualsevol configuració, modificació o gestió de la xarxa, o simplement per emmagatzemar les 

dades capturades.  

 

Aquest programa incorpora centenars d’eines i accessoris per interactuar amb la xarxa, a 

través del qual es poden realitzar una gran diversitat de configuracions a la infraestructura. 

Tot i la complexitat del programa i el gran ventall de possibilitats que ofereix, es van utilitzar 

GateWay 
MicroRouters 
SmartPoints 
Connexions MicroRouters-GateWay 
Connexions SmartPoints-MicroRouters 

Fig. 2.8. Esquema on es mostra la distribució final 

dels dispositius de la xarxa i llurs connexions. 
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les mínimes eines necessàries per configurar la xarxa segons els interessos i dur a terme les 

tasques necessàries per als objectius del treball. 

 

En primer lloc es va comprovar que cap element no 

quedés fora de l’abast de la xarxa. Això era 

fàcilment verificable a través del programa citat. A 

mesura que es va activant la xarxa i tots els 

elements són localitzats i identificats, tal i com s’ha 

explicat en la secció anterior, els seus nombres 

identificadors van apareixent en el programa. Quan 

s’han activat tots els elements, el programa ens 

mostra  tots aquells que formen part d’una 

determinada xarxa. 

 

Un cop tots els sensors i antenes van ser reconeguts es va procedir a configurar els diferents 

sensors de manera que capturessin dades cada 15 minuts. Tot i que la freqüència màxima que 

es pot assignar per a la captura de dades és de 5 minuts, es va determinar que era excessiu i 

innecessari, ja que les temperatures i humitats d’aquella zona no experimenten grans canvis 

en tan poc temps. Així doncs, rebre les dades cada 15 minuts era suficient.  

 

Mitjançant l’ordinador es dóna l’ordre desitjat al GateWay, el qual injecta la informació a la 

resta de la xarxa, a través de la qual anirà arribant a cadascun dels elements. Aquest sistema 

de xarxes, basat en la tecnologia WSN (Wireless Sensor Network) permet que tota informació 

des d’un punt determinat pugui arribar a qualsevol altre punt de tota la xarxa. Tots els 

dispositius es connecten entre ells formant una gran malla, i qualsevol ruta és possible per 

arribar al destí exigit. D’aquesta manera cap element queda aïllat de la resta. 

 

Seguidament, es va sincronitzar l’hora del programa amb l’hora real. D’aquesta manera es 

podria conèixer l’hora exacta en què s’havien capturat totes les dades emmagatzemades. 

Aquest fet era important per després poder organitzar les dades correctament segons el dia i 

l’hora i així poder-les estudiar i analitzar segons les dates corresponents. 

 

Una de les importants funcions que ofereix aquest sistema és l’autolocalització dels diferents 

elements. Cada SmartPoint i MicroRouter és capaç d’ubicar la seva posició en funció de la 

localització del GateWay, el qual defineix la posició de la xarxa. Així doncs, es va activar 

aquesta aplicació per poder tenir la disposició de tots els elements i així evitar després 

problema a l’hora de localitzar-los a la vinya, amb una gran extensió de terreny. Tot i així, per 

més seguretat, a la vinya es van marcar de forma adient les corresponents fileres i ceps els 

quals tenien algun dispositiu (fig. 5.10). 

Fig. 2.9. Ordinador i GateWay a la 

finestra de la masia. Al darrere, la vinya. 
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Ambient Studio 3000 ® proporciona una interfície 

gràfica on es mostra un mapa tridimensional de la 

xarxa, on s’ubiquen els diferents dispositius i a 

l’escala desitjada. Gràcies a aquesta eina, era possible 

determinar la posició a temps real de cadascun dels 

elements de la xarxa. També s’indiquen les diferents 

dades de temperatura i humitat que cada sensor està 

capturant, les quals s’anaven actualitzant cada 5 

minuts, freqüència configurada anteriorment. 

 

En el mateix mapa, es mostren les diverses 

connexions entre els dispositius i els respectius 

intercanvis d’informació. D’aquesta manera, es podia observar clarament la gran malla 

d’enllaços que formaven els elements. Segons el color en què es dibuixaven dites connexions, 

es podia conèixer la qualitat i la intensitat de senyal de les mateixes. Gràcies a aquesta 

informació, es van poder distribuir de la forma més adient els dispositius, procurant repartir-

los uniformement i que les connexions fossin de la màxima qualitat possible, tal i com s’ha 

explicat anteriorment. Tot i així, si l’enllaç entre dos elements no era prou bo, en el mateix 

mapa es podia advertir com aquesta connexió desapareixia i se’n creava una altra de millor 

qualitat amb un altre dispositiu, canviant la ruta de la comunicació. 

 

Una altra interfície del programa, 

permetia  tenir una visió més àmplia de 

totes les últimes captures. Es mostraven 

les temperatures i humitats més recents 

en forma de gràfic, d’aquesta manera era 

possible observar el seu creixement o 

decreixement durant les últimes hores, i 

facilitava distingir les tendències 

d’augment o disminució d’aquests 

paràmetres (fig 5.11). 

 

Els MicroRouters poden funcionar alimentant-se al corrent elèctric o bé amb una bateria de liti 

de 3,6 V. La situació dels MicroRouters al centre de la vinya va obligar a alimentar-los amb la 

bateria, ja que només hi havia electricitat a la casa, necessària pel funcionament de 

l’ordinador i el GateWay. Així doncs, es van haver de configurar els MicroRouters i activar el 

seu funcionament amb la pila. La duració d’aquesta bateria depèn en gran mesura de 

l’ambient i les condicions climàtiques,  però oscil·la entre 6 i 8 setmanes. Per això, es va 

Fig. 2.10. Senyal que indica la presència 

d’algun dispositiu, per facilitar la seva 

localització. Al fons, la masia on es rebien les 

dades. 

Fig. 2.11. Imatge de pantalla del programa Ambient Studio 
on es mostra la variació de les temperatures gràficament.  
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considerar necessari desactivar els LEDs dels MicroRouters per estalviar energia, els quals 

venien activats per defecte.  

 

Un altre factor que va ser essencial tenir en compte és la hibernació de l’ordinador. Aquest 

havia d’estar les 24 hores encès per tal de mantenir en funcionament el programa Ambient 

Studio 3000 ® i anar emmagatzemant les dades que els sensors anaven enviant 

ininterrompudament. Si l’ordinador entrava en el mode d’hibernació, provocava una aturada 

de tot el sistema i el programa deixava de funcionar. Com a conseqüència, el registre i 

emmagatzematge de dades es paralitzava, tal i com s’havia comprovat prèviament. Per 

prevenir-ho, es va programar l’ordinador perquè no entrés en aquest estat, però això 

comportava una necessitat d’alimentació elèctrica constant, inconvenient que més endavant 

va portar alguns problemes, tal i com s’explicarà en l’apartat d’incidències. 

 

Un últim canvi va ser necessari abans d’enllestir tota la configuració i programació de la xarxa. 

Pocs dies abans d’iniciar la captura de dades definitiva, va sortir una nova versió del 

programa Ambient Studio 3000 ® la qual presentava millores en la visualització de la 

localització i en el driver del sensor d’humitat. Es va considerar que era convenient instal·lar-

la. La nova versió (1.0p1) es va instal·lar sense cap problema, un cop finalitzada, el sistema va 

tornar a funcionar amb normalitat. 

 

A partir de llavors, tots els sistemes, dispositius i equips estaven a punt per iniciar la tasca 

d’enregistrament de les dades meteorològiques. Així doncs, el dia 1 d’agost del 2009, dos dies 

després d’haver iniciat els preparatius i d’haver estat fent les proves necessàries, es va posar 

en marxa tot el sistema. 

 

El funcionament de la xarxa es va finalitzar el dia 26 d’agost, un dia abans de la collita de la 

vinya. El dia de la collita va ser força més anticipada del que es preveia, ja que aquests últims 

dies van ser extremadament calorosos, fet que va fer accelerar el procés de maduració i va 

causar creixements bruscs en la concentració en sucres del raïm, tal i com es mostrarà més 

endavant. 

 

2.6. Incidències 

 

Durant els 26 dies en què va consistir 

l’enregistrament de les dades, el funcionament del 

sistema va ser òptim. Malgrat tot, com qualsevol 

treball de camp, van tenir lloc algunes incidències que 

cal mencionar, ja que, en alguns casos, van interferir en 

els resultats obtinguts. 
Fig. 2.12. El sistema va exigir un 

control de funcionament gairebé diari. 
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Durant el dia 9 d’agost, una forta tempesta va ocasionar un tall important del corrent elèctric 

de la casa. Com a conseqüència, al no rebre alimentació elèctrica, l’ordinador portàtil va 

entrar en el mode d’hibernació i tal i com ja s’havia comprovat abans, Ambient Studio també 

va deixar de funcionar. A partir de les 13:24 hores del dia 9, l’ordinador va deixar 

d’emmagatzemar dades. Fins el dia següent no es va reactivar el sistema, ja que no era 

possible saber l’existència d’aquest tall de corrent. El dia 10, en veure que tot el sistema 

s’havia paralitzat, es va reiniciar l’ordinador i es va reactivar altre cop el funcionament de la 

xarxa. Així doncs, durant els dies 9 i 10 d’agost l’enregistrament de dades es va interrompre i 

el nombre de dades emmagatzemades d’ambdós dies és més reduït que la resta. 

 

Aquesta incidència va exigir dur a terme un control més 

exhaustiu del sistema i, a partir de llavors, es va fer una 

revisió gairebé a diari, comprovant el seu correcte 

funcionament. Gràcies a aquest alt control, el dia 14 d’agost 

es va poder detectar a temps una altra aturada del sistema, ja 

que només va ser durant una hora aproximadament. L’origen 

d’aquesta segona aturada va ser el cable que connectava el 

GateWay amb l’ordinador. Aquest cable, un adaptador de 

sèrie RS232 a USB, va deixar de funcionar inesperadament. Contactant amb un expert sobre el 

tema, es va concloure que aquests cables adaptadors poden provocar ocasionalment errors de 

connexió. Tot i així, la pèrdua de dades només va ser durant una hora aproximadament. 

 

La situació de la vinya i la casa, força allunyades del nucli urbà, ocasionava eventualment talls 

del corrent elèctric a la masia. Aquestes interrupcions, però, eren prou breus per que 

l’ordinador no entrés en l’estat d’hibernació i el GateWay no deixés de funcionar, alimentant-

se mentrestant de la bateria de reserva. Tot i així, per prevenir possibles problemes com els 

explicats anteriorment, es va programar a l’ordinador un backup o còpia de seguretat diària 

de les carpetes on s’emmagatzemaven les dades enregistrades, per evitar pèrdues 

d’informació.  

 

D’altra banda, també es va contemplar la idea d’instal·lar un SAI (Sistema d’Alimentació 

Ininterrompuda). Aquest dispositiu, gràcies a les seves bateries, és capaç de proporcionar 

energia elèctrica, en el cas d’un tall llarg de corrent, a tots els dispositius que tingui 

connectats. A més, un SAI millora la qualitat de l’energia elèctrica que arriba als aparells, 

filtrant pujades i baixades de tensió. D’aquesta manera s’eliminarien totes les possibilitats 

existents d’aturada del sistema en cas d’una altra interrupció o d’alteracions en el 

subministrament d’energia elèctrica, ja que es podria alimentar simultàniament l’ordinador i 

el GateWay. Malgrat tot, no va ser possible aconseguir dit dispositiu, en part per la immediata 

Fig.2.13. Cable adaptador RS-232 a 

USB, el qual va deixar de funcionar 

inesperadament. 
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necessitat d’obtenir-lo. Tot i així, no es van produir més talls importants del corrent, i el 

sistema va funcionar sense més incidències fins el 26 d’agost. 

 

2.7. La solució o l’alternativa a l’ordinador portàtil: els “nettops” 

 

El fet de mantenir les 24 hores l’ordinador portàtil encès i de dependre en tot moment 

del seu funcionament per tal de no interrompre el procés de captura i emmagatzematge de 

dades, és una deficiència important i defineix perfectament aquesta experiència com una 

prova inicial. Aquestes limitacions solen caracteritzar qualsevol primer experiment, 

investigació o prova de desenvolupament. 

