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1. INTRODUCCIÓ 

1.1. Objecte del plec 

L’objecte del present plec de condicions és servir com a guia de seguiment obligatori 

durant l’execució del projecte. 

Totes aquelles condicions esmentades explícitament en aquest document s’hauran de 

respectar sense excepció. En cas contrari l’autor del projecte no es responsabilitza 

davant un mal funcionament o incompliment de les expectacions. 

Per als procediments no  exposats de forma explicita en aquest document es duràn a 

terme segons la normativa vigent aplicable per al cas. 

1.2. Documents contractuals i informatius 

Els documents contractuals són els plànols, el plec de condicions, i l’estat d’amidaments.  

Les dades que hi ha incloses en la memòria i el pressupost, són documents merament 

informatius.  

1.3. Compatibilitat entre documents 

Els documents prevalents son els plànols seguit del plec de condicions, l’estat 

d’amidaments, la memòria i el pressupost. 
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2. DISPOSICIONS TÈCNIQUES 

El disseny dels circuits exposats en aquest projecte s’ha realitzat respectant totes les 

normatives exigibles en quant a seguretat, compatibilitat electromagnètica i reglament de 

baixa tensió. 

2.1. Reglament electrotècnic de baixa tensió  

La normativa aplicada per al disseny de la placa de control i el programador ICD2 és la 

que estableix el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió en la instrucció tècnica 

complementària ICT-BT-24 referent a la protecció contra contactes directes i indirectes. 

Tots els dissenys exposats compleixen amb les condicions exposades en la instrucció 

tècnica complementària ITC-BT-36 que tracta sobre les instal·lacions de molt baixa 

tensió.  

2.2. Compatibilitat electromagnètica  

Tant els circuits dissenyats com el muntatge final del robot compliran sense cap mena 

d’excepció les normatives de compatibilitat electromagnètica establertes per la legislació 

vigent. Normatives d’emissió: UNE 20506: “Límites y métodos de medida de las 

características relativas a perturbaciones electromagnéticas de los aparatos industriales, 

científicos y médicos”. Amb això s’exclou que el funcionament del robot pugui provocar 

mal funcionament a cap altre dispositiu electrònic degut a pertorbacions 

electromagnètiques. 

2.3. Normes tècniques  

Pel desenvolupament d’aquest projecte s’ha seguit la norma tècnica UNE 21-514-74 que 

tracta la seguretat d’aparells electrònics.  

En quant al cablejat de comunicacions entre el PC i el programador dels dsPIC’s s’aplica 

la norma UNE 21-031-83 part I i II sobre cables i flexibilitat.  

3 



Control de posició del robot Wifibot  Plec de condicions 

3. CONDICIONS TÈCNIQUES 

Les condicions esmentades en aquest apartat seran de compliment obligatori per tal de 

mantenir les garanties de funcionament i, fiabilitat i seguretat. 

3.1. Estudi de les capacitats del robot 

Durant el procés d’estudi de les capacitats del robot es documentaran de forma detallada 

totes les conclusions extretes per tal que una persona degudament qualificada pugui 

consultar la documentació per la realització de futurs projectes. 

3.2. Materials 

Generalment no es podrà fer servir cap component que no compleixi amb les condicions 

tècniques exigides en el projecte. 

Excepcionalment es poden substituir components per d’altres de especificacions 

equivalents o superiors sempre i quant es verifiqui prèviament que compleixen amb els 

requisits. 

Tots els materials s’hauran d’examinar en quant a defectes de transport o fabricació un 

cop recepcionats. En cap cas es farà servir un component que presenti desperfectes 

encara que aquests inicialment no afectin al funcionament. 

Aquells components que es trobin en el mercat amb diferents marges de tolerància 

sempre es farà servir aquell que presenti una tolerància igual o menor a la exposada en 

el pressupost per cada component. 

3.2.1. Condensadors 

Tant els condensadors ceràmics com els electrolítics hauran de complir les 

especificacions establertes en el pressupost. En el cas dels condensadors electrolítics es 

posarà especial atenció en la polaritat durant el muntatge. 
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3.2.2. Resistències 

Totes les resistències dels dissenys dels circuits hauran de tenir el valor especificat en els 

plànols. En cap cas es permet modificar els valors. 

3.2.3. Cristalls oscil·ladors. 

La freqüència nominal dels cristalls serà l’especificada en el pressupost. Els circuits 

d’oscil·lació no podran ser substituïts en cap cas per oscil·ladors integrats encara que 

presentin la mateixa freqüència nominal. L’encapsulat dels cristalls serà preferiblement 

del tipus SMT. 

