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RESUM 
 
 

El present projecte està relacionat amb la branca de la medicina que s’anomena 
neonatologia. Tracta sobre el seu pertinent estudi teòric i el desenvolupament 
d’un disseny electrònic que consisteix en un control digital de temperatura per el 
tractament de l’evolució de nadons prematurs en una incubadora i que facilitarà 
el seguiment i el control extern del personal sanitari que utilitzarà l’aparell. 

 

Es pretén simular el comportament d’una incubadora en el cas de mantenir la 
temperatura d’un nadó per a la seva correcte evolució, partint d’un 
microcontrolador que anirà adquirint i controlant la temperatura a través d’un 
sensor. 

 

Paraules clau 

 

Neonatologia 

Incubadora 

Termoregulació 

Temperatura 

Microcontrolador 
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RESUMEN 
 

 

El presente proyecto está relacionado con la rama de la medicina llamada 
neonatología. Trata sobre su pertinente estudio teórico y el desarrollo de un 
diseño electrónico que consiste en un control digital de temperatura, para el 
tratamiento de la evolución de bebés prematuros en una incubadora y  que 
facilitará el seguimiento y el control externo del personal sanitario que utilizará el 
aparato. 

 

Se pretende simular el comportamiento de una incubadora en el caso de 
mantener la temperatura de un bebé para su correcta evolución, partiendo de un 
microcontrolador que irá adquiriendo i controlando la temperatura a través de un 
sensor. 

 

Palabras clave 

 

Neonatología 

Incubadora 

Termorregulación 

Temperatura 

Microcontrolador 
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ABSTRACT 
 

This project is related to the branch of medicine called neonatology. It contains 
the relevant theoretical study and the development of an electronic design 
consists in a digital temperature control, to simulate the evolution of treatment 
to preterm infants in an incubator and facilitate the monitoring and external 
control of sanitary personal that use the device. 

 

It intents to simulate the response of an incubator for maintaining the 
temperature of a baby for his correct evolution, it based on a microcontroller to 
control and acquire temperature through a sensor. 

  

Keywords 
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Temperature 

Microcontroller 
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CAPÍTOL 1: 

OBJECTE DEL PROJECTE 
 

El objectiu del present projecte és la de cursar la carrera d’enginyeria tècnica 
industrial especialitzat en electrònica industrial. Es tracta del estudi i disseny de 
un control digital de temperatura per a una incubadora neonatal, així com el 
funcionament principal d’una incubadora i el tractament que reben els nadons 
prematurs. 

 

Per a poder realitzar aquest control digital, és farà ús de un microcontrolador que 
s’encarregarà de processar i visualitzar les dades capturades per un sensor. 

 

Per a la seva correcte realització es farà un estudi exhaustiu de totes les 
branques que estan relacionades amb la incubació embrionària, per tal d’arribar 
aconseguir un prototipus de incubadora el més real possible. 
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MOTIVACIÓ I 

JUSTIFICACIÓ 
 

Les motivacions que m’han portat a la realització d’aquest treball són algunes. 
Primer de tot per què necessitava abordar un tema relacionat amb l’enginyeria 
biomèdica per tal d’adquirir aquesta especificació, a més he trobat que el tema 
escollit és molt interessant tant en el pla mèdic com en el pla científic. 

 

Un altre de les raons, és que al haver estat cursant la carrera d’enginyeria 
tècnica industrial especialitzat en electrònica industrial, volia realitzar un projecte 
on es necessités dissenyar un circuit electrònic, implementar-lo, simular-lo, etc. 

 

També em motiva realitzar el projecte sobre la incubació, per què ha estat un 
dels principals motius de la baixa de mortalitat durant l’últim segle. Molts 
científics i doctors han dedicat pràcticament la seva vida al estudi d’aquests 
aparells, i a les reaccions dels nadons a l’ambient. S’ha de tenir en compte que 
moltes malalties cròniques són degudes a problemes causats alhora de néixer. 

 

Per tant, en aquest projecte es tenen dos objectius clars; Sempre impressiona 
veure un nadó dins d’una incubadora, i més encara si és el teu propi fill, per això 
en aquest treball s’intentarà fer entendre com funcionen les incubadores, i quina 
és la seva importància, en què influeixen en el nadó. I el segon objectiu bàsic és 
el de poder implementar un control electrònic que permeti controlar 
automàticament la temperatura en la que es trobi el nadó en el recinte. 

 

En conclusió, crec sincerament que aquest pot ser un projecte molt interessant 
de fer, a la vegada que podrà enriquir els meus coneixements tant per 
l’electrònica com per l’enginyeria biomèdica. En el cas d’aquest disseny faran 
falta coneixements adquirits tan en electrònica de potència, electrònica 
analògica, electrònica digital i informàtica. 
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CAPÍTOL 2:INTRODUCCIÓ 

A LA NEONATOLOGIA 

 

Per a la seva correcte realització es farà un estudi exhaustiu de totes les 
branques que estan relacionades amb la incubació embrionària, principalment la 
neonatologia, que és la ciència dedicada als nadons, per tal d’arribar aconseguir 
un prototipus de incubadora el més real possible. 

2.1. Resum històric  
 

Abans del segle XXI l’atenció a un recent nascut prematur que presentava 
problemes al néixer i que necessitava assistència, era nul, es deixaven que 
evolucionessin espontàniament i per tant molts d’ells acabaven morint. 

 

Els primers a realitzar descobriments tecnològics per una millor atenció en el 
camp de la neonatologia van ser les llevadores i els obstetres* francesos.  

2.1.1. Orígens 

Investigant els orígens de les incubadores, es va saber que la primera publicació 
en el mon occidental data del 1857, i que va ser realitzada per el francès Jean 
Louis Paul Denuncé(Pediatria T1 Edit.C.Med. 2006).   

 

En el 1878, el obstreta S. Tarnier d’origen parisenc, va modificar una càmera de 
escalfament per els pollets, i la va proposar a Odile Martin per a desenvolupar un 
equip per els recent nascuts prematurs que aconsegueix que la taxa de 
mortalitat neonatal en aquella època disminuís notablement entre els nadons de 
menys de 2 kg de pes. 

 
 

*La Obstetrícia (del llatí obsta «estar a l'espera») és una branca de les Ciències de la salut que 

s'ocupa de l'embaràs i del part  comprenent també els aspectes psicològics i socials de la 

maternitat. Els professionals de la salut especialitzats en atendre els parts normals es diuen, 

depenent del país, llevadora / llevadora o obstetriz / obstetra. 
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En les diferents revisions bibliogràfiques fetes existeixen divergències 
(http://pediatrics.aappublications.org), doncs en algunes es postula a W.C. 
Deming com el fabricant de la primera incubadora al 1888, uns altres situen 
l’Aparició de la primera incubadora entre els anys 1850 i 1859. 

 

Segons el publicat en la premsa de l’època, tot sembla indicar que un dels que va 
aportar un canvi tecnològic significatiu en la incubadora neonatal fou Alexander 
Lyons, qui al 1891 va desenvolupar la seva versió de incubadora. A parís hi havia 
una dotzena d’aquestes, i cada una estava ocupada per un nadó, aquests 
establiments es varen anomenar “Caritats” ja que estaven a la disposició dels 
pobres també, i estaven distribuïts a diferents zones del país. 

 

 
 

                        Figura 2.1: Incubadores dissenyades per Lyons al 1891 

2.1.2.  Introducció a altres països  
 

Aquest equip desenvolupat a França es va introduir a Anglaterra al 1897 , The 
Lancet of London del 29 de maig d’aquell any fa referència a això. En aquesta 
publicació es parla sobre el tractament dels nadons en les incubadores, a més de 
fer referència a les primeres desenvolupades en el país.  

 

Al 1898 el Dr. Joseph B. Delee va establir la primera estació de incubadores per 
a nadons prematurs a Illinois, Chicago, Estats Units d’Amèrica. Poc després es 
traslladaria aquesta nova tecnologia per la resta d’Europa, Alemanya, Itàlia, 
Espanya etc.  

 

A Cuba abans del 1959 existien solament quatre centres per a l’atenció dels 
neonats, els quals disposaven de 10 a 20 llits distribuïts entre bressols i 
incubadores les quals eren molt escasses i que van ser introduïdes a principis de 
la dècada dels 50. Entre el final de la dècada dels 70 i principis dels 80 es va 
produir un desenvolupament accelerat en les unitats neonatològiques del país. 
En l’any 2005 es van adquirir diferents equips ja amb una tecnologia avançada, 
entre ells més de 350 incubadores més las ja existents als serveis. 
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2.1.3. Fires expositives 
 

La supervivència de nens tan petits va motivar tant la curiositat que va promoure 
l'ocurrència de mostrar-los en fires a manera d'exposició, per aquests motius va 
fer una exhibició de “nens en la incubadora” al Gewerbeausstellung de Berlín, 
Alemanya al 1896 que va entusiasmar a molts imitadors i fomentar les 
exhibicions efectuades en l'exposició de Trans-Mississippi, a Chicago l'exhibició 
del Progrés, la Fira del Món de Nova York i la de Coney Island entre d’altres, les 
quals tenien finalitats lucratives. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      Figura 2.2. Exposició a Omaha, Nebraska. 1898 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2.3. Exposició Pan Americana, Incubadores de Lyons 
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Entre els anys 1901 i 1904 les incubadores per a nens prematurs, van ser les 
atraccions sensacionals de les exposicions mundials a Buffalo, New York i St. 
Louis, Missouri.  