 

En el cas de donar a aquesta experiència un caire d’explotació, no seria factible la utilització 

del portàtil com a dispositiu d’emmagatzematge i coordinació de la xarxa, doncs requereix 

restar encès les 24 hores, condició excessiva, poc viable i sotmesa a possibles riscos. A més, en 

aquest cas, les múltiples funcions que ofereix un ordinador van ser suprimides, reduint-se a 

una de sola, la d’emmagatzematge d’informació.  Així doncs, en el cas d’utilitzacions futures, 

no seria factible assignar aquesta funció a un ordinador portàtil, i això implicaria cercar una 

alternativa. Una de les solucions més viables que es proposaria en un futur seria la utilització 

d’un “nettop” en comptes d’un portàtil, ordinador sense pantalla, de baix consum i baix cost, i 

de reduïdes dimensions, però amb suficient potència, únicament necessària per 

emmagatzemar les dades. 

 

D’altra banda, aquesta opció també oferiria la possibilitat de fer la monitorització remota, 

deixant un mòdem 3G connectat. D’aquesta manera, a través d’Internet, seria possible 

conèixer des de qualsevol punt del món el funcionament de la xarxa i les dades capturades a 

temps real, com la temperatura i humitat, les quals s’actualitzarien cada instant. Aquest 

dispositiu podria funcionar de forma autònoma durant llargs períodes de temps i fins i tot es 

podria substituir la connexió elèctrica per l’alimentació a través d’un generador amb energia 

solar o eòlica, i així independitzar-lo de la línia elèctrica. Aquesta solució s’ha proposat per 

oferir altres alternatives a l’ordinador portàtil, tot i que indubtablement existeixen moltes 

altres opcions possibles, encara que aquesta es considera força viable i digne de menció. 

 

Fig. 2.14. Fotografia d’un “nettop” de la 

casa Acer. 
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CAPÍTOL 3. El control analític de la 

maduració 
 

En la relació que es pretén trobar, és necessari l’anàlisi de dos grups de dades, les 

dades meteorològiques i les dades de maduració del raïm. L’obtenció i captura de les 

primeres ja s’ha explicat en el capítol anterior; completar la tasca d’experimentació, cal fer el 

mateix amb les segones. D’aquesta manera, el treball de camp haurà finalitzat. En aquest 

capítol, s’exposen els procediments necessaris per obtenir les dades de maduració del raïm, 

havent de recórrer com ja es veurà, a tècniques analítiques avançades. 

 

3.1. La recol·lecció de les mostres 

 

Les dades de maduració obtingudes mitjançant els controls de maduració havien de 

correspondre òbviament a les 4 zones de la vinya on es van instal·lar els sensors, per tant, 

aquelles que van ésser monitoritzades i on es van enregistrar les dades meteorològiques de 

temperatura, humitat i hores de sol. 

 

En un control de maduració cal recollir certa quantitat de raïm per després analitzar els seus 

components i així definir, amb més o menys grau de precisió, l’estat de maduració d’aquella 

vinya. Per tant, és important prendre mostres repartides uniformement per tota l’extensió de 

la vinya a analitzar, per aconseguir un resultat mitjà i aproximat del seu grau de maduració. 

 

En aquest cas, era necessari realitzar, per cada control, 4 mostrejos diferents, corresponents a 

les 4 zones acuradament definides. És essencial precisar un mètode de recollida i anàlisi 

concret, i mantenir-lo constant en tots els mostrejos a realitzar, és a dir, seguir un 

procediment invariable i regular és un dels factors que cal tenir més en compte a l’hora de dur 

a terme una experimentació com aquesta. D’aquesta manera es garanteixen uns resultats 

representatius, obtinguts sempre de la mateixa manera, una manera uniforme, i així evitar, o 

al menys prevenir, errors experimentals. 

 

Les 4 zones a estudiar es reparteixen entre la “zona d’ombra” i la “zona de sol”, dues a 

cadascuna. Com s’ha explicat anteriorment, cada zona consta de 9 ceps, formats pel cep 

central, el qual incorpora el sensor, i els 8 ceps que l’envolten, distribuïts en forma de 

quadrícula. Per tal d’obtenir una mostra mitjana i representativa de cada zona, calia collir 

raïm de cadascun dels 9 ceps que constituïen cada zona i era essencial recollir-lo sempre dels 

mateixos. D’aquesta manera, els resultats analítics correspondrien als mateixos ceps, 

procurant sempre seguir una metodologia rigorosa. 
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La diferent maduració del raïm en un mateix gotim va ser un altre factor que va caldre tenir 

present a l’hora de collir-lo. Com s’ha explicat anteriorment, en un mateix gotim, la maduració 

no evoluciona de forma homogènia, sinó que en un instant determinat, es poden trobar grans 

de raïm amb diferent grau de maduració. Vist això, sempre es van collir grans de diverses 

parts dels gotims, repartint-los uniformement.  

 

L’hora de la recol·lecta de les mostres també va ser sempre la mateixa aproximadament. 

Recollir una mostra al matí o a la tarda pot significar una diferència considerable en el grau de 

maduració, per tant, era important realitzar el mostreig sempre a la mateixa hora. En aquest 

cas, tots els mostrejos es van fer entre les 10 i les 12 del matí. 

 

El mostreig de cada zona va correspondre a collir una determinada quantitat de raïm de 

cadascun dels 9 ceps, sempre seguint el procediment i mètode definit anteriorment, de 

manera que de cada zona s’obtenia una mostra d’uns 500 grams, quantitat requerida per 

després dur a terme les anàlisis corresponents.  

 

Aquests mostreigs de raïm es van fer al llarg del mes d’agost, concretament des del 3 fins al 26 

d’agost, dates que òbviament corresponen al temps durant el qual es va estar controlant i 

emmagatzemant la informació meteorològica de la vinya mitjançant els sensors, per així 

després procurar trobar una correlació entre les dades de maduració obtingudes i les dades 

meteorològiques capturades. Seguidament es mostren els dies en què es van dur a terme els 

mostreigs citats. 

Es pot veure que durant els últims dies, els mostreigs es van fer més sovint, per així poder 

observar més específicament l’evolució de la maduració en aquesta etapa final. 

 

 

 

 

1r mostreig 03-08-09 7è mostreig 19-08-09 

2n mostreig 10-08-09 8è mostreig 20-08-09 

3r mostreig 13-08-09 9è mostreig 21-08-09 

4t mostreig 14-08-09 10è mostreig 23-08-09 

5è mostreig 16-08-09 11è mostreig 24-08-09 

6è mostreig 17-08-09 12è mostreig 26-08-09 
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3.2. L’anàlisi de les mostres 

 

Després d’haver collit les mostres de raïm, el següent pas i definitiu és l’anàlisi dels 

seus components. Aquesta anàlisi és la part concloent de tot el procés d’experimentació amb 

la vinya, i els resultats obtinguts seran els necessaris per dur a terme la part final d’estudi, que 

requerirà les dades meteorològiques obtingudes mitjançant els sensors, i les dades resultants 

de l’anàlisi del raïm. 

 

L’anàlisi de les mostres és una tasca delicada que requereix molta precisió i un previ 

coneixement dels procediments, instruments, material i substàncies a utilitzar. Va ésser 

possible dur a terme algunes de les anàlisis als laboratoris de les caves Freixenet, aprofitant 

els controls analítics que ells realitzaven pel seu seguiment de maduració. Per tant, el fet de 

poder utilitzar uns equips i reactius de laboratori totalment calibrats i d’alta precisió i seguir 

una metodologia meticulosa, va garantir la fiabilitat dels resultats, doncs aquests serien 

decisius per la part final del treball. 

 

Tal i com s’ha vist anteriorment, el grau de maduració d’un raïm es pot definir o expressar de 

diverses maneres; segons la concentració en sucres del most, l’acidesa, el pH, la relació entre 

els sucres i l’acidesa, etc. En aquest cas, es van dur a terme diferents anàlisis per cada mostra, 

per així aconseguir el nombre màxim d’informació sobre la mostra i conseqüentment, el grau 

de probabilitats de trobar la relació que es busca serà major. Cal destacar que per cada 

paràmetre es van realitzar 3 repeticions, i es va prendre com a valor definitiu la mitjana de les 

mateixes. Així doncs, per cada mostra es va obtenir la seva acidesa, el pH, i la concentració de 

sucres, paràmetre que està directament relacionat amb el grau alcohòlic probable del most. 

 

Per analitzar qualsevol mostra amb l’objectiu d’obtenir els paràmetres citats, primerament cal 

premsar el raïm i recollir-ne el seu most, mitjançant una petita premsa de laboratori, 

Fig. 3.1. Fotografies de la recol·lecta del raïm. Es van dur a terme 

12 mostreigs de raïm entre els dies 3 i 26 d’agost. 
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destinada a aquestes tasques de control de 

maduració. Una vegada extret tot el most, es 

procedeix a la seva anàlisi. Seguidament 

s’expliquen els diferents procediments necessaris 

per fer-ho. 

 

3.2.1. Obtenció de l’acidesa de la mostra 

 

Un dels paràmetres que cal controlar per 

a dur a terme un correcte seguiment i control de 

la maduració d’una vinya és l’acidesa del most. En 

el nostre cas, l’anàlisi de l’acidesa també va ser un factor important tal i com s’ha explicat 

anteriorment. L’acidesa total d’una mostra equival a la suma de totes les acideses valorables 

que conté. En el vi es troben els àcids procedents del most, entre d’altres, formats durant el 

procés de fermentació. Però tot i així, els àcids que es valoren en el most són l’àcid tartàric, 

màlic, acètic, etc. Hi ha diversos mètodes per a mesurar l’acidesa d’una mostra. El que es va 

utilitzar per aquest treball és el mètode de la A.O.A.C (Association of Official Analytical 

Chemists). 

 

• Principi del mètode 

 

L’acidesa total de la mostra és la suma dels àcids valorables quan es porta a pH neutre 

afegint una solució alcalina valorada. La valoració s’efectua utilitzant fenolftaleïna com a 

indicador del final de la reacció, mitjançant la comparació amb un patró de coloració. Els àcids 

orgànics presents en el most són àcids relativament dèbils davant del reactiu de valoració 

(hidròxid sòdic), per això s’utilitza fenolftaleïna com a indicador. 

 

• Reactius i equips 

 

- Solució 0,2 M d’hidròxid sòdic (NaOH). 

- Solució de fenolftaleïna al 1%, preparada amb alcohol del 70%. 

- Vasos de precipitats de 100 ml de capacitat. 

- Pipeta de 10 ml. 

- Bureta de 50 ml. 

 

• Procediment 

 

Per tal de poder efectuar la valoració, es va dur a terme la reacció amb fenolftaleïna 

com a indicador: 

Fig. 3.2. Fotografia de les 4 mostres un cop 

premsades en un dels controls de maduració. 
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a) Es prepara la bureta de 50 ml amb hidròxid sòdic 0,2 M. 

b) En un vas de precipitats s’afegeix 1 ml de solució de fenolftaleïna i 10 ml de la mostra de 

most amb la pipeta. 

c) Es va afegint la solució d’hidròxid sòdic i es neutralitza la mostra fins a arribar a un 

color rosat. Es denominarà “n” al nombre de mil·lilitres de solució d’hidròxid sòdic utilitzat 

per a neutralitzar la mostra. 

 

• Expressió dels resultats 

 

  L’acidesa total de la mostra, expressada en g/L de H2SO4 és igual al nombre de 

mil·lilitres de reactiu d’hidròxid sòdic gastats en la valoració.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2. Obtenció del pH de la mostra 

 

El control del pH de les mostres també és de gran importància per estudiar el procés 

de maduració de la vinya i té un marcat interès ja que el pH és important pel seu efecte sobre 

els microorganismes, el sabor, la tonalitat i vivacitat del futur color del vi, etc. 