3.2.4. Diodes 

El diode zenner del circuit programador ICD2 haurà de ser de la tensió indicada en el 

pressupost.  

Els ponts de rectificació de la placa de control fan la funció de diodes volants per al driver 

dels motors. Cada pont pot ser substituït pel seu circuit equivalent format per quatre 

diodes independents.  

Els diodes de germani del programador ICD2 seran del model exacte especificat en els 

plànols. No podran ser substituïts per cap altre tipus, incloent diodes shotky. 

Els diodes led es recomana que siguin del color especificat en el pressupost tot i que pot 

ser modificat. En tot cas hauran de ser d’encapsulat transparent. 

Per a tots els tipus de diodes es posarà especial atenció durant el muntatge en la polaritat 

3.2.5. Transistors 

Els transistors es correspondran amb els models exactes especificats en el pressupost i 

no podran ser substituïts per equivalents encara que les especificacions indiquin un 

prestacions equivalents. 
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3.2.6. Antena de wifi 

Les noves antenes per al robot hauran de ser dissenyades per la freqüència especificada. 

Els fils inclosos en els connectors d’antena no es podran allargar en cap cas per tal de no 

produir atenuacions del senyal. 

3.2.7. Circuits integrats. 

Per als dsPIC’s es permet l’ús de l’últim model sempre i quant no s’hagin modificat les 

especificacions. Per al cas concret del PIC16F876 no es permet l’ús del model successor 

PIC16F876A.  

Aquests dos integrats esmentats i el MAX232 s’instal·laran sobre els seus respectius 

sòcols i en cap cas es manipularan les plaques dissenyades estant els integrats situats 

sobre els sòcols. 

3.2.8. Encoders 

Els encoders afegits al robot hauran de ser del mateix fabricant que els ja incorporats en 

el robot tal com indica el pressupost. Per tal de poder-los instal·lar correctament 

s’adquiriran amb les eines necessàries per al centrat i adhesió al motor. 

3.2.9. Els sensors de distància 

Els 6 sensors de distància afegits al robot seran del mateix model i marca que els dos 

que ja porta incorporat el motor. Per a la instal·lació dels sensors s’aplicaran les 

recomanacions del fabricant. 

3.2.10. Connectors 

Tots els connectors seran del tipus especificat en els plànols i el pressupost. Les tires de 

pins podran ser substituïdes opcionalment per altres connectors sempre i quant l’espai 

disponible ho permeti i no es modifiqui el pressupost. 

Les connexions internes del robot s’etiquetaran amb les abreviatures corresponents per 

tal de poder identificar cada connector. 
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3.2.11. Cablejat 

Com a norma general tot el cablejat haurà de complir amb la normativa vigent. Per al 

cablejat de les alimentacions es farà servir preferiblement el vermell per positiu i el negre 

per massa. Per al cablejat de línies de dades el color serà diferent tot i que es seguirà 

una sistemàtica lògica que permeti identificar els fils. 

Quan el pressupost o els plànols ho indiquin el cablejat haurà de realitzar-se amb fil 

apantallat. La pantalla es connectarà a massa per l’extrem indicat en els plànols. 

En els casos on s’indica fer servir mangueres de fils paral·lels no es podran substituir per 

altres tipus. L’ordre de connexió d’aquests cables es mantindrà paral·lel a l’ordre dels 

connectors. 

3.3. Disseny dels circuits impresos. 

El disseny de tots els circuits impresos s’haurà de dur a terme per personal degudament 

qualificat. Els dissenys hauran de complir amb les normatives vigents sobre seguretat i 

baixa tensió. 

El tamany dels circuits impresos no podrà superar les dimensions dels fotolits esmentats 

en el pressupost, en tot cas es procurarà mantenir les dimensions mínimes. 

La distribució dels components sobre els fotolits generalment podrà ser la més convenient 

per al disseny exceptuant els següents aspectes especials. Els condensadors de 

desacoblament es situaran el més proper possible als terminals d’alimentació dels 

components i als connectors d’alimentació. Els condensadors de filtre del bus I2C es 

situaran immediatament al costat dels terminals dels dsPIC’s. 

En la mesura del possible els connectors sobre els circuits es situaran als marges o si no 

en punts de fàcil accés. 