 

A la Fira Mundial de 1904  els nadons de la incubadora van ser una de les 
atraccions principals però després d’una epidèmia de diarrea entre els infants es 
van començar a prendre algunes mesures. Aquest incident pot ser considerat 
com el primer brot de infecció nosocomial* en un servei de neonatologia.  

 

Entre les mesures que es van proposar va estar la necessitat de col�locar un 
vidre entre les incubadores dels nadons i els visitants a les exposicions ja que 
només estaven separats per una barra de metall i així van sorgir les primeres 
idees sobre els cubicles d’hospitalització dels actuals serveis de neonatologia, 
separats per vidres(http://panam1901.bfn.org).  

 

El 18 de setembre de 1897, The Lancet of London critica fortament la 
comercialització en fires expositives dels nadons que estaven dins les 
incubadores i jutjant fortament aquest fet va publicar “no es faran les víctimes 
els directors d’espectacles, utilitzant a persones inexpertes o irresponsables que 
busquen comerciar amb la reputació establerta d’una invenció que s’ha 
reconegut tant per la premsa mèdica com la laica”.  

 

Aquesta mateixa publicació, l’any següent, fent referència a les Fires expositives 
i a les incubadores de Barnum & Bailey exposa en un article “Quina connexió hi 
ha entre el seriós tema de la supervivència humana, i la dona barbuda, l’home 
gos, els  elefants, la representació dels cavalls i porcs, i els pallassos i acròbates 
que constitueixen l’atracció principal de L’olympia”. 

 

 

Les fires expositives van constituir una de les primeres disputes bioètiques de 
l’època i independentment de les seves finalitats lucratives, va obligar a 
desenvolupar equips cada vegada més sofisticats que aconseguissin una major 
supervivència d’aquests nens prematurs.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

*El terme nosocomial, es refereix a una afecció o malaltia iatrogènica(En medicina s'anomena 

iatrogènia a qualsevol tipus d'alteració perjudicial de l'estat del pacient produïda pel metge.) 

deguda o agafada durant l'hospitalització del malalt si aquesta apareix després de les 48 hores de 

l'admissió o durant els 30 dies després de donar-li l'alta. 
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2.1.4. Èmfasi científic 
 

El 1907 en el seu llibre Le Nourrisson, Pierre Budin, considerat per alguns com el 
pare de la neonatologia, va assenyalar que calia controlar la temperatura per 
aconseguir la supervivència dels nens pretermes, això va ser un avenç en 
l'atenció neonatal que va fer que estimulés el perfeccionament i 
desenvolupament de les incubadores de l'època. 

El 1938 el Dr. Charles Chapple va dissenyar una incubadora infantil moderna que 
permetia nivells alts d'oxigenoteràpia però aquest invent va portar 
malauradament a una epidèmia de Fibroplàsia retrolental (Retinopatia de la 
Prematuritat) en els anys quaranta i cinquanta(Bruck,K.’Temperature regulation 
in the Newborn infant’ Biol. Neonate, 1961).  

En moltes publicacions periodístiques de l’època es parlava del tema de les 
incubadores i es referien a la supervivència de nens amb baix pes en néixer i als 
nascuts de forma prematura, però l’atenció del nadó va entrar en l’escena 
acadèmica a través del treball de Julius Hess, cap de pediatria a l’hospital 
Michael Reese de Chicago, qui va establir conceptes de recerca en el recent 
nascut i va desenvolupar la Incubadora de Hess tornant-se el principal expert 
americà en prematuritat. Aquest metge li va donar una altra connotació a la 
incubadora amb el desenvolupament de la caixa d’oxigen, el 1934, que podia 
oferir aquest gas per al tractament de respiratori.  

 

La Incubadora de Hess(http://www.neonatology.org) es va fer servir primer als 
Estats Units per al transport neonatal especialitzat a Chicago. La incubadora es 
s’escalfava amb una mena de plats en forma de rotlles que contenien aigua 
calenta.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura2.4.  La Incubadora de Hess 
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Si bé abans del 1950 dels pocs esforços científics es concentraven per a salvar 
la vida dels nadons prematurs, al voltant d’aquest any es van produir alguns 
altres avenços científics i tecnològics.  

 

Entre els anys 50 i 60 es van crear als Estats Units els centres de referència per 
a prematurs i així va sorgir també la necessitat de millorar tecnològicament la 
incubadora de trasllat.  

 

El 1963 va morir Patrick Bouvier Kennedy, fill del President Kennedy poc 
després del naixement, per un síndrome de dificultat respiratòria, que va néixer 
amb 32 setmanes d’edat gestacional i la seva mort, lamentablement, va 
provocar un succés de connotació política amb un apropament més comprensiu 
i científic a la cura del nen acabat de néixer i es va declarar que no es podien 
acceptar xifres tan elevades de mortalitat neonatal, per tal motiu el Congrés va 
aprovar un augment significatiu del fons nacional per a les investigacions 
científiques encaminades al desenvolupament dels aspectes neonatals. Això va 
impactar en temes vitals com la ventilació mecànica, la fluïdoteràpia, el control 
tèrmic i altres investigacions que van portar a un millor coneixement de les 
malalties pròpies d’aquests pacients.  

 

D’aquesta manera sorgeix també la neonatologia com a especialitat i Schaeffer 
amb el seu llibre de text “Malalties del Nadó” va marcar una fita en el 
coneixement científic del neonat.  

 

2.2. La Neonatologia 
 

Per a poder entendre la importància que té la incubadora en els nadons 
prematurs, es farà un breu estudi sobre la neonatologia, com a introducció a 
aquest projecte. La seva importància és bàsica, ja que és el camp específic on es 
tracten tota mena de malalties i símptomes que puguin brotar en el nadó en el 
primer període d’adaptació just després de néixer, i que ha ajudat a millorar 
substancialment la tecnologia de les incubadores en aquestes últimes dècades. 

2.2.1. Què és la Neonatologia? 
 

La neonatologia és la branca de la medicina que es centra en la cura del neonat, 
especialitzada en el diagnòstic i el tractament dels trastorns del 
nadó(‘PROTOCOLOS DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS DE NEONATOLOGÍA EN 
PEDIATRÍA’ autor A.E.P.). 

 

Un neonat és aquell nadó recent nascut que té quatre setmanes de vida com a 
màxim, bé sigui per part o per cesària. Aquest seguiment del nadó es produeix a 
partir del setè dia d’haver nascut fins els 28 dies, on a partir d’aquí (període on 
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al nadó es passa a anomenar-se “lactant”) serà quan entrem en el camp de la 
pediatria pròpiament dita (‘NEONATOLOGÍA’ autor: Antonio Muñoz Hoyos’). 

Els neonatòlegs són pediatres que tenen com a subespecialització la 
neonatologia. Generalment se’ls coneix com a matrones, i tenen diverses 
funcions dins d’aquest camp com per exemple : 

 

1. Administratives:  - coordinació de torns i materials assistencials  bàsics. 

2. Clíniques:     - assistència al neonat. 

3. Docent:           - Orientació de les cures del infant a la mare. 

          - Orientació al personal en metodologies de treball 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

   Figura 2.5.  Matrona atenent al neonat 
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2.2.2. Classificació dels recent nascuts 
 

Segons la OMS(Organització Mundial de la Salut) es poden fer les dues 
classificacions següents, segons la edat gestacional i segons el pes en la edat 
gestacional : 

 

Figura 2.6. Diagrama de classificació recent nascut segons EG 

 

 
Figura 2.7. Diagrama classificació recent nascut segons EG i pes 

 
 
 
 
 
 

 

Segons la relació de 
pes i la EG 

 

EG 
Adequats per a la EG 

 pes de naixement 
entre 10 i 90% de les 

corbes de 
creixement(CCI). 

PEG 
Petits per a la EG 

Pes per sota del 10% 
de la CCI. 

 
 

GEG 
Grans per a la EG 

Pes per sobre del 90% 
de la CCI. 

 
 

Segons la edat 
gestacional (EG) 

 

RNT 
Recent nascut de 

terme 
Aquells nascuts entre 

37 i  menys de 42 
setmanes de gestació. 

RNPR 
Recent nascut 

preterme 
Aquells nascuts amb 

més de 37 setmanes de 
gestació. 