El valor del pH dels mostos destinats als vins de taula oscil·la entre 2,7 i 3,8, depenent 

sobretot del grau de maduresa del raïm del que procedeixen.  

 

Al tastar un most, la impressió organolèptica de la astringència i l’acidesa depèn més del pH 

que de l’acidesa total. En aquest cas però, interessava el control del pH per tal de seguir-ne la 

seva evolució i així poder-ho relacionar amb les dades meteorològiques. Per tal de mesurar el 

pH hem seguit l’únic mètode oficial que existeix i que correspon al de la CE (Comunitat 

Europea). 

 

Fig.3.3. A l’esquerra, preparació dels 10 ml de la mostra. A la dreta, mostra de 

most ja neutralitzada. Es pot observar que ja ha adquirit el color rosat 

característic. 
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• Principi del mètode 

 

El fonament d’aquest mètode es basa en la mesura de la diferència de potencial entre 

dos elèctrodes submergits en el líquid que s’estudia, en aquest cas és el most. Un dels 

elèctrodes té un potencial que és una funció definida del pH del líquid a mesurar. Aquest 

elèctrode és el de vidre. L’altre elèctrode té un potencial fix i conegut i constitueix l’elèctrode 

de referència.  

 

• Aparells i reactius 

 

Un mesurador de pH de lectura digital amb precisió de 0,01 unitats. En general, 

aquests mesuradors utilitzen un elèctrode combinat, el qual conté, en una sola peça, 

l’elèctrode de vidre i el de referència. També és necessari que l’aparell estigui proveït d’una 

sonda de temperatura. 

 

• Procediment 

 

Es submergeixen els elèctrodes en el most, la temperatura del qual ha d’estar entre 20 

i 25 °C. Llegir directament el valor del pH de la mostra, que apareixerà indicat en la pantalla 

de l’aparell. 

 

• Expressió dels resultats 

El pH del most s’expressa amb 2 decimals. 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3. Obtenció de la concentració de sucres i del grau alcohòlic probable de la mostra 

 

El control dels sucres i del grau alcohòlic probable de les mostres de most és 

imprescindible, ja que permet conèixer fàcilment el punt de maduració en què es troba la 

vinya i és un dels controls més importants que es realitzen. 

 

Fig. 3.4. Fotografies de l’anàlisi del pH del most. 
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Durant la fermentació, els sucres que hi ha en el most es converteixen en l’alcohol que tindrà 

el futur vi. Un determinat pes de sucre fermentable produeix 51,5% (en pes) d’etanol, segons 

la relació de Gay-Lussac: 

                                                    C6H12O6  →  2C2H5OH + 2CO2 

Aquesta reacció correspon a la fermentació del sucre (glucosa), segons la qual, s’obtenen com 

a productes etanol i diòxid de carboni. Per això la quantitat de sucres que té un most i el grau 

alcohòlic probable que tindrà el vi són paràmetres que estan directament relacionats. 

 

La riquesa probable d’alcohol d’un most es calcula en funció del rendiment dels llevats de 

fermentació, que oscil·la entre 16 i 17 grams per litre de sucres per cada grau alcohòlic format 

(en % vol). Segons la normativa de la Comunitat Europea, s’utilitza el valor de 16,83 

grams/litre de sucre per cada grau alcohòlic que es forma. Així doncs, aquesta és la xifra que 

relaciona els sucres que conté el most amb el grau alcohòlic (en % en volum) que tindrà el vi. 

Per tant, segons aquesta relació, 16,83 g/l de sucre en un most formarien, en el cas que 

fermentés, 1 grau d’alcohol (1% vol). Tot i així, en fer els controls de maduració es calcula el 

grau alcohòlic probable, ja que sempre hi ha petites variacions.  

 

• Principi del mètode 

 

La determinació de la riquesa de sucres d’un most es pot realitzar per mètodes 

químics, basant-se en la reducció de les sals de coure, però és més complicat de realitzar que 

els sistemes de mesura de tipus físic, com la densimetria o la refractometria.  

 

En aquest cas s’ha utilitzat aquest últim, per la seva millor precisió i menor complexitat. Per 

tal de dur a terme l’anàlisi mitjançant aquest sistema s’ha requerit un refractòmetre. Aquest 

aparell aprofita la propietat de refracció de la llum en travessar una mescla homogènia de dos 

elements (en aquest cas serà l’aigua i el sucre, el most), de manera que l’angle de refracció 

augmenta a mesura que la concentració en sucres també ho fa, ja que també augmenta el seu 

índex de refracció, sabent que l’índex de refracció d’un cos varia amb la seva composició 

química i la seva concentració.  

 

Si es preparen diversos gots amb 

diferents solucions d’aigua amb sucre i 

s’hi col·loca un llapis, es veurà com 

aquest mateix sembla doblegar-se més 

en aquells gots que tenen major 

concentració de sucre. Així doncs, el que 

fa un refractòmetre és utilitzar una 

mostra, en aquest cas serà el most, per a 

Fig. 3.5. La refracció de la llum a través d’un prisma. 

Líquid 
Lectura Llum 

Prisma 
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projectar la corba que produeix la llum en una retícula que conté una escala, permetent 

determinar l’angle que forma la llum. Aquesta lectura és insensible a la terbolesa del líquid 

mesurat, pel que resulten uns aparells ideals per mesurar la quantitat de sucre dels mostos. 

 

• Aparells 

 

L’aparell necessari per dur a terme aquesta anàlisi és el refractòmetre. Hem utilitzat 

un refractòmetre vinícola FABRE model RCT0/22A.P. Aquest refractòmetre indica 

directament el grau d’alcohol probable en % vol, i fa la correcció automàtica de la 

temperatura, evitant l’ús de taules de correspondència (en un rang de 5 a 35 °C), ja que molts 

altres refractòmetres poden donar resultats erronis si la 

temperatura del most no és la indicada per a fer el 

mesurament. El camp de l’ocular de l’aparell mostra una 

taula on s’hi pot veure directament el grau d’alcohol 

probable del most, de manera que no és necessari fer els 

càlculs per la transformació dels sucres en l’alcohol 

probable, basant-se en la relació explicada anteriorment en 

què un 1% vol d’alcohol probable correspon a 16,83 grams 

de sucre per litre de most. 

 

Aquest camp de l’ocular està dividit en dos parts, una d’elles està il·luminada i l’altra sense 

il·luminació. La mesura es pot llegir sobre una escala graduada, en el límit entre la zona clara i 

la fosca. 

Refracció 
gran 

Refracció 
petita 

Solució de mostra 

Llum 

Lent Escala Vista amb una 
solució de baixa 
concentració. 

Vista amb una 
solució d’alta 
concentració. 

Fig. 3.7. Esquema del funcionament d’un refractòmetre. 

Fig. 3.6. Refractòmetre utilitzat de la 
casa FABRE. 
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Tal i com es veu en el dibuix, la llum passa en primer lloc per un prisma de difusió, per tal de que 

arribi a la mostra la major quantitat de llum possible, després travessa la mostra que volem 

analitzar, mesurant el seu índex de refracció. A continuació entra en el prisma de refracció gran, 

formant un angle α amb la línia perpendicular de la seva superfície. Aquest angle α correspon a 

l’angle límit per a aquest raig límit i el seu valor depèn de la longitud d’ona utilitzada i de l’índex 

de refracció de la mostra. 

• Procediment 

 

a) Dipositar unes gotes de la mostra del most a mesurar sobre el prisma de mesura. 

b) Dirigir l’aparell cap a la llum per llegir el resultat. 

c) La mesura es pot llegir sobre l’escala, en la línia que marca la separació entre la part 

ombrejada i la il·luminada. 

d) Per analitzar la següent mostra, netejar el prisma amb unes gotes d’aigua destil·lada i 

eixugar-ho amb un drap suau. 

 

• Expressió dels resultats 

 

El resultat que s’observa en el refractòmetre és en graus alcohòlics probables del 

most. Si es desitja obtenir el resultat en grams/litre de sucre, només cal multiplicar els graus 

alcohòlics obtinguts amb el refractòmetre per 16,83. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.9. Vista del 

camp de l’ocular 

d’un refractòmetre. 

Fig. 3.8. Fotografies del procediment per 

l’obtenció de la concentració de sucres i 

del grau alcohòlic probable de la mostra. 
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3.3. Resultats analítics 

 

Seguidament es mostren els resultats obtinguts de totes les anàlisis de les mostres. Cal 

destacar que no va ésser possible realitzar l’anàlisi del pH i de l’acidesa per a totes les 

mostres, ja que per fer-ho es requerien els aparells descrits del laboratori de les caves 

Freixenet, i aquests no sempre eren disponibles. 

 

3.3.1. Zona de Sol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2. Zona d’ombra 
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CAPÍTOL 4. Procés de les dades, anàlisi i 

estudi dels resultats 
 

En els capítols precedents s’ha explicat la metodologia emprada per la obtenció de les 

dades corresponents. En aquest capítol, es mostrarà la metodologia d’organització, anàlisi i 

estudi de les mateixes. Es creu de cabdal importància el poder administrar i gestionar les 

dades per tal de que l’estudi dels resultats sigui coherent i racional, i així obtenir unes 

conclusions adients als objectius plantejats. 

 

Tots els objectius, procediments, anàlisis, i tasques dutes a terme fins aquest punt, 

desemboquen en aquest definitiu i decisiu capítol, on se centra la principal i última finalitat 

del projecte. 

 

4.1. Selecció, organització i administració de les dades 

 

Una vegada obtingudes totes les dades, una part imprescindible de qualsevol treball 

de camp és la seva organització. Ometent aquest pas, és impossible procedir a la seva anàlisi i 

estudi. Així doncs, la immensa quantitat de dades de que es disposava havia de ser ordenada, 

seleccionant les més essencials, prescindint de les innecessàries, etc. Gràcies a una prèvia 

tasca d’organització, l’estudi de les dades, és molt més factible. 

 

Es disposava d’una gran quantitat de dades provinents, tal com s’ha vist, de dos vessants 

diferents, aquelles corresponents a les dades meteorològiques capturades pels sensors i, per 

altra banda, les dades corresponents a la maduració de la vinya, obtingudes a partir dels 

mostrejos i anàlisis descrites anteriorment. Amb l’objectiu principal d’aconseguir trobar una 

relació entre aquestes dades, és important poder-hi treballar amb comoditat i accedir-hi 

fàcilment, i això exigeix la necessitat de tenir-les adequadament ordenades. 

 

4.1.1. Organització i preparació de les dades meteorològiques 

 

Per facilitar aquest estudi es va considerar agrupar totes les dades en un full de càlcul. 

En aquest cas, es va utilitzar l’aplicació Microsoft Office Excel ®1. Els fulls de càlcul permeten 

dur a terme moltes operacions, administrar les dades i organitzar-les, entre d’altres coses. En 

primer lloc, calia ordenar els dos grups de dades (meteorològiques i de maduració del raïm) 

en fulls de càlcul diferents i realitzar les operacions i càlculs necessaris en cadascun. 
                                                 
1 Tots els fulls de càlcul s’inclouen en un CD que s’adjunta amb el treball (Annex A). 
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La gran quantitat de dades de temperatura i humitat capturades pels sensors 

s’emmagatzemaven automàticament en carpetes en el disc dur del portàtil. Cada carpeta 

corresponia a un dia, per això va caldre transferir-les totes en un mateix full. En les carpetes 

s’emmagatzemaven en fitxers CSV (comma-separated values), per això va caldre transformar 

aquests documents en fulls de càlcul, en què les dades estaven separades per columnes. 

 

En el full de càlcul, les dades es van organitzar per dies, per zones i per paràmetres. S’havien 

capturat dades cada quart d’hora, per tant, es van obtenir 96 dades per dia i per paràmetre, 

excepte aquells dies en què es va aturar el sistema. En disposar de 6 sensors, quatre d’ells 

capturant dos paràmetres i dos capturant-ne un, s’obtenia una quantitat de 960 dades 

meteorològiques per dia. Tenint en compte que la captura es va realitzar durant 26 dies, la 

quantitat total de dades a processar és de  24.960.  