En funció del tamany i forma dels fotolits resultants del disseny s’haurà d’incorporar un 

sistema de subjecció preferiblement roscat 

3.4. Disseny i muntatge dels circuits impresos 

Els materials fets servir per l’elaboració dels fotolits es permeten modificar a criteri de la 

persona o empresa que ho realitzi sempre i quant no es modifiqui el pressupost. 
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Abans de soldar els components sobre el prototipus es comprovarà la continuïtat de totes 

les pistes. 

Els components es soldaran sobre les plaques començant pels components de menor 

tamany i menor sensibilitat a la temperatura. Els circuits integrats no es situaran sobre els 

sòcols fins haver completat totes les soldadures. L’ordre de muntatge serà concretament 

el següent: 

Soldadura de les vies per als circuits de doble cara 

Soldadura dels sòcols per circuits integrats 

Soldadura dels connectors i tires de pins 

Soldadura dels resistors, condensadors i diodes 

I finalment soldadura dels circuits integrats i oscil·ladors 

Les soldadures es realitzaran a una temperatura màxima de 350ºC i es farà servir estany 

de 1 mm2 amb nervi de resina i un mínim d’estany del 60%. En cap cas es farà servir 

estany que contingui plom. 

3.5. Incorporació de la nova placa de control al robot 

Per tal d’incorporar la nova placa de control al robot es començarà per subjectar 

correctament la placa en el seu interior substituint la original. Per aquest procés si és 

precís s’haurà de foradar la carcassa del robot per subjectar la placa. 

Els cablejats dels sensors, encoders i alimentacions es realitzaran amb fils amb la 

llargària mínima necessària. 

Totes aquelles soldadures realitzades en el cablejat que deixin al descobert elements 

conductors s’aïllaran adequadament, preferiblement amb termoretràctil. 

Si per al muntatge es requereix desfer alguna de les subjeccions fetes amb cola tèrmica 

aquestes es substituiran per subjeccions roscades per mitjà de separadors. 

El connector DB-25 per l’interfície de programació es situarà substituint el connector DB-9 

instal·lat actualment per al bus I2C 

Els nous sensors de distància de la part de darrera es situaran de forma simètrica als de 

la part de davant. Els quatre sensors de distància laterals s’ubicaran mitjançant un suport 
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adient sota la webcam del robot. Les dues antenes WiFi es subjectaran sobre aquest 

mateix suport de forma que la distància entre elles sigui màxima. 

3.6. Realització de programes 

Els programes es realitzaran amb les eines de programació i compilació indicades en el 

pressupost. Preferiblement es faran servir les últimes versions i actualitzacions, 

especialment per al cas del programari lliure. 

Per tots els programes elaborats s’inclouran els suficients comentaris en el codi font per 

tal que una persona qualificada pugui entendre i seguir el funcionament. 

3.6.1. Programes per dsPIC’s 

Per la creació dels programes dels dsPIC’s es farà servir l’última versió disponible de 

l’entorn de programació MPLAB, aquest es pot descarregar de forma gratuïta de la xarxa 

en la pàgina de Microchip. 

Aquests programes s’editaran en llenguatge C, concretament compatible amb el 

compilador C30 de Microchip. Per altres compiladors d’altres empreses no s’assegura el 

correcte funcionament del programador ICD2. 

Donat que Microchip no subministra suport per Linux forçosament s’haurà de treballar en 

un entorn Windows, preferiblement XP. 

3.6.2. Programació del cub 

Per la creació de programari per al cub es treballarà en un entorn Linux distribució 

Gentoo. Donat que es tracta de programari lliure es recomana mantenir el sistema 

actualitzat.  

El compilador es generarà segons les instruccions descrites en l’annex. Així el codi 

d’aquestes aplicacions haurà de ser en llenguatge C o C++. 

A cada programa creat se li adjuntarà individualment el seu “Makefile” amb les directrius 

de compilació. 
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3.6.3. Programació de l’interfície externa 

Interfície per PC 

Aquesta interfície es dissenyarà per tal de poder controlar de forma simple i gràfica les 

noves funcions incorporades en el robot. L’interfície haurà de permetre modificar totes les 

configuracions programades en els dsPIC’s. 

L’entorn per crear aquesta aplicació serà Lab View de Texas Instruments instal·lat 

indiferentment sobre una plataforma Linux o Windows. 

Interfície per Nintendo DS 

Aquesta interfície permetrà controlar les funcions bàsiques del robot per tal de mostrar un 

exemple de control des d’un sistema que no es un PC. 