RNPT 
Recent nascut  

Posterme 
Aquells nascuts amb 

més de 42 setmanes de 
gestació. 
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2.3. La Termoregulació 

 

2.3.1. Introducció a la Termoregulació 
 

Una de les primeres observacions fetes per els què estudiaven els problemes del 
nadó, va ser la facilitat que aquest tenia per refredar-se. Aquest fet es donava 
especialment en els nens prematurs i de baix pes.  

 

El Dr. Budin al començament del segle XX va observar que els prematurs de 
menys de 1500g que es refredaven tenien una mortalitat significativament alta. 
Posteriorment el Dr. W. Silverman en els seus estudis va deixar establerta la 
importància de l'ambient tèrmic en la supervivència dels nadons(Dahm,L.S. y 
James, L.S.:’Newborn Temperature’ Pediatr1972).  

  

D'aquestes primeres observacions va sorgir l'ús de la incubadora destinada a 
proporcionar al nadó prematur un ambient tèrmic adequat que l’aïllava de les 
variacions de la temperatura ambiental. A partir d’aquí es comencen a fer estudis 
sobre el refredament en els nadons i les seves pèrdues de calor, i neix el 
concepte de Termoregulació. 

 

2.3.2. Refredament en els nadons prematurs 
 

Els éssers vius anomenats homeoterms tenen la capacitat de mantenir una 
temperatura corporal estable per mitjà de mecanismes que regulen les pèrdues i 
la producció de calor. En això consisteix la termoregulació. 

L'estabilitat de la temperatura corporal és expressió d'un equilibri entre la 
producció de calor i la pèrdua de calor. Si el nadó, i especialment el prematur, té 
major facilitat per refredar-se que en etapes posteriors de la vida, això pot tenir 
explicació degut a què té grans pèrdues de calor o menor capacitat d'augmentar 
la producció de calor, en ambients freds o una combinació d'ambdues coses. 

 

Pèrdues de calor en el recent nascut 

 

Aquest té grans pèrdues de calor que en etapes posteriors de la vida i es deu als 
següents factors:  

 

• Alta relació de superfície / volum. Aquesta relació depèn de la mida del nadó i 
de la seva forma. Mentre més petit és el nadó més alta és aquesta relació i major 
és la superfície exposada a l’ambient extern per la qual es perd més calor. El 
prematur a més, té una forma més plana, el que també influeix en que aquesta 
relació sigui alta.  
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• Menor aïllament cutani. La pell i el teixit subcutani són també més escassos en 
el nadó, cosa que és més notòria a major prematuritat i baix pes. Els nens de 
molt baix pes (<1500g) tenen a més una pell molt prima que facilita les pèrdues 
per evaporació.  

• Control vasomotor. La manera com l’organisme s’aïlla del fred extern és per 
mitjà de la vasoconstricció cutània. Aquest mecanisme està ben desenvolupat en 
els recent nascuts de terme als pocs dies de vida. En el cas dels prematurs el 
control vasomotor no és tan efectiu. És més immadur a major prematuritat.  

 

• Postura corporal. La postura és un mecanisme de defensa davant del fred. És la 
tendència a “acurrucar-se” que tenen tots els mamífers de forma que 
disminueixen l’exposició de superfície corporal al medi ambient. El recent nascut 
de terme no pot canviar la seva posició en flexió de les quatre extremitats. El 
prematur de menys de 34 setmanes de gestació, té una posició amb tots els seus 
membres estesos i posteriorment presenta una postura amb les extremitats 
inferiors en flexió. De tal manera que aquest és també un factor que limita els 
seva defensa davant  ambients freds.  

Producció de calor en el recent nascut 

Hi ha una producció de calor que és el resultat del metabolisme basal, l'activitat i 
l'anomenada acció tèrmica dels aliments. Aquesta s’anomena "termogènesi no 
termoreguladora".  

Quan les pèrdues de calor superen aquesta forma de producció de calor, 
l'organisme respon amb mecanismes que disminueixen les pèrdues (postura i 
vasoconstricció) i amb una forma de producció de calor que és una resposta 
específica als ambients freds. Aquesta és la "termogènesi termoreguladora". El 
nadó té una forma especial i molt eficient de termogènesi termoreguladora que 
és realitzada per el metabolisme de l’anomena’t “greix parda”. Aquest és un 
teixit gras especial molt vascular i amb una rica innervació simpàtica que té una 
alta capacitat per produir calor a través de reaccions químiques exotèrmiques. El 
greix parda es troba distribuït principalment en la regió interescapular, al voltant 
dels vasos i músculs del coll, a l'aixella, al mediastí entre l'esòfag, la tràquea i al 
voltant dels ronyons. La capacitat termogènica del nadó, és baixa en les primeres 
hores de vida. La resposta metabòlica al fred millora en el curs de les hores i els 
dies arribant en el neonat de terme a xifres semblants a les de l'adult. Al 
prematur la resposta termogènica és menor. 
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Figura 2.8.  Distribució del greix parda 

 
 

Taula 2.1. Resposta metabòlica al fred 
 

  Hores y dies de vida  

  0 a 6 hores  2 a 3 dies 4 a 6 dies 

Temperatura ambiental (ºC) 32º/34º 23º 32º/34º  23º  32º/34º 23º  

Resposta Metabòlica en kcal/kg/h : 

RN de terme  1,63  2,98 1,58  3,57 1,58  3,8  

Prematurs de 1.000 a 2.000 
g  1,44  2,04 1,40 2,63 1,47 2,96 

 

 

La termogènesi termoreguladora està influenciada per diversos factors. Ha 
d'existir una funció tiroïdal normal. En l’ hipotiroïdisme congènit hi ha dificultat 
per regular la temperatura. L'asfíxia, els bloquejadors beta adrenèrgics, el 
diazepam i alguns anestèsics, disminueixen la resposta metabòlica al fred. 

 

En conclusió la debilitat tèrmica del nadó és deguda principalment a que aquest 
té grans pèrdues de calor i en menor grau a les limitacions en la producció de 
calor, especialment en les primeres hores de vida. Tots aquests factors 
augmenten en el prematur proporcionalment al grau del seu baix pes i 
prematuritat. 

 

Així com el nadó té facilitat per refredar-se en ambients freds, també té més 
facilitat per absorbir calor en ambients càlids. El principal mecanisme de defensa 
en aquests casos és la sudoració. Aquesta funció està limitada en el nadó de 
terme i més en el prematur per la immaduresa de les glàndules sudoríferes. De 
tal manera que aquests també tenen dificultat per mantenir la seva temperatura 
en ambients càlids i per tant més risc de que pugi la seva temperatura corporal 
en aquestes situacions. 
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2.3.3. El control del ambient tèrmic del recent nascut 
 

El bon control de l'ambient tèrmic és un aspecte fonamental en la cura del nadó, 
especialment del prematur. Per comprendre les mesures que s'han de prendre 
hem de recordar les quatre formes a través de les quals es perd la calor. 

 

Mecanismes de transmissió i pèrdua de calor 

 

• La conducció és la pèrdua de calor a través de dos cossos en contacte amb 
diferent temperatura. En el nadó és la pèrdua de calor cap a les superfícies que 
estan en contacte directe amb la seva pell: roba, matalàs, llençols, etc. 

 

• La radiació es dóna entre cossos a distància per ones de l'espectre 
electromagnètic (exemples típics: el sol, radiadors, vidres, etc.) El neonat perdrà 
calor cap a qualsevol objecte més fred que l'envolti: parets de la incubadora, 
finestres. Guanyarà calor d'objectes calents als quals estigui exposat: raigs 
solars, radiadors de calefacció, fototeràpia etc. La pèrdua de calor és 
inversament proporcional al quadrat de la distància. 

 

• La convecció, és pròpia dels fluids (ex. l'aire, el flux sanguini, etc.), El nadó 
perd calor cap a l'aire que l'envolta o que respira. Per aquests tres mecanismes 
també es pot guanyar calor. 

 

• L'evaporació. És la pèrdua de calor per la despesa energètica del pas de 
l'aigua a vapor d'aigua. Un gram d'aigua evaporada consumeix 0,58 calories. 

L’ambient tèrmic neutral 

 

És el rang de temperatura ambiental en el qual la despesa metabòlica es manté 
en el mínim, i la regulació de la temperatura es fa per mecanismes físics no 
evaporatius, mantenint la temperatura corporal profunda en rangs 
normals(definició de la Comissió Internacional de Societats Fisiològiques).  

Aquest concepte va sorgir de la cura de nens prematurs en els quals es va 
constatar que la seva supervivència i creixement eren significativament millors si 
aquestes eren cures en un ambient tèrmic neutral. El recent nascut de terme 
normal no requereix d’un ambient tèrmic neutral i està preparat per mantenir la 
seva temperatura i desenvolupar-se adequadament en condicions de 
temperatura ambiental que estan per sota d’aquest rang. No obstant això en les 
primeres hores de vida requereix tenir una temperatura ambiental del voltant 
dels 27 a 28 °C  per les raons ja exposades.  