 

Donada la importància de separar les dades per dies, calia conèixer la seva data de captura. El 

mateix programa Ambient proporciona aquesta data però en format de timestamp (marca de 

temps). El timestamp és una seqüència de caràcters que indiquen la hora i/o la data en la que 

va ocórrer un determinat esdeveniment. És un tipus de format que expressa una data i hora 

determinada.  Per tant, per saber la data de captura de les dades, s’havia de convertir aquest 

nombre al format de data actual. N’hi ha diversos, però normalment correspon al nombre de 

segons transcorreguts des d’una data determinada. Per això calia primerament descobrir 

quina era la data d’origen, la data a partir de la qual aquest timestamp començava a contar els 

segons. Finalment es va esbrinar que corresponia al nombre de segons transcorreguts des de 

les 0 hores de l’1 de gener del 1970 GMT (Greenwich Mean Time). Així doncs, convertint 

aquest nombre de segons a dies i sumant-los a l’1 de gener de 1970, es va obtenir la data 

d’enregistrament de cadascuna de les dades. 

Una vegada ordenades totes les dades segons la data, es van organitzar per zones, per sensors 

i per paràmetres. Es disposava de les dades de temperatura i d’humitat de cada zona i sensor, 

però calia calcular les hores de Sol de cada dia. Tal i com s’havia plantejat en l’apartat 5.1, es 

podria calcular aquest paràmetre a partir de les temperatures dels sensors situats a l’abast de 

la incidència solar i dels situats a l’ombra, a la temperatura real.  

Fig. 4.1. Imatge de pantalla del full 

d’Excel on es van agrupar totes les 

dades capturades pels sensors. Es pot 

veure la fórmula aplicada per trobar 

la data corresponent a partir del 

timestamp. 
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Calculant la diferència entre les temperatures al Sol i les temperatures reals, era possible 

determinar si en aquell instant incidia el Sol o no en cada zona. Si aquest no era el cas, la 

temperatura del sensor col·locat al Sol i la del sensor col·locat dins el cep haurien de ser 

pràcticament les mateixes, per tant la diferència seria mínima. Així doncs, es van calcular 96 

diferències per dia, donant lloc a 96 xifres. Es podia observar clarament que el valor 

d’aquestes xifres anava creixent progressivament a mesura que avançava el dia, és a dir, a 

mesura que el Sol incidia a la vinya. En analitzar les dades obtingudes, es va observar que 

aquesta diferència durant les hores nocturnes, no era superior a 2 °C. Així doncs, es va 

considerar que el Sol incidia a la vinya si aquesta diferència era major que 2 °C. Per tant, 

d’aquestes 96 dades obtingudes, només es van seleccionar aquelles que complien aquesta 

condició. 

 

A partir d’aquí, per trobar el nombre d’hores de Sol en un dia i, tenint en compte que aquestes 

temperatures es prenien cada 15 minuts, calia contar la quantitat d’aquestes dades (majors 

que 2 °C) , multiplicar-ho per 15, obtenint els minuts de Sol, i dividir el resultat per 60 per 

obtenir el resultat en hores. 

 

Aquestes operacions eren senzilles de dur a terme amb el full de càlcul, en què s’aplicava la 

funció CONTAR.SI per contar aquelles dades majors que 2 °C. Només interessava saber-ne la 

quantitat, per això, aplicant aquesta funció, si la diferència era major que 2 °C representava un 

1, si era menor que 2 °C, un 0, és a dir, només calia calcular si en capturar les temperatures hi 

havia Sol (1) o no (0). Així doncs, la fórmula resultant utilitzada en el full d’Excel i aplicada a 

cada dia per trobar les hores de Sol era: 

 

=(CONTAR.SI(rang de les diferències; “>2”))*15/60 

 

En sumar les hores de Sol totals de cadascuna de les zones, s’adverteix que són molt majors 

les de la zona de Sol que la de la zona d’ombra, tal i com es preveia. D’aquesta manera es 

certifica que existien diferències meteorològiques entre les dues zones i, per tant, la divisió 

havia estat significativa. Aquests primers resultats també porten a concloure que el 

funcionament dels sensors era correcte, i que el mètode ideat per calcular les hores de Sol 

havia estat eficaç.  

 

D’altra banda, una altra informació que també es podia obtenir a partir de les diferències 

entre les temperatures preses al Sol i les reals i la qual es va considerar significativa i 

interessant, era calcular un nombre que, d’alguna manera, quantifiqués la intensitat solar de 

cada dia (tot i que no es correspon a la verdadera definició d’aquesta magnitud). 
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En aquest cas, sí que era important el valor de la diferència, ja que era aquest valor el 

necessari per calcular aquesta intensitat. Fent la mitjana entre totes les diferències majors 

que 2 °C d’un dia, s’aconseguia un nombre que quantificava la intensitat del Sol, ja que 

s’obtenia a partir de la diferència entre la temperatura al Sol i la real. Si la intensitat del Sol 

era elevada, la temperatura del sensor col·locat al Sol era molt major que la temperatura real 

i, per tant, la seva diferència i la intensitat solar també. La fórmula corresponent al càlcul 

d’aquest valor era la següent: 

 

=SUMAR.SI(rang diferències; “>2”)/CONTAR.SI(rang diferències; “>2”) 

 

D’aquesta manera s’obtenia la mitjana d’un dia d’aquesta intensitat solar. Es va considerar 

que era necessari obtenir aquesta informació, ja que posteriorment en l’anàlisi de les dades 

podria resultar útil.  

 

Les hores de Sol i la intensitat solar es van calcular per les dues zones (zona de Sol i d’ombra), 

d’aquesta manera si era necessari es podrien relacionar amb les dades de maduració de les 

corresponents zones, tal i com tots els altres paràmetres. 

 

Un cop ja es disposava de totes les dades necessàries, calia sintetitzar tota la informació. Els 

milers de dades meteorològiques calien ésser sintetitzades, ja que no era rendible disposar de 

tal quantitat de dades i estudiar-ne una possible relació amb les dades de maduració. A més, 

les dades de maduració s’havien obtingut amb una freqüència aproximada de 3 dies, cosa que 

no correspon a les 96 dades de temperatura i humitat per dia. Així doncs, amb l’objectiu de 

reduir el nombre de dades meteorològiques, es va considerar calcular-ne la mitjana de cada 

dia. D’aquesta manera, per cada zona es va obtenir una dada de temperatura, humitat, hores 

de Sol i intensitat solar per dia. 

 

Es van transferir aquestes dades a un nou full de càlcul, en què els paràmetres s’agrupaven en 

columnes, repartits segons les zones a les quals pertanyien. Calculant la mitjana de cada dia 

s’havia reduït considerablement el nombre de dades (per cada paràmetre d’un sensor només 

una dada per dia). D’aquesta manera la seva anàlisi semblava molt més factible. 

 

4.1.2. Organització i preparació de les dades de maduració 

 

Pel que fa a les dades de maduració del raïm, també era necessari ordenar-les i 

organitzar-les. En aquest cas però, l’objectiu primordial no era la síntesi de les dades, sinó 

estudiar-les i, a partir de la comparació mútua i basant-se amb els coneixements previs de 

l’evolució de la maduració, saber seleccionar aquelles més significatives, excloure aquelles 

provinents d’errors experimentals.  
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Tota la informació de les mostres de raïm obtinguda a partir de les anàlisis realitzades 

consistia en la concentració de sucres del raïm, el grau probable, el pH i l’acidesa, tal i com 

s’ha vist anteriorment. Tot i que es va procurar realitzar totes les anàlisis possibles per així 

obtenir el màxim nombre de dades per cada mostra, es va haver de prescindir de les dades de 

pH i acidesa, ja que aquesta informació no es disposava per a totes les mostres.  

 

Així doncs, només restaven les dades de concentració de sucres i del grau probable. Malgrat 

tot, ambdues dades estan directament relacionades, tal i com s’ha vist anteriorment, per tant, 

disposar de les dues no aporta més informació. Conseqüentment, era raonable descartar 

qualsevol de les dues informacions, per així no aglomerar dades supèrflues i tenir el mínim 

d’informació necessària. 

 

Per tant, es va considerar prescindir de les dades de grau probable. D’aquesta manera, va 

quedar la concentració de sucres com a única dada de la maduració del raïm. Per això des 

d’ara es definirà el grau de maduració del raïm a partir de les dades de concentració de 

sucres. Com a conseqüència, les dades de la concentració de sucre seran les que caldrà 

intentar relacionar amb les dades meteorològiques. 

 

Observant aquestes dades de maduració, s’aprecia que en alguns dies aquesta concentració de 

sucres disminueix respecte el dia anterior, la qual cosa no és del tot normal si no hi va haver 

precipitacions. Tot i així, malgrat la informació assolida durant l’elaboració del capítol 1, no es 

disposava dels coneixements suficients per saber si aquestes disminucions de la concentració 

de sucres eren degudes a errors experimentals o bé tenien alguna raó científica. 

 

En el cas de ser errors experimentals, haurien de ser suprimides, ja que eren dades 

equivocades; però si tenien alguna causa científica, les dades eren correctes i s’haurien de 

conservar, ja que possiblement hi hagués alguna relació amb les dades meteorològiques 

obtingudes, relació que interessa descobrir. 

 

Per tant, va ser necessari consultar amb un expert en viticultura per conèixer la seva opinió i 

intentar determinar la causa d’aquests decreixements. Sebastià Raventós de l’empresa René 

Barbier (Grup Freixenet), especialitzat en els controls de maduració, desprès de fer una 

anàlisi exhaustiva de les dades de maduració i tenint en compte totes les característiques de 

la vinya, situació, pendents, vegetació, poda, tractament, etc. va concloure que aquests 

decreixements en la concentració de sucres s’havien d’atribuir a errors experimentals, ja que 

sense cap precipitació no era lògic una disminució com l’obtinguda.  
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S’havien enregistrat pluges només en dues ocasions durant tots els 26 dies en què va durar 

l’experimentació. El dia 9 i durant els dies 25 i 26 d’agost. En la primera però, no es podia 

apreciar cap decreixement ja que l’última dada de maduració corresponia a una setmana 

anterior. Per contra, en la segona ocasió sí que s’apreciava una disminució respecte la dada 

anterior i, en aquest cas tenia una justificació, la pluja. 

 

En Sebastià va determinar que duent a terme aquests controls de maduració durant dies tan 

pròxims era molt difícil que s’obtinguessin resultats sempre lògics, ja que realitzar aquests 

mostrejos correctament és una tasca extremadament complicada. És molt difícil collir sempre 

de la mateixa manera i obtenir la mostra més representativa, per això els errors 

experimentals eren del tot normals. 

 

Malgrat aquests errors, es va observar que si s’eliminaven les dades d’alguns dies en totes les 

zones, de manera que l’interval entre una dada i l’altra fos, en la majoria dels casos, de 3 dies, 

no s’apreciava cap disminució de la concentració de sucres i resultava una evolució creixent 

perfecta, excepte la dada de la última mostra, però que es justifica correctament per la pluja 

del dia anterior. Així doncs, les dades resultants van quedar d’aquesta manera: 

 

D’altra banda, va explicar i demostrar que duent un control exhaustiu i molt precís de 

l’evolució de la maduració, realitzant mostrejos de raïm molt rigorosos, és possible predir, 

amb un marge d’error molt baix, el grau alcohòlic probable, l’acidesa i el pH així com la 

quantitat de raïm de cada vinya en el moment de la collita a l’entrada del raïm en el celler. 

Aquest aclariment va fer créixer les expectatives de poder trobar la relació que es buscava, ja 

que es va poder concloure que tot i que l’evolució de la maduració en una vinya pot variar 

Fig. 4.2. Taula on es mostren les dades de concentració de sucres de cadascuna de les zones de la vinya, 

després d’haver eliminat els errors experimentals, obtenint una evolució de la maduració sense 

decreixements.  
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fortament, influenciada pel gran nombre de factors externs, cada vinya o parcel·la segueix uns 

cànons de maduració propis, és a dir, no varien sempre sense una explicació científica. 