Per generar i compilar les aplicacions per la Nintendo DS es farà servir l’entorn de 

programació devKitPro instal·lat indiferentment sobre una plataforma Linux o Windows. 

devKitPro és programari lliure i es pot descarregar l’ultima versió de la xarxa. 

3.7. Requeriments informàtics 

Per tal d’assegurar el bon funcionament de tot el programari els ordinadors fets servir han 

de complir uns requisits mínims. En el cas del PC amb sistema Linux s’haurà de posar 

especial atenció en la compatibilitat i disponibilitat de controladors per Linux. La Taula 1 

recull les especificacions mínimes de tots dos PC’s. 

CPU Intel PIV a 1 GHz o superior 
Comunicacions Placa de comunicació RS-232 estàndard amb una 

UART 8250. 
Placa de comunicacions ethernet 100 Mb/s o superior 
Placa o adaptador WiFi estándar 802.11 b/g 

Memòria RAM 512MB o superior 
Disc dur 20 GB o superior 
Lector de memòries extraibles CD 

DVD 
Lector de MicroSD o adaptador adient 

Accessoris bàsics Teclat i ratolí estàndard 
Taula 1. Requisits mínims del PC 
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3.8. Ambient de funcionament 

El marge de temperatures de funcionament del robot depèn estrictament dels marges de 

cada component. D’aquí s’extreu que el marge màxim es troba entre els –5ºC i els +40ºC. 

Superar aquests límits suposarà l’escurçament de la vida dels components, mal 

funcionament o fins i tot parada complerta. 

Es recomana protegir el robot de la llum solar directa durant períodes de temps 

prolongats. La radiació solar pot portar a un excés de temperatura dels components o 

degradar els materials plàstics del robot. 

En quant a l’humitat el robot pot funcionar en tots els àmbits d’humitat ambientals, en 

canvi no es resistent al contacte directe a l’aigua. Tot i que resisteix esquitxos de baixa 

intensitat en cap cas es pot submergir en aigua. 

Es recomana evitar ambients amb pols, especialment pols fina, en tot cas desprès d’una 

exposició a pols s’han de engreixar les parts mòbils del robot per evitar danys. 

3.9. Alimentació 

S’haurà de controlar en tot moment l’estat de les bateries, per tal d’evitar malmetre les 

bateries s’han de realitzar cicles de càrrega i descàrrega complerts sense superar el límit 

de descàrrega. Un nivell excessivament baix de les bateries no necessàriament faran 

parar per complert el robot sinó que provocaran un funcionament erroni i imprevisible. 
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4. DISPOSICIONS GENERALS 

4.1. Terminis d’execució 

El termini d’execució complert d’aquest projecte serà de 6 mesos acceptant-se un 

augment per imprevistos de dues setmanes addicionals. 

Dintre d’aquest plaç es faran tots els dissenys necessària i es produiran els circuits 

dissenyats. Per últim es crearan totes les aplicacions necessàries per controlar el robot. 

4.2. Costos 

Els costos del projecte es detallen en el pressupost, aquest s’ha determinat en funció al 

plaç d’entrega. Si el plaç d’entrega augmenta dins dels marges estipulats es podrà 

augmentar la part proporcional de mà d’obra en el pressupost. 

El pressupost no podrà ser modificat per cap altre motiu sense mutu acord de les parts 

implicades. 

4.3. Pagaments. 

Els pagaments dels materials es podran realitzar a l’instant, 30 o 60 dies sent preferible el 

pagament a 60 dies. 

Els pagaments de la mà d’obra de qualsevol tipus es farà un cop finalitzat 

satisfactòriament el projecte. 

4.4. Termini de garantia 

Per tots els treballs realitzats el termini de garantia mínim serà de 2 anys segons lo 

establert en la normativa vigent. 

Serà responsabilitat de l’entitat que dissenyi i produeixi els circuits cobrir les condicions 

de garantia per defectes de fabricació i avaria sempre i quant no s’hagi fet un mal ús del 

producte. 
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No es prestaran serveis de garantia en cap cas si s’infringeix alguna de les següents 

normes generals: 

No fer servir els circuits o el robot per finalitats diferents per les quals va ser dissenyat. 

No seguir les limitacions i especificacions descrites en la memòria i el present plec de 

condicions 

No realitzar modificacions de cap mena en el circuit o el robot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rafael Hesse 
Enginyer Tècnic Industrial en Electrònica 

Girona, 20 de juny de 2008 
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