 

Posteriorment aquest aconsegueix mantenir una temperatura estable en 
ambients amb una temperatura ambiental al voltant dels 24 a 25 °C. En el cas 
del recent nascut de terme malalt, aquest ha de ser tractat en un ambient tèrmic 
neutral.  
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En el control de l’ambient tèrmic cal considerar sempre els següents factors: 

Per part del nadó:  

 

• Edat gestacional  

• Pes  

• Edat post natal  

• Vestimenta  

• Si està malalt  

 

L’ambient tèrmic adequat i en especial el ATN(ambient tèrmic neutral) varien 
amb tots aquests factors. Cal tenir en compte la importància de la vestimenta 
adequada, la qual crea un capa aïllant enfront de les variacions de la 
temperatura ambiental. 

 

Per part de l’ambient:  

 

• La temperatura ambient  

• La temperatura de les superfícies radiants properes: sol, calefactors, parets, 
finestres etc. En les finestres és important que tinguin doble vidre per evitar que 
es refredin i augmentin les pèrdues per radiació.  

• La presència de corrents d’aire i la humitat ambiental.  

Habitualment es pren només la temperatura ambiental. Però és important tenir 
present que també influeixen els altres factors que ja han estat esmentats, 
especialment la temperatura de les superfícies radiants que es troben a prop del 
recent nascut. 

  

Per al recent nascut de terme normal, n’hi ha prou amb una temperatura 
ambiental al voltant dels 27 a 28°C  en les primeres hores de vida i després una 
temperatura al voltant dels 24°C. En èpoques molt caloroses és freqüent que els 
recent nascuts de terme tinguin alces de temperatura per efectes de la calor 
ambiental. No obstant això, cal sempre tenir en compte la influència de les 
superfícies radiants i els corrents d’aire que poden alterar l’ambient tèrmic tot i 
que la temperatura ambiental (l’aire) sigui aparentment adequada. 

 

En el cas del prematur, hi ha taules de referència que donen la temperatura a la 
qual s’ha de col�locar inicialment la incubadora per aproximar-se al ambient 
tèrmic neutral considerant el pes, l’edat gestacional i l’edat post natal. Es pot 
observar en la següent taula: 
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Taula 2.2. Temperatura neutral dels recent nascuts de diferent pes, edat gestional i post 
natal.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La manera pràctica d'avaluar si el nen es troba en un ambient tèrmic neutral és 
prenent la temperatura axil�lar i verificant que aquesta es troba entre 36.5 i 
37°C. La temperatura rectal no és un bon indicador del ambient tèrmic neutral. 
La temperatura assolar és la primera que baixa davant d'un ambient fred a causa 
de la vasoconstricció de la pell. Quan la temperatura rectal baixa, vol dir que els 
mecanismes de defensa davant el fred han estat sobrepassats i es produeix un 
descens de la temperatura corporal amb els efectes negatius ella comporta. 

 

 

 

Temperatures neutrals segons pes y edat cronològica 

Edat i Pes 
Temperatura 

inicial  
Rang de 

temperatura  

Menys de 1.200 g  34,0  34,0 - 35,0  

1.200 a 1.500 g  33,5  33,0 - 34,1  

1.501 a 2.500 g  32,5  31,4 - 33,5  

36 - 48 hores  

Més de 2.500  31,9  30,5 - 33,3  

Menys de 1.200 g  34,0  34,0 - 35,0  

1.200 a 1500 g  33,5  33,0 - 34,0  

1.501 a 2.500 g  32,3  31,2 - 33,4  

48 - 72 hores  

Més de 2.500  31,7  30,1 - 33,2  

Menys de 1.200 g  34,0  34,0 - 35,0  

1.200 a 1.500 g  33,5  33,0 - 34,0  

1.501 a 2.500 g  32,0  31,1 - 33,2  

72 - 96 hores  

Més de 2.500  31,3  29,8 - 32,8  

Menys de 1.500 g  33,5  33,0 - 34,0  

1.501 - 2.500 g  32,0  31,0 - 33,2  

4 - 12 dies  

Més de 2500        

4 - 5 dies     31,0  29,5 - 32,0  

5 - 6 dies     30,9  29,4 - 32,3  

6 - 8 dies     30,6  29,0 - 32,2  

8 - 10 dies    30,3  29,0 - 31,8  

10 - 12 dies    30,1  29,0 - 31,4  

Menys de 1.500 g  33,5  32,6 - 34,0  

1.501 - 2.500 g  32,1  31,0 - 33,2  

12 - 14 dies 

Més de 2500  29,8  29,0 - 30,8  

Menys de 1.500 g  33,1  32,2 - 34,0  2 - 3 setmanes  

1.501 a 2.500 g  31,7  30,5 - 33,0  

Menys de 1.500 g  32,6  31,6 - 33,6  3 - 4 setmanes  

1.501 a 2.500 g  31,4  30,0 - 32,7  

Menys de 1.500 g  32,0  31,2 - 33,0  4 - 5 setmanes  

1.501 a 2.500 g  30,9  29,5 - 33,2  

Menys de 1.500 g  31,4  30,6 - 32,3  5 - 6 setmanes  

1.501 a 2.500 g  30,4  29,0 - 31,8  
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Les primeres hores de vida 

 

Com ja s’ha esmentat abans, és en les primeres hores de vida on hi ha major 
risc de refredament del nadó. Contribueix a això que els nens neixin nus i 
mullats. La sala de parts té generalment una temperatura molt per sota del que 
és un ambient tèrmic neutral. Durant la vida intrauterina, el fetus viu en un 
ambient d’estabilitat tèrmica. Aquest té una temperatura 0,5 Celsius més alta 
que la de la mare. La calor produïda pel metabolisme basal és dissipat pel torrent 
circulatori a la placenta. El sistema termoregulador no és necessita en l’etapa 
intrauterina, ja que el fetus no està sotmès a grans variacions de temperatura. 
La primera experiència de fred per a l’ésser humà és al naixement i el seu 
sistema termoregulador comença per primera vegada a funcionar, el que 
probablement expliqui la manca d’una resposta adequada en la producció de 
calor en les primeres hores.  

Si en el moment del naixement no es prenen mesures especials, el nadó es 
refredarà. Les majors pèrdues es produeixen per radiació i evaporació. Per 
evitar-les s’han de prendre amb tot nens les següents mesures:  

 

• Assecar-lo i cobrir-lo amb mantes tèbies. Canviar ràpidament la manta 
mullada.  

 

• Si el nen ha nascut en bones condicions, pot ser col�locat amb la seva mare en 
contacte pell a pell i ben cobert, el que li donarà un ambient tèrmic adequat en la 
majoria de les vegades. Idealment ha d’estar junt a la seva mare en una peça 
amb una temperatura al voltant dels 26 a 28°C amb un control regular de la 
seva temperatura axil�lar verificant que aquesta s’estabilitzi entre 36.5 i 37°C. En 
el cas d’un nen que neix amb problemes o que és prematur, és obligatori 
atendre’l sota un calefactor radiant, de manera que el nen no es refredi i pugui 
ser avaluat i tractat sense necessitat que aquest estigui totalment cobert.  

 

Efectes de l’ambient tèrmic en el recent nascut 

 

El refredament: El cas extrem és quan l'ambient tèrmic ha superat la capacitat 
de termoregulació del recent nascut i baixa la seva temperatura corporal 
(temperatura rectal). Clínicament això pot produir en el recent nascut de terme: 
gemecs i dificultat respiratòria, apnea, disminució de l'activitat, dificultat per 
alimentés, hipoglucèmia i acidosi, apnea. 

Al prematur, els signes són més subtils, però els seus efectes més greus poden 
ocasionar apnea i hipoglucèmia que si no són detectades poden posar en perill la 
seva vida. A més, el refredament s'ha associat amb la incidència de enterocolitis 
necrotitzants i amb un augment de la pressió a l'artèria pulmonar. 

 

Hipertèrmia: Aquest és un esdeveniment més estrany però que pot succeir tant 
en el recent nascut de terme com en el prematur. En el recent nascut de terme 
hi ha polipnea i augment de l'evaporació. Al prematur apnea i s'ha associat a una 
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hemorràgia intracraneal. Són situacions que no haurien de passar donats els 
sistemes de control que tenen les incubadores i els calefactors radiants, els quals 
pressuposen sempre una bona infermeria. 

 

Ambient tèrmic neutral: Aquest és molt important en la cura dels prematurs i 
dels recent nascuts de terme malalts. S'ha comprovat que s'associa amb una 
menor mortalitat i millor increment de pes en els prematurs. Millora l'evolució de 
qualsevol nadó malalt. 

 

Pautes per avaluar la temperatura 

Mesurar la temperatura axil·lar: aquesta ha de ser entre 36.5 i 36.8°C, i es 
controla regularment en tots els nadons. És més freqüent en les primeres hores 
de vida.  

 

Cas que la temperatura axil�lar és  més baixa de 36.5 ° C 

• S’ha d’avaluar perquè això ha passat, considerant primer de tot si la 
temperatura ambiental és adequada. 