 

Una vegada ja es disposava de les dades correctes i estaven adequadament organitzades, es 

van transferir al mateix full de càlcul on hi havia les dades meteorològiques ja sintetitzades, i 

així es podrien realitzar les operacions necessàries més fàcilment, per tal de relacionar les 

dades meteorològiques amb les de maduració. 

 

Malgrat tot, abans de considerar finalitzada la tasca d’organització de les dades, va caldre dur 

a terme unes últimes operacions. En primer lloc, amb l’objectiu de buscar una relació entre els 

paràmetres, era important conèixer la concentració de sucres del raïm de cada dia. Es 

disposava d’aquesta dada només de 7 dies repartits per tot el període i es desconeixien les 

concentracions intermèdies. Calia trobar d’alguna manera aproximada aquesta informació, i 

la solució més viable era dur a terme una interpolació. N’hi ha de diversos tipus, però la més 

senzilla i la que possiblement més s’adequava a les necessitats d’aquest cas era la interpolació 

lineal, tot i que no és la més precisa. Així doncs, es va procedir a calcular, per cada zona, les 

dades de concentració de sucres requerides mitjançant la interpolació lineal, de manera que 

el resultat final va ésser el que es mostra a continuació (en negreta es mostren les dades reals, 

en cursiva, la interpolació). D’aquesta manera ja es disposava de dades de maduració per a 

tots els dies, tot i que els valors interpolats no eren totalment fiables. 

 

D’altra banda, en el mateix full d’Excel es van senyalar els dies de pluja, indicant també la 

quantitat d’aigua precipitada. Aquesta informació era important tenir-la present i 

senyalitzada ja que podria ajudar a justificar qualsevol resultat fora del normal, o bé a evitar 

utilitzar alguna dada que es podria considerar influenciada per aquestes precipitacions. 

Fig. 4.3. Taula amb els les dades de concentracions de sucre de cada zona. En negreta, les dades reals 

obtingudes a partir dels anàlisis; en cursiva les respectives interpolacions. 
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Per finalitzar, es va considerar agrupar totes les dades per tal d’obtenir finalment només dues 

zones, la zona de Sol i la zona d’ombra, ja que d’aquesta manera seria més viable trobar la 

relació desitjada. L’estudi i anàlisi seria més factible si es partia de 2 zones en comptes de 4. 

Es va calcular la mitjana de les dades de tots els paràmetres de cada zona, obtenint així les 

temperatures, humitats, hores de Sol, intensitats solars i concentracions de sucre totals de les 

dues zones. 

 

Així doncs, en la següent i definitiva tasca d’anàlisi i relació de les dades, es partirà de només 

dues zones, la zona de Sol i la zona d’ombra, les quals han estat obtingudes però, a partir de 

les respectives mitjanes de les 4 zones inicials (Sol “a”, Sol “b”, ombra “c”, ombra “d”), és a dir, 

les dades de la zona de Sol es van obtenir amb el promig de les dades de les zones “a” i “b”; les 

de la zona d’ombra a partir de la mitjana dels valors de les zones “c” i “d”. 

 

4.2. Determinació dels paràmetres a relacionar 

 

Considerant totes les dades meteorològiques disponibles de cada zona, tal i com s’ha 

vist anteriorment, la diferència més notòria entre la zona de Sol i la zona d’ombra és el 

paràmetre de les hores de Sol en cadascuna. Per tant, es pren aquest últim per intentar 

relacionar-lo amb les concentracions de sucre d’ambdues zones. 

 

Pel que fa al paràmetre dels sucres, s’observa una diferència significativa entre l’increment de 

la concentració de sucre de cada zona durant els dies de mostreig. Com era d’esperar, en la 

zona de Sol es produeix un augment de sucre marcadament superior respecte la zona 

d’ombra. Fent la diferència entre el valor final de sucres i l’inicial, s’aprecia clarament aquesta 

divergència. 

 

Així doncs, com a un primer bon resultat obtingut, i basant-nos en l’augment dels sucres, s’ha 

aconseguit fer una divisió encertada entre les dues zones, ja que hi ha clares diferències de 

maduració entre una i l’altra. Per tant, es pot confirmar que existeixen diferències en 

l’evolució de la maduració en una mateixa vinya. 

 

Tenint en compte aquests resultats, és evident que existeix una relació entre les hores de Sol i 

l’increment de la concentració de sucre del raïm. L’objectiu és trobar de quina manera es 

relacionen aquests paràmetres, és a dir, intentar esbrinar si s’estableix un determinat tipus de 

relació i, en cas afirmatiu, tractar de quantificar matemàticament aquesta relació, finalitat 

complexa i ambiciosa.  

 

Considerant la possible existència d’una relació entre aquests paràmetres, sembla una 

deducció vàlida estimar que la veritable relació es dóna entre l’acumulació de les hores de Sol 
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i l’increment de sucre, dit d’una altra manera, el que realment afecta a l’augment del sucre del 

raïm és l’acumulació de les hores de Sol durant els dies en què es produeix aquest augment 

del sucre. Per tant, una determinada quantitat de sucres en un moment concret, dependrà de 

la quantitat o acumulació d’hores de Sol  que ha tingut lloc durant els dies anteriors. 

 

Així doncs, els dos paràmetres la relació entre els quals es pretendrà estudiar, són l’increment 

de la concentració de sucre i l’acumulació de les hores de Sol, ambdós durant el mateix 

període. Es pot observar que l’increment de sucre correspon a una diferència (ja que és una 

variació), en canvi, l’acumulació d’hores de Sol a una adició o suma.  

 

4.3. Anàlisi i recerca de la relació entre els paràmetres 

 

Una vegada definits els 2 paràmetres necessaris, es procedeix a la recerca de llur 

relació. És evident l’existència d’aquesta connexió, però cal trobar de quin tipus de relació es 

tracta i si aquesta és més o menys intensa, per tal de poder concloure amb un resultat més o 

menys definit. Per aconseguir-ho va caldre recórrer a tècniques estadístiques i matemàtiques. 

Mitjançant la correlació, és possible determinar la força de relació entre 2 variables. En 

estadística la tècnica de la correlació és un recurs molt utilitzat i és molt útil per estudis 

d’aquest tipus.  

 

L’objectiu primordial d’una correlació és mesurar la intensitat de la relació entre les 2 

variables, en aquest cas, l’increment de la concentració de sucre i l’acumulació de les hores de 

Sol. D’aquesta manera, per representar la relació entre les variables citades, s’intentarà 

desenvolupar una equació que permetrà estimar una variable en funció de l’altra. Si això 

s’aconseguís, significaria que realment existeix una correlació quantificable, objectiu més 

ambiciós del treball. 

 

Existeixen diversos tipus de correlacions, en funció de la manera en què canvia una variable 

en funció de l’altra, és a dir, en funció del tipus de relació que s’estableix entre les mateixes. 

Per analitzar el grau i el tipus de correlació entre aquestes variables és essencial la utilització 

de recursos gràfics, matemàtics i estadístics. En primer lloc, és important representar les 

dades gràficament. Visualment és molt més factible poder descobrir l’existència d’alguna 

relació.  

 

Així doncs es va procedir a fer una representació gràfica. La intenció era representar el que 

s’anomena un núvol de punts en un pla. Així, aquest podria indicar-nos visualment l’existència 

o no d’algun tipus de relació (lineal, parabòlica, exponencial, etc.) entre ambdues variables. La 

primera coordenada de cada punt, (x), corresponia al nombre d’hores de Sol acumulades 
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durant un període, i la segona a l’increment de la concentració de sucre durant aquest mateix 

període. 

 

Es representarien 2 gràfiques, una per la zona de Sol i l’altra per la zona d’ombra. D’aquesta 

manera, es podria determinar  la possible diferència entre ambdues zones. Per tal d’anar 

representant punts en les gràfiques, es va procedir a calcular les coordenades de cadascun. 

Per calcular la coordenada “x” d’un punt (nombre d’hores de Sol acumulades), es requeria 

trobar el nombre d’hores de Sol acumulades durant un període determinat, que havia de 

coincidir amb el període durant el qual es produeix l’increment de concentració de sucres 

(coordenada “y”). Amb aquesta finalitat, es varen dividir els 26 dies que va durar la 

experimentació en diversos fragments o períodes, per així calcular les hores de Sol 

transcorregudes en cada etapa (x) i l’increment de sucre corresponent (y). D’aquesta manera, 

s’obtindrien tants punts en la gràfica com fragments en què es dividien els 26 dies. 

 

Es va decidir dividir tot el període dels 26 dies en fragments limitats per aquells dies en què 

es van dur a terme els mostreigs a la vinya, una vegada eliminats els valors amb errors 

experimentals. D’aquesta manera s’utilitzarien els valors de concentració de sucres reals, i no 

la interpolació. Així doncs, aquests 26 dies van quedar dividits en 6 fragments. De l’últim 

mostreig però, també se’n va prescindir, ja que en aquest cas es produeix una disminució de la 

concentració de sucres en comptes d’un increment, degut a les precipitacions dels dies 

anteriors. Per això, aquest valor no es considera vàlid, perquè un factor extern apreciable com 

és la pluja, va modificar els resultats. 

 

Com a conseqüència d’aquesta supressió, va caldre definir un altre fragment, el qual no es 

podria limitar per valors de sucre mostrejats, sinó que es va haver d’utilitzar un valor 

interpolat, per tant, dos fragments van quedar solapats, factor que no afecta negativament a 

l’anàlisi, és més, en estudis estadístics, és pràctica habitual la utilització de fragments solapats 

com a tècnica o recurs per trobar la correlació que es busca. 

 

Agrupant les dades per fragments i calculant l’increment de sucres i l’acumulació d’hores de 

sol en cadascun, augmenten radicalment les possibilitats de trobar alguna relació, ja que no 

s’utilitzen solament les primeres dades i les últimes sinó que els fragments creats a partir de 

les dades intermèdies facilitaran aquesta anàlisi. 

 

D’altra banda, cal destacar que l’acumulació d’hores de Sol d’un fragment (variable “x”), no 

correspon a la suma de les hores de Sol totals d’aquell període, sinó que es deixen de sumar 

les hores de Sol de l’últim dia del fragment. Això es deu a que els mostreigs de la concentració 

de sucre a la vinya es van fer sempre al matí i, com a conseqüència, el cep pràcticament no 

havia rebut llum solar aquell mateix dia. Per la qual cosa, la concentració de sucres d’aquella 
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mostra no havia estat afectada pel Sol del dia del mostreig sinó només pels dies anteriors. Així 

doncs, l’acumulació de les hores de Sol d’un fragment (“x”) correspon a la suma de les hores 

de Sol a partir del dia de l’últim mostreig de concentració de sucre fins al dia anterior al del 

següent (fig. 7.4.).En canvi, l’increment de la concentració de sucres d’un fragment (“y”) sí que 

correspon a la diferència entre l’últim valor de mostreig de sucre del fragment i el primer.  

 

Finalment, s’obtenen els 6 punts per cada gràfica, seguint el procediment i càlculs descrit. A 

continuació es mostra una part del full d’Excel utilitzat, amb els càlculs corresponents, i on es 

poden diferenciar els 6 fragments. Correspon a la futura gràfica de la zona de Sol. 

 

Les línies discontínues indiquen el final d’un fragment. Es pot observar que, excepte el primer 

cas, sempre coincideix amb un valor de concentració de sucre real mostrejat a la vinya, els 

quals estan en negreta. Els valors en cursiva són les interpolacions. En color vermell, es 

mostren cadascun dels punts, amb les seves dues coordenades. Aquests punts seran els 

utilitzats per fer la representació gràfica que es necessita. 

 

A continuació es va procedir a elaborar les gràfiques de cadascuna de les dues zones. 

Seguidament es mostren les coordenades dels punts de cada gràfica i, finalment les 2 

gràfiques amb els respectius núvols de punts, elaborades també amb el full d’Excel. 

 

 

 

Fig. 4.4. Imatge de pantalla del full d’Excel. S’hi pot veure els diferents 6 fragments, separats per les línies discontínues. 