  

• Després s’ha de revisar en el historial clínic si hi ha antecedents que puguin 
alterar la termoregulació, com l’antecedent d’asfíxia o la ingestió materna de 
derivats del diazepam o drogues anestèsiques.  

 

• Sempre que baixa la temperatura axil·lar del rang normal s’ha de mesurar la 
temperatura rectal. Si aquesta està per sota dels 37°C, vol dir que es van 
superar els mecanismes de termoregulació, el nen es va refredar i està més 
propens a presentar hipoglucèmia i acidosi. 

 

• Segons el resultat d’aquesta avaluació, es prendran les mesures que 
corresponguin: correcció de la temperatura ambiental, abrigar el nen, fer 
avaluacions segons la clínica: glucèmia, gasos en sang, indagació d’infecció. La 
inestabilitat tèrmica del recent nascut sense causa aparent és un signe precoç 
d’infecció i de enterocolitis necrotitzants.  

 

Cas en què la temperatura axil�lar està per sobre dels  37 ° C  

 

• S’ha d’avaluar les condicions ambientals: temperatura, tipus d’abric etc. 

  

• S’ha de mesurar la temperatura rectal. Quan el gradient axil�la / rectal 
disminueix 0,5°C i especialment si són iguals o s’inverteix, és un signe important 
de que l’alça tèrmica es dóna probablement a un ambient massa càlid. És la 
situació més freqüent a l’estiu, en els recent nascut de terme que es troben en 
puerperi amb les seves mares. En cas contrari s’haurà d’avaluar les condicions 
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clíniques generals del nen i d’acord amb això descartar en primer lloc, una 
infecció. 

En tots els casos d’alteració de la temperatura s’ha de fer un seguiment del 
recent nascut controlant la seva temperatura axil·lar cada mitja hora més o 
menys, fins que aquesta s’estabilitzi tot avaluant les condicions clíniques 
d’aquest. 

2.4. La Incubadora 
 

En aquest apartat ens endinsem en el què començaria a ser l’objectiu d’aquest 
projecte. Després de repassar la historia tot observant l’evolució d’aquests 
aparells i la branca de la medicina a la que pertany, s’explicarà el què és una 
incubadora, quines parts té, el seu principi de funcionament, la tecnologia que 
utilitza etc. Doncs és vital per el disseny què es proposarà, ja que alhora del 
plantejament del projecte necessitem conèixer les característiques de l’aparell, la 
teoria física amb la què funciona, els seus sistemes de control i de què hauran 
d’anar disposats, les normes que hi hagin establertes, els sistemes de protecció 
etc. Doncs això és el què veurem en el següent apartat.   

2.4.1. Què és una incubadora? 
 

Són aparells que s’utilitzen per a la cura dels nadons prematurs amb l’objectiu de 
brindar una atenció especial. Funciona com si fos una mena d’úter artificial, ja 
que el nadó ja no depèn de la seva mare per desenvolupar-se, però tampoc és 
capaç d’evolucionar per si mateix. Per això necessita quedar-s’hi, segur i aïllat de 
gèrmens i sorolls, el temps que els metges determinin, depenent de les 
setmanes que tingui el bebè, el nivell de desenvolupament dels seus sistemes 
vitals i d’acord a com el nadó vagi evolucionant.  

Hi ha nadons que necessiten estar a dins de la incubadora només unes hores per 
proporcionar calor constant i un aïllament tranquil, mentre que altres nadons 
molt prematurs han de tenir una estada més llarga, com poden ser uns quants 
mesos amb atencions especials.  

La matrona pot controlar el nadó mitjançant un monitor, que durant tot el temps 
d’estada del nadó prematur en visualitza els batecs cardíacs, la respiració i les 
constants vitals del nadó. En el cas d’algun error s’activa un sistema d’alarma per 
avisar al personal mèdic.  

Per a alguns, la incubadora és un mètode fred perquè no permet a la mare tenir 
molt contacte amb el nadó, que sí que és possible a través del mètode cangur, 
cada vegada més utilitzat en els hospitals. 

 

 

 

+Icterícia: És una coloració groguenca de la pell, de les membranes mucoses o dels ulls. El 

pigment groc prové de la bilirubina, un subproducte dels glòbuls vermells vells. 
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Figura 2.9.  Exemple d’una incubadora 
 

2.4.2. Tipus de incubadores 
 

Es poden diferenciar tres tipus d’incubadores segons el camp en el què 
s’utilitzen, aquestes són : 

 

Incubadora Neonatal 

 

Una incubadora per a nadons prematurs o neonats és un equip fonamental d'una 
unitat de tractament intensiu neonatal. Consisteix en una cambra tancada de 
material transparent que inclou una encoixinat esterilitzat per acostar el nadó, 
amb calefacció per convecció, filtre d'aires exterior, finestres per manipular el 
pacient, i diversos i sofisticats sistemes de monitorització que inclouen control de 
pes, respiració, cardíac i d'activitat cerebral. 

 

La càmera permet limitar l'exposició del nadó als gèrmens, i la complexitat dels 
equips permeten també diversos tractaments de cures intensives, incloent 
teràpia intravenosa, suplement d'oxigen, suport mecànic de la respiració i 
administració de fàrmacs. 

 

Incubadora Microbiològica 

 

En microbiologia una incubadora és un equip tancat que permet controlar la 
temperatura, humitat i altres condicions necessàries per al desenvolupament 
d'un cultiu microbiològic. 

Les incubadores més simples són cambres aïllades amb temperatura ajustable 
que típicament va de 60 a 65 º C, encara que poden assolir temperatures més 
grans, generalment fins a 100 º C. Els models més sofisticats inclouen la 
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possibilitat de refrigerar el contingut, controlar la humitat, i el nivell de diòxid de 
carboni. 

La majoria dels equips inclou un temporitzador programable, per a realitzar cicles 
de temperatures variables igual que dels altres factors ambientals. La mida de 
les incubadores poden variar des d'una mida per fer servir sobre una taula, fins a 
càmeres del volum d'una habitació. 

Una altra capacitat de les incubadores d'aquest tipus és controlar la velocitat de 
vibració, mesurada en revolucions per minut. 

 

 

 

 

 
 
 
     Figura 2.10.  Incubadora microbiològica 
 

Incubadora Comercial 

 

Un altre tipus d'incubadora és la utilitzada per a la producció comercial 
d'aliments, especialment ous i cria d'aus, en el que constitueix un 
desenvolupament artificial de la incubació natural. 

 

Per obtenir els millors resultats, les incubadores artificials permeten un control 
automatitzat i continu de temperatura i humitat ambiental, mitjançant forçadores 
d'aire, termòstats i temporitzadors. Hi ha models d'incubadores amb capacitat 
des d'unes poques dotzenes fins a milers d'ous. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Figura 2.11.  Incubadora Comercial 
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2.5. Principi de funcionament 

 

Una incubadora actual consisteix en un habitacle tancat, aïllat de l'ambient per 
mitjà d'unes parets construïdes amb material transparent que permeten aïllar el 
neonat sense perdre de vista i permetent a més l'administració, si fos necessari, 
de fototeràpia, per mitjà de raigs ultraviolats per als nadons amb icterícia *. 

 

L'habitacle disposa d'uns accessos o finestres per poder accedir al neonat des de 
l'exterior, com es pot veure en la figura..., per tal de mantenir el contacte entre 
la matrona i el nadó per si sorgeix algun problema.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.12.  Incubadora, es poden observar les dos finestres a la part lateral. 

 
 

La incubadora disposa d'un sistema calefactor, que pot ser una resistència 
calefactora en el cas de escalfament per radiació, o mitjançant el escalfament de 
la circulació  d’aire, és a dir per convecció. Es poden utilitzar qualsevol d’aquests 
dos mecanismes, sempre i quan es mantingui la temperatura del nadó desitjada. 

 

La circulació de l'aire és forçada, mantenint un flux d'aire de la forma més 
constant i silenciosa possible, per mitjà d’una turbina o ventilador. L'entrada 
d'aire es realitza a través d'un filtre d'impureses, que té per funció eliminar el 
CO2 produït per la respiració del nadó, es realitza per diferents orificis practicats 
a la paret de la incubadora. 
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      Figura 2.13.  Sistema de calefacció de la incubadora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Figura 2.14.  Diagrama de blocs de la incubadora 
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L’incubadora pot ser dividida en els següents components : 

 

2.5.1. Compartiment per al Nadó  

 

L'ambient que envolta el nen està aïllat a través de parets i comportes d'acrílic 
transparent(material polipropilè normalment). L'accés al nadó és realitzat 
utilitzant comportes de braç o la comporta principal de la cabina. 

 

2.5.2. Circulació de l'Aire  
 
L'aire calent que prové del ventilador passa entre les parets de la coberta seguint 
tota la curvatura de la cabina, per després barrejar-se amb aire fresc (o oxigen) i 
entrar a la unitat processadora d'aire (calefactor, filtre, humidificador i 
ventilador). 

2.5.3. Sistema de Control 
 

La majoria d'incubadores modernes tenen un sistema de control a través de la 
lògica difusa(control PID), tot i que també s’utilitzen microcontroladors, que 
inclou dos o tres sensors de temperatura. Això dóna la versatilitat a l'equip 
d'utilitzar com a paràmetre de control ja sigui la temperatura de l'aire o la 
temperatura de la pell del nadó. 

Mode d’operació amb Temperatura de l’aire  

En aquest mode d’operació, la temperatura dins de la incubadora pot ser 
mantinguda típicament al rang de 36 °C a 39 °C. La temperatura és mesurada 
per un o dos sensors dins de la cabina i pot ser fixada al valor desitjat, a través 
del sistema de control. Un sensor addicional serveix per limitar la temperatura 
màxima de l’aire en 40°C, aproximadament. Si aquest límit és assolit, una 
alarma és activada i el escalfador es desconnecta automàticament. En aquesta 
forma d’operació, la temperatura del nadó és funció tant de la temperatura de 
l’aire com de la seva habilitat per establir i mantenir la seva pròpia 
temperatura(Sinclair JC. ‘Servocontrol for maintaining abdominal skin 
temperature at 36ºC in low birth weight infants’. Cochrane Database Syst Rev 
2002). 

Mode d’operació amb Temperatura de la pell 

 

En aquest mode d’operació, la temperatura de la pell en el nadó pot ser 
controlada típicament entre el rang de 34 ° C a 38 ° C. Una sonda amb un 
sensor de temperatura és col�locada directament a la pell del infant. El sensor de 
temperatura de pell hauria ser localitzat a l’abdomen, en un punt mig entre el 
melic i la zona de la pelvis, a una distància de no menys de 4cm de qualsevol 
monitor transcutàni (TcPO2 o TcPCO2). L’àrea de la pell sobre la qual serà 
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col�locat el sensor haurà d’estar neta i seca, i no haver estat ocupada prèviament 
per monitors transcutanis. Si el sensor per qualsevol raó perd el contacte amb la 
pell una alarma és activada. En aquest mode la temperatura màxima és limitada 
també a 40 °C. 

2.5.4. Alarmes 
 

La majoria d'incubadores modernes cada vegada que s'encenen, automàticament 
activen una seqüència per examinar el bon funcionament tant visual com audible 
de les alarmes. 

Entre les alarmes que comunament s'utilitzen en les incubadores podem tenir: 

 

Alarma de Flux d'Aire 

 

El sensor que controla aquesta alarma està ubicat a la trajectòria normal de l'aire 
que mou el ventilador. Si el flux de aire s’atura per causa d'una falla en el 
ventilador, la temperatura del sensor augmenta accionant l'alarma. Aquesta 
alarma no pot ser silenciada fins que sigui corregida la falla. 

Alarma d'Alta Temperatura 

 

Aquesta alarma és accionada quan la temperatura dins de la incubadora arriba 
als 40 °C. Aquesta alarma no podrà ser silenciada sense corregir la anomalia. 

 

Alarma de Falla Subministrament  

 

Si la font d'energia elèctrica a la incubadora per qualsevol raó és desconnectada, 
una alarma és accionada. Aquesta alarma només podrà ser desactivada si es 
restaura el subministrament d'energia o si s'apaga la unitat. 

 

Alarmes de sondeig de temperatura 

 

Un circuit especial es fa servir per monitoritzar els sensors de temperatura d'aire 
i de pell buscant condicions de curtcircuit, circuit obert o desconnexió. Un 
indicador de llum intermitent i una alarma audible són accionats indicant alguna 
anomalia en la temperatura d'aire o de pell. Aquesta alarma pot ser accionada 
també si el sensor perd contacte amb la pell. 

2.5.5. Accessoris 

Làmpades per fototeràpia 

 

Els mòduls de fototeràpia per incubadora normalment contenen 3 o 4 làmpades 
halògenes de quars connectades en serie. Aquest tipus de sistema produeix un 
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nivell d'irradiació al centre del matalàs aproximadament de 9µW/cm2/ηm, en el 
rang de longitud d' ona entre 400-500 ηm per tractar pacients amb 
hiperbilirrubina. 

Element Radiador de calor 

 

El radiador de calor ha de ser utilitzat per un període limitat de temps sota la 
propera supervisió del personal clínic. Per a l'ús d'aquest accessori s’ha de retirar 
totalment la coberta de la incubadora. Típicament cada 15 minuts una alarma 
s'acciona i automàticament es desconnecta el escalfador. Després d'examinar la 
condició del nadó, l'operador pot posar de nou en funcionament el escalfador. 

Sistema d'Administració de Oxigen 

 

L'oxigen és normalment administrat per vàlvules instal�lades a la paret o per 
tancs d'oxigen. Una màscara o un compartiment tancat han de ser utilitzats per 
mantenir les condicions atmosfèriques desitjades. És important remarcar que l'ús 
inadequat del subministrament d’oxigen pot ocasionar seriosos problemes com 
ceguesa, dany cerebral o mort. 

Sistema d'Humectació 

 

La reserva del humidificador ha de ser omplerta amb aigua esterilitzada i 
destil�lada. 

Normalment amb omplir una vegada la reserva és suficient per a l'operació del 
dia. Sota aquestes condicions la humitat relativa dins de la incubadora és 
típicament entre al 50 i al 60%. Algunes incubadores mesuren la humitat relativa 
utilitzant targetes d'un sol ús muntades dins de la cabina. Aquesta targeta ha de 
ser canviada cada vegada que la incubadora sigui netejada o després de cada ús. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 2.15.  Parts de la incubadora 
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CAPÍTOL 3:LA INCUBADORA 

EN EL MÓN ACTUAL  

3.1. Presentació del model 
 

En aquest apartat es vol exposar una incubadora en actual funcionament, 
concretament a l’hospital clínic de Barcelona. L’hospital clínic ha facilitat les 
dades de contacte per a les dues empreses exportadores dels equips mèdics en 
el servei de neonatologia, concretament les dues marques de les incubadores. 
Les dues marques són Dräger i Ohmeda. Es va contactar amb la primera, que va 
facilitar informació sobre el prototipus ISOLETTE 8000, que és el model més 
utilitzat actualment. Tot seguit es presentaran la tecnologia aplicada i les 
especificacions de l’equip(Manual Incubadora 8000 Documentación técnica). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Figura 3.1. Incubadora 8000 
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3.2. Descripció del funcionament 

 

L'aire calent es condueix cap a dalt entre parets dobles, al llarg de tota la part 
frontal (porta frontal) i, passant per la part superior de la coberta, baixa entre les 
parets dobles de la part posterior mitjançant aspiració. Per això, el nadó es troba 
en una zona de circulació d’aire tranquil�la, amb velocitats molt baixes, de 
manera que s'eviten pèrdues per convecció. 

 

 
                                     Figura 3.2. Conducció d'aire a la incubadora 
 
A més, la construcció de la paret doble per tots els costats de la tapa de la   
incubadora, redueixen les pèrdues per radiació del nadó. 
 
En obrir la porta frontal i la finestra abatible, queda una cortina d'aire calent molt 
efectiva, que evita que es pugui produir un refredament notable a l'interior de la 
coberta. Amb el tipus de matalàs utilitzat s'aconsegueix que les pèrdues de calor 
a la base siguin molt reduïdes i una posició molt confortable pel nadó. Està 
fabricat mitjançant una espuma especialment tova, revestida amb una làmina 
llisa i higiènica.  
 

La incubadora està equipada amb rodes giratòries de marxa suau per al seu 
transport dins de la clínica. Dues d'elles poden fixar-se. En els laterals es troben 
carrils normalitzats per allotjar aparells addicionals, i sent apropiats també com 
agafadors.  
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El sensor de clima col�locat prop del cap del nadó reacciona molt ràpid davant les 
variacions de les condicions climàtiques i permet un ajust molt sensible. Conté 
els sensors per a la temperatura de l'aire, l'oxigen i la humitat. Les connexions 
per a 1 sensor de temperatura cutània o per a 2 sensors de temperatura cutània 
(Thermomonitoring) es troben a la part esquerra de la carcassa base.  
 
Amb el mòdul d'oxigen es pot seleccionar la concentració d'oxigen desitjada dins  
de la coberta i regular-la automàticament. En cas de variacions sobre el valor 
determinat, s'activen les alarmes. L'ajustament permet assolir ràpidament la 
concentració d'oxigen desitjada (40% a 1,5 minuts i 60% a <7 minuts). Per 
aquesta raó és possible aconseguir una ajuda ràpida en casos d'emergència i 
tornar ràpidament al nivell de concentració seleccionat després d'obrir la tapa 
frontal o les obertures per a les mans.  

 

L'ajustament d'humitat permet fixar i mantenir constant la humitat d'aire 
desitjada. L’aportació de l'aigua necessària es realitza amb ampolles d'aigua 
esterilitzada. L'evaporació d'aigua produeix una humectació de l'aire 
higiènicament perfecta. Segons els requeriments higiènics, totes les peces de la 
incubadora en contacte amb el aire respiratori del nadó es poden desinfectar 
tèrmicament i a més, estan dissenyades per poder-les treure de l'aparell base.  
 