Cada fragment correspondrà a un punt de la gràfica. 
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Zona de Sol 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZONA DE SOL

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0

HORES DE SOL ACUMULADES

IN
C

R
E

M
E

N
T

 C
O

N
C

E
N

T
R

A
C

IÓ
 S

U
C

R
E

S
 (

g/
l)

Fig. 4.5. Dispersió dels punts obtinguts pertanyents a la zona de Sol. 
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Zona d’ombra 
 

 
En observar les gràfiques, s’aprecia clarament que hi ha una forta correlació lineal entre 

ambdues variables, ja que els punts tendeixen a formar una recta amb pendent positiu. Per 

tant es pot intuir que el procediment analític seguit ha estat l’adequat, i que hi ha una possible 

relació quantificable entre els 2 paràmetres. Malgrat tot, prèviament cal realitzar certes 

modificacions i comprovacions per arribar a quantificar definitivament aquesta relació. 

 

En primer lloc, observant ambdues gràfiques, s’adverteix que hi ha un punt que s’ha de 

considerar aberrant, desviant-se de la línia de tendència que formen els altres punts. Les 

raons poden ser diverses, però la que es considera més factible és que sigui un error de tipus 

experimental. Com ja s’ha explicat abans, dur a terme un mostreig manual és molt complicat, i 

fer-ho sempre de la manera òptima és pràcticament impossible, per això l’error experimental 
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Fig. 4.6. Dispersió dels punts obtinguts pertanyents a la zona d’ombra. 
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seria una possible justificació del desplaçament d’aquests punts, error força normal en 

treballs de camp (veure pàgines 44-45). Així doncs, es va considerar necessari la supressió 

d’aquests punts, els quals diferien clarament de la resta. El punt de la gràfica de la zona de Sol 

era el (32,25; 4,21), i el de la zona d’ombra era el (24,75; 3,37). Un cop eliminats aquests 

punts, les 2 gràfiques definitives van resultar les següents: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definitivament, i solament a simple vista, la correlació lineal d’aquests paràmetres és evident. 

Una correlació lineal és aquella en què les 2 variables tendeixen a seguir un patró lineal. En 

aquest cas, és una correlació lineal directa, ja que la pendent és positiva (majors valors de “x” 

impliquen majors valors de “y”). 

 

Observant la gràfica, es pot veure que per tots els punts, com més increment de sucre els 

correspongui, més acumulació d’hores de Sol hi va haver durant aquest increment, la qual 

cosa és una relació totalment lògica. Així doncs, entre aquests dos paràmetres hi ha una clara 

dependència lineal. 
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Fig. 4.7. Dispersió dels punts definitius de la zona de Sol un cop suprimits aquells punts requerits. 
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Fig.4.8. Dispersió dels punts definitius de la zona d’ombra un cop suprimits aquells punts requerits. 
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Fig. 4.10. Imatge de pantalla del full d’Excel on es mostra el càlcul del valor de b de la recta de 

regressió del gràfic corresponent a la zona de Sol. 

En tota correlació lineal existeix una recta que “millor s’ajusta o s’aproxima” al núvol de punts, 

aquesta recta s’anomena recta de regressió, la qual permet predir o estimar els valors d’una 

variable en funció de l’altra, estimació que en aquest cas és de gran interès. Per tal d’obtenir la 

recta de regressió s’utilitza el “mètode de mínims quadrats1. Aquest mètode però és llarg i 

complicat, i el full de càlcul d’Excel permet calcular-lo fàcilment.  

 

Per tal de determinar l’equació de la recta es van dur a terme diverses operacions amb el full 

de càlcul. La recta de regressió desitjada és de la forma  y = mx + b, on m és la pendent de la 

recta i b és el punt d’intersecció de la recta amb l’eix y, que correspon al valor de la variable 

dependent quan la variable independent és igual a zero. 

 

Per trobar la pendent m de la recta es va utilitzar la funció PENDIENTE(conodido_y; 

conocido_x): 

 

 

 

 

 

 

 

Per trobar el valor de b es va aplicar la funció INTERSECCIONN.EJE(conocido_y; conocido_x): 

 

 

 

Aquests càlculs es van dur a terme per ambdues zones (sol i ombra). Una vegada realitzades 

totes les operacions, les rectes resultants van ser les següents: 

 

 

 

                                                 
1 El mètode dels mínims quadrats és el procediment matemàtic estàndard per l’ajust de corbes. Aquest 
mètode consisteix en determinar els paràmetres de la corba de manera que sigui mínima la suma de les 
desviacions elevades al quadrat entre els valors de la corba i els dels punts de la gràfica. 

Fig. 4.9. Imatge de pantalla del full d’Excel on es mostra el càlcul de la pendent de la 

recta de regressió del gràfic corresponent a la zona de Sol. 
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• Gràfica zona de Sol.  

 

  
 
 
 

Equació de la recta: 
 
 

 

 

• Gràfica zona d’ombra. 
 

  

 

 

Equació de la recta: 

 

 

Pendent (m) 1,38 

Intersecció eix y (b) -31,8 

y= 1,38x -31,8 

Pendent (m) 0,58 

Intersecció eix y (b) 0,64 

y= 0,58x + 0,64 
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Fig. 4.11. Gràfica corresponent a 

l’increment, en la zona de Sol, de la 

concentració de sucres en funció de 

les hores de Sol acumulades, on s’hi 

pot veure el corresponent núvol de 

punts i, en blau, la recta de 

regressió calculada. 

Fig. 4.12. Gràfica corresponent a 

l’increment, en la zona d’ombra, de la 

concentració de sucres en funció de 

les hores de Sol acumulades, on s’hi 

pot veure el corresponent núvol de 

punts i, en blau, la recta de regressió 

calculada. 
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La determinació de les rectes de regressió, va permetre quantificar matemàticament la relació 

entre els 2 paràmetres, és a dir establir una relació matemàtica que permet estimar o predir 

els valors de la variable “y” que s’obtenen a partir dels valors de “x”. Així doncs, en aquest cas, 

podria ser possible trobar l’increment de la concentració de sucre durant un període de temps 

a partir de les hores de sol acumulades també durant aquest temps. 

 

Malgrat tot, encara no es podia afirmar que aquesta relació matemàtica era totalment fiable. 

Prèviament era essencial quantificar la intensitat d’aquesta correlació lineal entre les 

variables. En qualsevol gràfica amb un núvol de punts es pot determinar una recta que passi 

el més a prop possible de dits punts. Tot i així, pot ser que l’error sigui molt gran, degut a 

distàncies importants entre alguns punts i la recta. Per tant, en qualsevol correlació lineal es 

pot determinar una equació que relacioni les 2 variables, és a dir, que doni un valor d’una 

variable en funció de l’altra, però segons la intensitat de la relació entre les 2 variables, 

aquesta equació tindrà més o menys grau d’error. Per això era realment important calcular 

aquesta intensitat de correlació entre els paràmetres. Depenent del grau de correlació, es 

podrien acceptar en més o menys grau les equacions prèviament calculades.  

 

Aquesta intensitat de correlació es pot calcular mitjançant el coeficient de correlació de 

Pearson. El valor d’aquest nombre pot oscil·lar entre +1 i -1. Un valor de 0 indica una absoluta 

manca de correlació lineal. Un valor de +1 indica una correlació lineal perfecta: el coeficient 

mostra una dependència total entre les 2 variables. Un valor de -1 significa una correlació 

lineal negativa perfecta. Els valors compresos entre 0 i +1 representen els diversos nivells de 

correlació lineal positiva, i els valors compresos entre 0 i -1, els diversos nivells de correlació 

lineal negativa. Per tant, si utilitzant la equació prèviament calculada obtenim un valor 

d’increment de concentració de sucres a partir d’un valor d’hores de sol acumulades, la dada 

obtinguda serà més fiable quant el coeficient de correlació més s’aproximi a 1 (no seria 

possible -1 perquè ja s’ha vist anteriorment que la recta té pendent positiva, per tant, la 

correlació també ho serà). 

 

El càlcul d’aquest coeficient també es va fer mitjançant el full d’Excel. A partir de la funció 

COEF.DE.CORREL(matriz1;matriz2), on matriz1 eren els valors de “y” i matriz2 corresponia als 

valors de “x”. Aplicant aquesta funció als valors corresponents, els resultats obtinguts van ser 

pràcticament immillorables.  
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El valor del coeficient de correlació corresponent als valors de la primera gràfica (zona de Sol) 

era igual a 0,97; coeficient realment òptim i resultat més que acceptable en estudis d’aquest 

tipus. El coeficient de correlació corresponent als valors de la segona gràfica era de 0,94; 

valor efectivament també molt elevat. Observant els resultats, aquests nombres possiblement 

són els més importants i significatius de tot el treball. 

Així doncs, com que el coeficient de correlació és molt pròxim a 1 en ambdós casos, la 

correlació entre els dos paràmetres és molt forta. Per tant, considerant aquests valors de 

coeficient de correlació, les equacions prèviament obtingudes són molt vàlides, i la relació 

entre les dues variables quantificada matemàticament és totalment acceptable. 

4.4. Anàlisi dels resultats 

Els resultats obtinguts no són més que nombres, però si s’analitzen detingudament es 

poden arribar a trobar significats realment interessants.  

 

En primer lloc, gràcies a les tècniques i procediments seguits, s’ha aconseguit arribar a 

quantificar matemàticament la relació entre els dos paràmetres, relació que s’ha demostrat 

ser verdaderament forta mitjançant el coeficient de correlació. Per tant, s’ha aconseguit 

trobar una equació a través de la qual es pot fer una estimació de l’increment de concentració 

de sucres a partir d’unes determinades hores de sol. Aquest resultat no sempre serà del tot 

precís, ja que el coeficient de correlació no equival a 1. Tot i així és possible fer una molt bona 

aproximació. 

 

Si es desitja comprovar l’efectivitat de l’equació calculada només cal substituir-hi la “x” per un 

valor d’hores de sol acumulades durant un període de temps. El resultat de l’equació 

correspondrà a l’increment de la concentració de sucres durant aquest període de temps més 

un dia (degut a què es calcula l’increment fins el dia següent al matí, durant el qual el Sol 

pràcticament no hi ha afectat).  

 

Fig. 4.13. Imatge de pantalla del full d’Excel on es mostra el càlcul per obtenir el valor del coeficient de 

correlació en la gràfica de la zona de Sol. 
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Així doncs, per exemple, prenem 28,75 com l’acumulació d’hores de sol (x). Observant la taula 

de dades, a aquest valor li hauria de correspondre un valor de “y” de 9,26. Substituïm 28,75 a 

l’equació i obtenim un valor de “y” de 7,88. Per tant, es pot observar que s’ha comès un error 

de 1,38. Vist d’aquesta manera sembla un error força elevat, però cal tenir en compte que 

aquests valors corresponen als increments de concentració de sucre i no a la concentració 

real. Per tant, tornant a la taula inicial, la concentració real resultant després d’aquest 

increment de 9,26 és de 145,58 g/l de sucre (136,32 + 9,26 = 145,58). Si en comptes 

d’utilitzar l’increment real s’utilitza l’obtingut amb l’equació, 7,88; la concentració resultant és 

de 144,2 g/l de sucre (136,32 + 7,88 = 144,2). Veient això, l’error relatiu final només és d’un 

0,95 %. 

 

Per tant, l’error relatiu comès en el càlcul de les concentracions de sucre reals (i no 

l’increment) és realment baix, la qual cosa és el que interessa, ja que en definitiva, l’objectiu 

principal és conèixer la concentració real de sucres del raïm i no pas l’increment que es 

produeix en un període de temps. Tot i així, per poder trobar la concentració real d’un 

moment determinat a partir de les equacions definides, és necessari conèixer l’últim valor de 

la concentració de sucres real, per tal de sumar-li l’increment calculat amb les equacions i 

determinar la concentració final. 