La configuració de les obertures per a les mans, comparant-les amb les 
obertures circulars, permeten més llibertat de moviment dels braços del 
personal, amb una secció més petita. D'aquesta manera es redueixen les 
pèrdues de calor. El control de l'aparell es realitza mitjançant un 
microprocessador. L'aparell es sotmet a un test general de funcionament al 
posar-lo en marxa i després, automàticament cada 10 minuts. Els components 
rellevants per a la seguretat es comproven accionant-los breument. El calibratge 
del sensor d'oxigen es realitza automàticament al connectar l'ajust de O2 i 
després de estar 24 hores en funcionament.  

 

Les desviacions dels valors de mesura o les caigudes del sistema s'indiquen de 
manera òptica i acústica. Les situacions de funcionament prohibides provoquen la 
desconnexió de calefactors i vàlvules.  

 

Un ventilador de refrigeració incorporat procura un refredament ràpid i efectiu, 
tan aviat com el valor real de la temperatura de l'aire sobrepassi en algunes 
dècimes de grau el valor nominal. 

 

3.3. Dades tècniques  

3.3.1. Condicions ambientals  
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- Temperatura ambiental: + 0 fins +30 ° C (funcionament)0 fins a +70 ° C            
(emmagatzematge). 

 

- Humitat ambiental de l'aire: 15 fins 95% Hr.  

 

- Pressió atmosfèrica ambiental: 900 hPa a 1100 hPa. 

3.3.2. Característiques de serveis  
 

- Tensió de funcionament: 100/120/127/230/240 VCA  50/60 Hz 

          

- Consum de corrent: placa de característiques 

 

- Capacitat tèrmica (aire): 400 VA  

 

- Capacitat tèrmica (bullidor): 100 VA  

 

3.3.3. Valors de funcionament  
 

- Temps d'escalfament: 35 minuts de 20 ° C a 31 ° C amb o sense humidificador 
d'aire. 

 

- Caiguda de temperatura: obrint les dues obertures per a les mans <1 °C obrint 
la tapa frontal <5 ° C.  

 

- Temperatura ambiental = 25 ° C i 36 ° C, temperatura interior de la 
incubadora.  

 

- Humectació:  bullir l’aigua destil�lada. Increment d'oxigen (<7 minuts de 21 a 
60% de Volum de O2). 

 

- Velocitat de l'aire: uns 8 cm/s per sobre de la superfície de repòs. 

 

- Alimentació d'aire fresc: 30 l / min. funcionant a 50 Hz  Rentat CO2: (segons 
IEC 60601-2-19/105.1). La concentració màx. de CO2 existent a la sala de 
nadons és de 0,2%. 
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Taula 3.1.  Rang de valors dels sensors 
 

 Camp d’ajust Camp d’indicació 

Temperatura del 

aire: 

+28 a +39 °C +10 a 50 °C 

Temperatura cutània: +35 a +37 °C +33 a 38 °C 

Humitat del aire: 35 a 85 % Hr. 

 

0 a 99 Hr. 

Contingut d‘oxígen: 21 a 75% Vol. (50Hz) 

21 a 65% Vol. (60Hz) 

0 a 99% Vol. 

 
 

3.3.4. Principi de mesura dels sensors: 

 
- Temperatura de l'aire: NTC (x2)  

 
- Temperatura cutània: NTC  

 
- Contingut d'oxigen: cèl�lules galvàniques (x2).  

 
- Humitat de l'aire: capacitar.  

 
- Soroll del funcionament: <50 dB (A) a l'interior de la coberta.  

 
- Filtre d'aire fresc: tipus de partícules P2 segons norma UNE-EN 60601-2-19, 
grau  
  de pas 2%.  

- Classe de protecció : Tipus B. L'aparell correspon a la norma UNE-EN 
60601. 
 

3.3.5. Dimensions i Pes 

 
- 1498 x 950 x 437 mm (alt x ample x profunditat)  

- 104 kg 
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3.4. Dispositiu de seguretat 
Després de connectar la incubadora es produeix un autotest. En aquesta 
comprovació es revisen totes les cel de memòria del control de microprocessador 
i el funcionament correcte dels segments del programa.  

 

El funcionament dels òrgans d'ajust, les respostes i les indicacions es comproven 
connectant i desconnectant. La detecció del funcionament del ventilador es 
mesura directament a la turbina mitjançant un tacòmetre. Per motius de 
redundància, les conduccions de control a la perifèria estan per duplicat.  

 
Aquesta comprovació completa s'executa a més cada 10 minuts durant el 
funcionament.  
En aquesta comprovació es revisen totes les opcions, no tan sols les 
connectades. Un missatge d'error (Error) d'un mòdul defectuós s'indica també si 
està desconnectat. Amb això l'usuari coneix la disposició real de funcionament de 
l'aparell. 

Al connectar de nou l'aparell o al connectar un mòdul, el valor real corresponent 
es posa com a valor inicial. Com a requeriment de confirmació o modificació 
d'aquest valor, l'indicador de valor prefixat s'encén intermitentment i en 
l'indicador de valor real apareix el text "Set" alternant amb el valor de mesura. 

 

3.5. Thermomonitoring  
 

En el thermomonitoring es pren la temperatura amb un sensor de temperatura 
cutània al tors i amb un segon sensor de temperatura cutània en les extremitats. 
De la diferència de temperatures es poden treure conclusions sobre l'estat del 
pacient. El segon canal pot llegir-se mitjançant una tecla addicional o a través de 
la interfície opcional RS232. L'ajustament de la temperatura cutània té lloc 
només a través del primer canal.  

 

3.6. Alarmes 
 
La incubadora té un comportament d'alarma escalonat. Les avaries que 
apareixen es comuniquen depenent de la seva valoració. L'aparell no ha de parar 
les funcions de la incubadora vitals per el nadó degut a la caiguda d'opcions que 
són prescindibles. Les alarmes per desviacions de valors nominals i la manca 
d'aigua tenen un so intermitent d'avís, que pot ser desconnectat durant 10 
minuts. Errors amb un potencial de perill més elevat produeixen un so continu 
que no pot ser desconnectat. A més, s'encenen intermitentment els LEDs 
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d'alarma corresponents. Tot això serveix per a què el personal sanitari prengui 
una decisió ràpidament. A continuació es descriuen els avisos d'alarma un a un.  

3.6.1. Desviació del valor nominal 
 

En sobrepassar els límits dels valors nominals de concentració d'oxigen (>+5% 
Vol O2), temperatura cutània (>+0,5ºC) i temperatura de l'aire (> +1,5ºC) així 
com temperatura excessiva (>38 o 40ºC) i manca d'aigua, s'originen els 
següents avisos d'alarma: 

 

• parpellegen els indicadors de valor real o valor nominal en cas de falta   
d'aigua.  

 

• S'encén intermitentment un LED especial d'alarma. 

  

• So d'alarma intermitent (es pot desconnectar durant 10 minuts).  

 
• S'encén el LED central d'alarma.  

 

El so d'alarma per la diferència de >-1,5 º C, entre el valor nominal i el valor real 
de la temperatura de l'aire es suprimeix automàticament durant 30 minuts al 
connectar la incubadora, a fi d'evitar un senyal continu d'alarma durant la fase 
d'escalfament. Si durant aquest temps el valor real sobrepassa 1,5 ºC per sota 
del valor nominal, per mitjà del LED corresponent es mostra l'alarma i el temps 
de supressió. En aquest cas, la pantalla de valor real no s'encén intermitentment. 
El temps de supressió d'alarma es esborrat abans d'hora, tan aviat com el valor 
real de la temperatura de l'aire no arribi a 1,5 ºC per sota del valor nominal.  

 

El so d'alarma de sobretemperatura ha d’aturar-se mitjançant la tecla Reset, a fi 
de que l'usuari sigui conscient d'aquest error. Les altres alarmes s'esborren 
automàticament al normalitzar la situació corresponent. Amb l’alarma en 
supressió, el LED vermell d’alarma, que abans estava parpellejant, segueix encès 
però amb llum contínua. El LED groc indica que s'ha confirmat l'alarma.  

 

Si durant el temps de funcionament de supressió d'una alarma es produeix un 
altre cas de alarma, s'activa immediatament el so d'advertència i s'elimina el 
temps de supressió d'alarma. Aquesta alarma també es pot tornar a 
desconnectar, depenent del tipus de error. En aquest cas, el temps per a la 
reconnexió del primer so d'alarma es prolonga segons la diferència de temps 
entre les dues alarmes.  
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3.6.2. Alarmes de sensor 
 

Les avaries en els sensors de temperatura d'aire, temperatura cutània, 
concentració de oxigen i humitat, així com avaries del ventilador generen els 
següents avisos d'alarma:  

 

• En la indicació corresponent al valor real, parpellegen tres ratlles (temperatura 
d'aire i cutània), o dues ratlles (O2, humitat).  