 

D’altra banda, s’han obtingut equacions o rectes de regressió diferents per cadascuna de les 2 

zones. Les pendents de les rectes són marcadament distintes, tal i com es pot distingir 

clarament observant les 2 rectes superposades: 
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Fig. 4.14. Gràfic amb les rectes de regressió de cada zona. Es pot distingir clarament en superposar-les, la diferència 

entre les pendents. 
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Tal i com es pot veure en la gràfica, la recta de la zona de Sol té una pendent més gran (1,38) 

que la de l’ombra (0,58). Això porta a confirmar una de les hipòtesis plantejades a l’inici del 

treball, l’existència d’importants diferències de maduració en diverses zones d’una vinya.  

 

A partir de la pendent de les rectes obtingudes, es pot afirmar que, en la zona de Sol (pendent 

de 1,38), per cada hora de Sol acumulada, s’incrementa la concentració de sucres del raïm un 

1,38, és a dir, per una hora de Sol acumulada, es formen 1,38 g de sucres per litre de most. En 

canvi, en la zona d’ombra, en una hora de Sol s’incrementa la concentració de sucres un 0,58. 

 

Això porta a plantejar-se que el factor que influencia la velocitat de maduració no és només el 

nombre d’hores de Sol (ja que per una mateixa hora de Sol, es formen més sucres en una zona 

que en l’altra) sinó la intensitat d’aquest Sol. Si observant els resultats obtinguts s’ha 

determinat que, durant una mateixa hora de Sol, s’incrementa de forma diferent la 

concentració de sucres en les dues zones, la justificació més lògica és l’existència d’altres 

factors que hi afecten.  

 

La intensitat solar és un d’aquests possibles factors. Si, tornant al full de càlcul inicial, 

s’analitza la intensitat solar de cada zona, es pot veure que aquesta és superior a la zona de 

Sol a la d’ombra. Aquesta intensitat es va obtenir basant-nos en la diferència entre el sensor 

de temperatura col·locat a l’abast dels raigs solars i el sensor que capturava la temperatura 

real. A la zona de Sol, aquesta diferència al llarg del dia era molt major que a la zona d’ombra. 

Això pot ser degut a que el Sol incidia d’una manera diferent a cadascuna de les zones, 

possiblement amb angles d’incidència diferents, fet que causava aquesta diferència. 

 

Així doncs, d’aquesta manera es confirma la possibilitat de que la intensitat solar produeixi 

aquesta diferència de maduració entre una zona i l’altra. Tot i així, indubtablement molts 

factors no contemplats poden influenciar aquest procés, com s’ha explicat anteriorment, tals 

com el vigor del cep, tipus de poda, el terreny, la quantitat de raïm produït, etc; factors que no 

s’han pogut tenir en compte. 

 

Aquestes diferències entre una zona i l’altra són evidents simplement observant i analitzant 

les gràfiques. No obstant, encara és més interessant el que s’ha pogut deduir a partir de les 

dades de cada zona.  Per tal de mesurar la intensitat de relació entre els 2 paràmetres 

desitjats es van separar les dues zones i es va procedir a realitzar l’anàlisi per cadascuna. 

D’aquesta manera es van obtenir uns resultats òptims; la relació entre els 2 paràmetres en 

cadascuna de les dos zones era molt forta.  

 

Ara bé, si procedim a quantificar la intensitat de la relació entre els 2 paràmetres combinant 

alhora les dades de les dues zones, els resultats obtinguts són sorprenents. En aquest cas, la 
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relació entre els 2 paràmetres és molt inferior a la corresponent a les dues zones per separat. 

És a dir, en calcular el coeficient de correlació entre els dos paràmetres a partir de les dades 

d’ambdues zones agrupades (prenent juntament els punts calculats de cada zona), aquest 

resulta ser marcadament més baix que el coeficient de correlació de cadascuna de les zones 

per separat. Per tant, és molt més forta la relació entre els paràmetres en cadascuna de les 

zones per separat que la relació entre els mateixos paràmetres però en tota la parcel·la de la 

vinya. 

Coeficients de correlació: 

- Zona de Sol = 0,97 

- Zona d’ombra = 0,94 

- Zona de Sol + Zona d’ombra = 0,89 

 

Aquesta és una informació crucial, i té un significat clar i rotund: la divisió que s’ha fet de les 2 

zones ha estat significativa, per tant, en tota la vinya hi ha parts clarament diferenciades, en 

què cadascuna té el seu propi ritme de maduració i segueix uns models propis.  

 

Si aquestes zones no fossin independents, el coeficient de correlació entre els paràmetres de 

tota la vinya seria molt semblant al de les 2 zones per separat, possiblement una mitjana dels 

dos, és a dir, la intensitat de la relació entre els paràmetres seria similar en els dos casos. Però 

com que aquest coeficient és menor, indica que existeixen dues zones clarament 

diferenciades, dos grups distingits, dues “poblacions” diferents. 

 

Per tant, tal i com s’havia qüestionat a l’inici del treball, i segons els resultats obtinguts i les 

deduccions i anàlisis realitzades, en una mateixa vinya no existeix un únic ritme de 

maduració, la vinya no madura com un tot, sinó que es fracciona en diferents parts, en què 

cadascuna segueix la seva pròpia línia de maduració, i es veu influenciada en la seva manera 

per tots els factors existents. 

Punts Zona de Sol + Zona d’ombraPunts Zona de Sol + Zona d’ombraPunts Zona de Sol + Zona d’ombraPunts Zona de Sol + Zona d’ombra    

Fig. 4.15. Imatge de pantalla del full d’Excel que mostra el càlcul del coeficient de correlació entre els 2 paràmetres 

però a partir de les dades o punts de les dues zones unides (Zona de Sol + Zona d’ombra) 
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És obvi que vivim en un món essencialment “resultadista”, 

freqüentment rosant el maquiavelisme. Per mi, en canvi, ha estat molt 

instructiu i fructífer tot el procés d’hipòtesi i metodològic. Els resultats 

sortosament han confirmat les prediccions i m’han proporcionat 

informació complementària que, dit sigui de pas, m’han donat molta 

satisfacció. Les conclusions que aporto a continuació, són fruit no 

solsament dels resultats “per se”, sinó d’una anàlisi dels mateixos 

exhaustiva i acurada.  En base a la meticulositat del mètode, els resultats 

obtinguts han estat òptims.  

 

Les lectures que exposo en la segona part d’aquesta secció, basades en els 

resultats obtinguts, són del tot de collita pròpia, però deixo al lector 

obertes totes les portes perquè pugui elaborar les seves pròpies 

conclusions, sense allunyar-se del rigor i racionalitat que ha regit en tot 

moment aquest treball. 
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CAPÍTOL 5. Conclusions assagístiques 
 

Vaig iniciar aquest treball amb una immensa il·lusió i interès, encara que amb un cert 

grau d’escepticisme. La complexitat dels processos biològics afectats per multituds de factors 

em van afectar en doble sentit; per un costat temia que aquest gran nombre de factors 

podrien esdevenir inconvenients que neutralitzessin un projecte que jo duria en una línia 

única i m’impossibilitessin arribar a uns resultats, però per l’altre, em va esperonar a sortejar 

les dificultats amb les que qualsevol investigador es topa dia a dia.  

 

Aquest repte ja era motiu suficient per tirar endavant i és el que finalment em va fer inclinar 

per escollir aquest projecte. Poc a poc, i abans d’obtenir resultats, ja estava encoratjat pel sol 

fet de l’aprenentatge metodològic que em proporcionava aquest treball, una metodologia 

entusiasmant que feia uns mesos no m’havia ni imaginat. 

 

5.1. Conclusions metodològiques 

 

En qualsevol treball de recerca i investigació, una metodologia rigorosa, garanteix que 

els resultats obtinguts, siguin quins siguin, sempre són pràcticament irreprotxables. 

Precisament, una correcta metodologia ha estat durant tot el treball un dels factors claus que 

ha permès arribar fins aquest punt.  

 

En primer lloc, vull destacar el gran nombre de beneficis que m’ha aportat l’elaboració 

d’aquest treball. He tractat una gran varietat de temes i he navegat en nombrosos camps, com 

la tecnologia, viticultura, química i el tractament de dades, que m’han aportat nous 

coneixements i noves tècniques metodològiques, i m’han reforçat bases teòriques que ja 

coneixia. 

 

Dintre del treball de camp, fou imprescindible la planificació a temps de tota l’agenda de 

treball que començà al juny del 2009, tres mesos abans de l’inici de la verema. L’elecció de la 

vinya idònia va ser una tasca important perquè concordessin tots els factors necessaris per 

dur a terme aquest treball. Val a dir, que la tecnologia del sistema de sensors emprats és del 

tot innovadora, i en aquell moment totalment desconeguda per mi, el que va constituir un nou 

repte que m’obligà a buscar àmplia informació al respecte. La distribució adequada de 

l’aparatatge va ser essencial per garantir la correcta obtenció i transmissió de dades.  

 

D’altra banda, remarcar que el sistema de sensors utilitzat ha estat d’un rendiment impecable, 

proporcionant la informació desitjada. S’ha verificat que aquest sistema és rendible i aplicable 
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a la vinya. L’única opció millorable seria substituir l’ordinador portàtil per un “nettop” tal i 

com s’explica en l’apartat 5.7 del segon bloc. 

 

Penso que també va ésser important haver de trobar solucions als problemes i incidències 

amb què m’anava topant. El fet de no poder disposar de sensors d’hores de Sol i haver de 

pensar una solució em va entusiasmar. Posteriorment, en haver dissenyat el sistema i en 

comprovar que realment funcionava, em va encoratjar a seguir endavant i enfrontar-me amb 

les dificultats que un treball de camp d’aquest tipus no pot evitar trobar-se. 

 

La metodologia emprada en la recol·lecció de les mostres de raïm va ser el més meticulosa 

possible, però tot i així van aparèixer puntuals errors experimentals. Com s’ha vist 

anteriorment aquesta tasca és realment complicada i aquests errors no surten de la 

normalitat. Gràcies al personal del laboratori de les caves Freixenet vaig aprendre el 

procediment per obtenir la concentració de sucres, acidesa i pH del most, mitjançant 

l’instrumental de laboratori utilitzat en l’actualitat. 

 

Pel que fa a l’anàlisi i estudi de dades, vull dir que he après a rendibilitzar fulls de càlcul que 

m’han estat de gran utilitat al moment d’ordenar i analitzar els milers de dades, sense els 

quals aquestes tasques haguessin estat feixugues i el risc de cometre errors en el procés 

d’obtenció i anàlisi de resultats hagués estat major. Tot això m’ha esperonat a aprofundir en el 

coneixement i utilització d’aquesta eina. 

 

Altrament, els processos de síntesi i transformació de les dades en les gràfiques lineals, 

representades per les corresponents equacions, m’han ajudat a entendre la utilitat i 

aplicabilitat de fonaments teòrics de geometria analítica que he estudiat durant aquests 

últims anys. 

 

5.2. Conclusions dels resultats i dels anàlisis 

 

 Una de les parts més apassionants del treball ha estat l’anàlisi de les dades obtingudes 

i la determinació dels resultats. Aquesta etapa representava la conclusió del projecte i la 

recerca d’un resultat era la principal finalitat.  

 

Els resultats obtinguts i les posteriors anàlisis realitzades m’han permès concloure, sense cap 

dubte, que bona part dels objectius proposats a l’inici d’aquest projecte s’han assolit. Tal i com 

he dit abans, un cert escepticisme envers l’obtenció d’un resultat acceptable em va perseguir 

fins a l’últim moment. Però els resultats definitius van apartar definitivament aquests dubtes. 

A partir d’aquests resultats i de les anàlisis dutes a terme he pogut extreure unes conclusions 

essencials. 
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En primer lloc, s’ha verificat que en una mateixa vinya hi ha importants diferències de 

maduració, siguin quines siguin les causes o factors que ho originin, tal i com ja es veurà 

després. Aquesta informació justifica el sentit d’alguns dels objectius d’aquest projecte. 

Gràcies a les anàlisis de maduració, es va determinar que en dues zones d’una mateixa vinya, 

separades solament uns metres, ja hi havia diferències notables en el grau de maduració. 

 

En segon lloc, l’evident relació entre el procés de la maduració i la temperatura, humitat i 

hores de Sol s’ha pogut demostrar amb els clars resultats obtinguts. A més, coincidint amb un 

dels resultats més importants del treball, ha estat possible quantificar-la matemàticament, 

objectiu ambiciós que es va proposar als seus començaments. Aquesta relació s’ha trobat 

entre l’increment de la concentració de sucres del raïm i el nombre d’hores de Sol 

acumulades, i correspon a una correlació lineal. Mitjançant el coeficient de correlació entre els 

dos paràmetres, s’ha determinat que aquesta correlació és realment intensa. 

 

Un cop trobada la relació, l’equació que relaciona ambdós paràmetres permet trobar-ne un en 

funció de l’altre. Així doncs, instal·lant aquest sistema de sensors en una vinya, els quals 

capturin les hores de Sol transcorregudes en un període de temps, seria possible trobar 

l’increment de la concentració de sucres que ha experimentat el raïm durant aquest temps.  

Així doncs, arribat aquest punt, a més d’haver trobat la relació que es buscava, es pot 

concloure que no només els sensors han funcionat correctament, sinó que tot el sistema 

general dissenyat i els procediments utilitzats per tal de trobar la relació i estimar el valor de 

la maduració, han resultat ser fructífers. Per tant, es pot considerar que aquest sistema ideat 

funciona i es pot aplicar a la vinya. 

 

D’altra banda, un factor clau que cal tenir en compte és l’obtenció de dues rectes diferents per 

cadascuna de les dues zones definides. Tal i com s’ha explicat en el bloc anterior, una pendent 

més pronunciada en la recta de la zona de Sol, representa un procés de maduració molt més 

accentuat, és a dir, per cada hora de Sol, el raïm ubicat a la zona de Sol experimenta un major 

increment de la concentració de sucres que el raïm situat a la zona d’ombra. S’ha plantejat la 

possibilitat de que la causa radiqui en la diferent intensitat solar per cada zona, diferència que 

s’ha pogut comprovar amb les dades enregistrades pels sensors. 

 

Tot i així, això duu a pensar que cada zona d’una vinya segueix uns cànons de maduració 

propis, és a dir, evoluciona d’una manera determinada, essent influenciada en més o menys 

grau pels factors externs. Això em porta a concloure que els resultats obtinguts són exclusius 

de la vinya utilitzada, més concretament de les zones utilitzades. Per tant, les equacions 

calculades s’ajusten solament als cànons de maduració de les zones definides, i només 

servirien per calcular el grau de maduració de les mateixes. Per aplicar aquest sistema en una 
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altra vinya s’hauria d’instal·lar el sistema de sensors i dur a terme un estudi d’aquest tipus. 

D’aquesta manera, relacionant altre cop les dades d’hores de Sol amb les de concentració de 

sucre, s’elaborarien les equacions relacionant els dos paràmetres i es definirien les diverses 

zones en què es divideix la vinya, depenent dels resultats obtinguts en cadascuna. 

 

A partir d’aquí, un cop definides totes les equacions corresponents a les diferents zones de la 

vinya, només caldria substituir el nombre d’hores de sol acumulades en cada zona en 

l’equació, i així determinar l’increment de la concentració de sucres que hi ha tingut lloc. 

L’ordinador en el qual s’emmagatzemessin les dades capturades pels sensors podria dur 

instal·lat un programa amb les diferents equacions incorporades i, d’aquesta manera, 

proporcionar directament el grau de maduració de les diferents zones. A més, a través 

d’Internet seria possible dur un seguiment de la maduració des de qualsevol punt del món, i 

conèixer a temps real la concentració de sucres del raïm d’uns ceps determinats. 

 

Deixant de banda els anteriors, considero important destacar que el tipus de correlació que 

s’ha descobert existir entre els dos paràmetres només es correspon a l’etapa final del procés 

de maduració, és a dir, aquest tipus de relació lineal només s’estableix durant l’últim període 

de la maduració, que evidentment coincideix amb l’etapa en què es va dur a terme 

l’experimentació i es van enregistrar les dades. Per tant, les equacions definides solsament es 

poden aplicar durant aquesta fase, ja que no es coneix més informació sobre el tipus de 

relació que s’estableix en períodes anteriors, no es disposa de més dades. 

 

Aquesta conclusió és evident, ja que òbviament la vinya no segueix sempre aquest ritme de 

maduració tan pronunciat i, per tant, segurament aquest tipus de correlació lineal entre els 2 

paràmetres no es manté durant tot l’any. L’existència d’una relació és irrefutable, però fora 

dels límits estudiats no es coneix de quin tipus. És per això que aquestes equacions solsament 

són aplicables durant l’etapa final, que correspon al període d’experimentació en el qual es 

van capturar dades. Malgrat tot, això no és rellevant, ja que en un principi, el que interessa és 

conèixer l’estat de maduració del raïm només en aquesta fase final, en la qual és essencial 

aquest control per seguir l’evolució de la vinya i determinar amb precisió el dia de collita. 

 

Per altra banda, crec primordial recalcar que, tot i els importants avantatges i beneficis que 

pot aportar aquest sistema, també té les seves limitacions. En primer lloc, les rectes 

calculades corresponen a la relació que s’ha establert aquest any entre els paràmetres 

d’aquesta vinya i, per tant, per tenir un major grau de fiabilitat, considero necessari que 

caldria realitzar diverses repeticions del mateix estudi, com en la majoria de treballs de tipus 

experimental. D’aquesta manera, a partir de les rectes obtingudes, s’aconseguiria una recta 

patró definitiva d’una major aproximació i precisió, aplicable a la vinya amb molta menys 

possibilitat d’error. 



Conclusions assagístiques 
 

66 

Tot i així, essent un mètode totalment indirecte per trobar el grau de maduració del raïm, 

sempre existirà un grau d’incertesa respecte la informació proporcionada, i els resultats no 

sempre podran ser exactes, tot i que amb un alt grau d’aproximació. Definitivament, el valor 

exacte, real i irreprotxable continuarà sempre corresponent al que proporcionin les anàlisis 

de la concentració de sucres i acidesa del raïm.  Una immensitat de factors que no he 

contemplat, des de pluges i gelades, fins a malalties i influències genètiques, poden afectar 

irremediablement el curs normal del procés maduratiu, variacions totalment impredictibles, 

presents en qualsevol procés biològic, raons que impliquen la necessitat dels controls de 

maduració analítics. 

 

Aquest sistema no es planteja com una solució per substituir definitivament els controls de 

maduració actuals, sinó com un nou mètode per proporcionar més informació al viticultor, 

una informació complementària que l’ajudi a determinar l’estat de la vinya. Com més 

informació disposi, més facilitat tindrà per precisar la data exacta de collita de cada zona, la 

qual cosa és en definitiva l’objectiu primordial del viticultor. Malgrat que els controls de 

maduració seguiran essent imprescindibles, aquest sistema pot proporcionar informació 

suficient i amb prou precisió per reduir el nombre i la freqüència dels mostrejos. Aquest 

progrés, significaria un gran avantatge, sobretot en les grans extensions de vinya, en què fins 

ara era impossible controlar tots els punts de la vinya. Amb aquest sistema es podrà 

determinar la data precisa de collita de cada zona. Actualment, en general es cull la vinya 

íntegrament al mateix moment, però mitjançant aquest mètode, seria possible collir les 

diverses zones per separat, en el moment en què cadascuna es trobi en el seu estat òptim per 

la recol·lecció. 
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CAPÍTOL 6. Conclusions generals, 

perspectives i visió personal 
 

El Sol és l’astre que influencia de la manera més directa i cabdal en els processos 

biològics del planeta, i l’aigua és el medi essencial en el que es duen a terme. Conseqüentment, 

temperatura, humitat i radiació solar, són factors fonamentals en els processos metabòlics 

que ens sustenten i ens envolten, sense oblidar innumerables fenòmens físics i químics i llur 

relació i equilibri entre tots. 

 

Aquest treball m’ha permès no sols constatar aquest fet, sinó també quantificar i estimar els 

valors quantitatius d’un procés metabòlic, com és la maduració del raïm i la seva evolució, 

mitjançant el control, enregistrament i estudi de l’evolució de la temperatura, humitat i 

radiació solar en el temps i en l’espai.  

 

En base a aquestes constatacions qualitatives i quantitatives, veig factible i necessari que 

s’obrin noves àrees de recerca en multitud de camps. Així doncs, la captura d’aquests 

paràmetres, ens pot ajudar a preveure immensitat de fenòmens que es duen a terme a la terra 

per tal d’estudiar-los, analitzar-los i estimar llur evolució. 

 

Des dels inicis de la humanitat, l’apassionant món de la tecnologia ha tendit a entrellaçar-se i 

imbricar-se amb el camp de la biologia i les àrees relacionades i, en alguns punts, ha arrelat 

amb tanta força que fins i tot s’arriben a confondre’s, transformant-se en un únic conjunt, del 

qual no es pot prescindir. La creació d’aquestes noves àrees d’investigació, pot significar 

l’aparició de nous punts de contacte entre aquests dos mons. 

 

La idea del control dels processos biològics, físics i químics a través d’aquests paràmetres és 

exaltant, ja que existeixen multitud d’aquests processos el control dels quals comportaria 

innumerables avantatges, i ajudaria a preveure nombrosos processos inesperats o a augurar 

grans catàstrofes imprevisibles fins ara. 

 

Si a partir d’aquest treball s’ha demostrat poder predir el procés evolutiu i quantificar la 

maduració del raïm en el temps i en l’espai a partir d’aquests paràmetres, s’obren de bat a bat 

les portes que donen accés a la combinació i control d’aquests dos mons. En el nostre cas, una 

vegada analitzats i obtinguts els resultats finals, he estat capaç de definir un patró que 

relaciona la climatologia com a fenomen físic, amb la maduració com a fenomen metabòlic. 

Podem predir en qualsevol moment la situació de la segona a partir de la primera. 
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Traslladant-nos cap a d’altres indrets on la climatologia està també en relació amb fenòmens 

biològics, hem de ser capaços d’establir els patrons concrets i específics per definir llur relació 

i, per tant, valorar, avaluar i quantificar estats puntuals en el decurs d’aquests processos. 

Serien innumerables els camps on ens podríem submergir, des de la citologia (cultius 

cel·lulars, cèl·lules mare, càncers), fins a fenòmens ecològics d’abast mundial que ens envolten 

i preocupen. 

 

Amb l’expansió de les aplicacions dels sistemes de sensors, els quals tendiran a abaratir-se, 

podran ser inclosos en xarxes més complexes, controlades informàticament i per satèl·lits, 

que en el món globalitzat en el que estem immersos, poden aportar nombroses avantatges a 

nivell mundial. Dit això i, en l’experiència dels complexos problemes que ens comporta la 

gestió i protecció de la informació en l’actualitat, crec obligat l’establiment d’un codi ètic que 

regeixi i controli l’obtenció d’informació de fenòmens biològics, ja que com s’ha vist, es 

podrien obtenir solsament a partir d’unes dades tan simples com la climatologia. 

 

Independentment dels resultats concrets obtinguts en aquest treball, vull dir que m’ha estat 

summament instructiu tot el procés que he seguit per a obtenir-los, des de la metodologia fins 

l’anàlisi de resultats, on he vist com mai que és necessari emprar la racionalitat, el rigor i com 

no, les matemàtiques, sempre en un clima d’entusiasme, estant preparat per qualsevol 

defalliment. I sobretot, m’ha permès entrar i entendre una mica més el trepidant món de la 

investigació, la ciència i tecnologia, un món que m’apassiona.  

 

Molt o poc, he estat en contacte amb la història de la ciència, i m’he adonat que el món avança 

i progressa a partir de multitud de preguntes que ens hem fet des de sempre. Algunes d’elles 

s’han respost, d’altres encara no, però en el seu intent radica bona part del saber i de 

l’experiència. La constant formulació de noves preguntes dóna ales al món del saber i del 

coneixement. Jo ja em faig la següent pregunta. 
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