 

• En cas d'avaries del ventilador apareix intermitentment el valor real de 
temperatura de l'aire.  

 

• S'encén intermitentment el LED d'alarma corresponent.  

 

• So continu de botzina.  

 

En les alarmes dels sensors de concentració d'oxigen i humitat, s'apaga l'alarma 
al desconnectar el mòdul corresponent i es pot seguir treballant amb la resta de 
funcions. El mateix és vàlid per al mòdul de temperatura cutània, però en aquest 
cas s'ha d'extreure en primer lloc el sensor defectuós.  

3.7. Components de la Incubadora 8000 

3.7.1. Sensor de clima  
 

Amb aquest sensor es registren les condicions climàtiques en la incubadora. El 
sensor pot ser modificat a l'interior de la incubadora per calibrar la funció de 
mesura de O2.  

 

Blocs de funcionament:  

 

• 2 sensors de temperatura de l'aire.  

 

• 2 sensors O2. 

 

• Sensor d'humitat amb electrònica d'avaluació.  

 

• 2 Microconmutadors per registrar la posició del sensor.  
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3.7.2. Sensor de temperatura de l'aire  

 

El sensor de temperatura de l'aire es troba, segons el cablejat, es troba 
connectat en un amplificador d'operacional i subministra una tensió de sortida 
proporcional a la temperatura, que s'adapta al marge de tensió d'entrada del 
convertidor A/D, a través d'un segon nivell d'amplificació.  

 

Característiques: 0,0 º C fins 60,0 º C = 0,0 V fins 5,0 V. 

3.7.3. Sensor de sobretemperatura  
 

El sensor de sobretemperatura es troba juntament amb el sensor de temperatura 
de l'aire en una caixa comuna i serveix com a sistema redundant de mesura de 
la temperatura de l'aire. El factor amplificador i el senyal de sortida són diferents 
al senyal de sortida del sensor de temperatura de l'aire. El programari vigila tant 
al sensor d'aire com al de sobretemperatura. En cas d'una desviació de les 
temperatures mesurades superiors a 0,5 º C, es produeix una alarma de sensor. 
El sensor de sobretemperatura es troba al connectat a un amplificador d'operació 
i subministra una tensió de sortida proporcional a la temperatura, que s'adapta al 
marge de tensió d'entrada del convertidor A/D, a través d'un segon nivell 
d'amplificació.  

 

Característica: 0,0 º C fins 50,0 º C = 0,0 V fins 5,0 V.  

3.7.4. Comparador de sobretemperatura  
 

La tensió de sortida del circuit del sensor de sobretemperatura s'avalua 
mitjançant un comparador, el llindar de resposta està ajustat a 40,0 ºC. A través 
d'aquest comparador es desconnecta la calefacció en cas d'excés de 
temperatura, independentment del sistema del microprocessador, estan l'aparell 
en un estat de seguretat òptima. L'estat de "Sobretemperatura" s'emmagatzema 
per mitjà d'un relé. Només es pot alliberar l'ajust de la calefacció prement la 
tecla “Reset”, després que la temperatura hagi baixat del   llindar del 
comparador. 

3.7.5. Alarma de sobretemperatura  
 

A la targeta mare es troba el relé per l'alarma per sobretemperatura. A través 
del maquinari, el límit d'alarma de sobretemperatura està ajustat a 40,0 º C 
mitjançant el escalat de l'amplificador. Per a valors nominals <37,0 º C, el límit 
d'alarma de sobretemperatura és de 38,0 º C, per sobre és de 40,0 º C. 
Mitjançant un contacte es llegeix i s’avalua la posició del relé. A través del segon 
contacte s'activa un relé de desconnexió  per a la calefacció de aire i la calefacció 
de l'evaporador. 

 



Sergi Ludeña Comeras  

 - 48 - 

3.7.6. Sensor de la temperatura cutània  
 

El sensor de temperatura cutània es troba connectat a un amplificador d'operació 
i subministra una tensió de sortida proporcional a la temperatura, que s'adapta al 
marge de tensió d'entrada del convertidor ADC, a través d'un segon nivell de 
amplificació. Característiques: 32,0 º C fins 39,0 º C = 0,0 V fins 5,0 V.  

3.7.7. Alarma del sensor de temperatura cutània   
 

La tensió de sortida, proporcional a la temperatura cutània, de la primera etapa 
d'amplificació del circuit de mesura es desacobla a través d'un amplificador 
operacional i s'avalua com a criteri per trencament i curtcircuit de sensor a 
través del convertidor A / D.  

 

3.7.8. Sensor d'humitat  
 

La tensió de sortida del sensor d'humitat es connecta mitjançant un 
divisor de tensió al convertidor A / D.  

 

Característiques: 0% H. rel. fins a 100% H. rel. = 0,55 V fins 4,31 V. 
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3.7.9.  Especificacions Tècniques 
 

Taula 3.2.  Especificacions tècniques Incubadora 8000 
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CAPÍTOL 4:CONTROL DE 

TEMPERATURA 

DIGITAL 

4.1. Introducció  
L’objectiu d’aquest disseny és la de realitzar un prototipus d’un control de 
temperatura per a una incubadora tot tenint en compte la normativa espanyola 
per equips mèdics en especial les incubadores, UNE 60601-2-19/20/21:2010, 
i la norma UNE 793:1998, que tracta sobre la seguretat mínima d’aquests 
equips. De totes maneres no és l’objectiu principal el complir totes les normes al 
peu de la lletra, sinó que l’objectiu bàsic és el de poder regular la temperatura 
als nivells establerts com s’especifica en la norma UNE 60601-2-
19/20/21:2010, i el facilitar a la matrona o a la infermera al càrrec la 
comunicació amb l’equip, que sigui un control senzill, automàtic, que informi en 
tot moment de l’estat de la temperatura(màxims, mínims, alarmes etc.) i que 
mitjançant el visualitzador utilitzat, doni informació explícita i entenedora, per tal 
de què l’encarregat/da de la vigilància del neonat sàpiga que fer en tot moment.  

 

Es pretén simular el comportament d’una incubadora en el cas de mantenir la 
temperatura d’un nadó per a la seva correcte evolució, partint d’un control digital 
de temperatura mitjançant un algoritme control. 

 

Per a poder realitzar aquest control digital, és farà ús d’un microcontrolador que 
s’encarregarà de processar i visualitzar les dades capturades per un sensor, que 
es situarà en l’habitacle que es pretén construir. 

4.2. Solució adoptada 
Per a la correcte realització d’aquest projecte, es va fer un plantejament inicial 
en el avantprojecte sobre tot el que es necessitava(components electrònics, 
cablejat, materials etc.), i en el què havia de consistir el sistema de control de la 
temperatura emprat. Es van plantejar una sèrie de punts els quals havien de 
marcar la composició i el que hauria de controlar el dispositiu. Finalment la 
solució adoptada ha estat la de mantindrà la idea proposada en el plantejament 
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inicial tot varien alguns aspectes del disseny i de la introducció de la temperatura 
al dispositiu. En els següents punts es mostren les solucions adoptades ens els 
aspectes importants de la composició del disseny. 

 

 

� Dispositiu de control: El dispositiu que s’ha utilitzat és el 
microcontrolador PIC16f877A, el que es va proposar en l’avantprojecte. 
S’encarregarà de totes les funcions de control de la temperatura de la 
incubadora, font de calor, alarmes, visualització, teclat... S’ha decidit per aquest 
component degut a les seves característiques que compleixen de sobres els 
requisits necessaris per el disseny, a més de tenir un cost assequible. Aquí es 
mostren algunes de les seves característiques: 

 

� Memòria Flash:14KB 

� EEPROM :256Byte 

� Convertidor A/D 8 bits 

� Nº de Timers:1 

� Freqüència del clock:20MHz 

� Mínim voltatge d’alimentació:4V 

� Màxim voltatge d’alimentació:5.5V 

� Nº de Pins:40 

� Rang de temperatura:0°C to +70°C 

� Configuració de la memòria:8192x14 

� memòria:8KB 

� Tipus de memòria: FLASH 

 

� Rangs de control: Seran necessàries les temperatures a les que s’ha de 
mantenir el nadó prematur, segons l’edat gestacional i el pes del infant. La 
solució adoptada ha estat la d’introduir un cert valor per teclat si es vol controlar 
manualment, sinó el dispositiu regularà automàticament la temperatura entre 
uns valors establerts en l’algoritme de control. Aquests valors han estat escollits 
segons les especificacions de temperatures a las que s’ha de trobar un recent 
nascut generalment. A partir d’aquí, el dispositiu controlarà la font de calor 
perquè mantingui el nadó en els rangs de temperatura establerts, la temperatura 
del nadó serà presa per un sensor de temperatura de tipus semiconductor. 

 

� Control manual o automàtic: El dispositiu de control serà capaç de 
seleccionar dos modes de control mitjançant el teclat, el mode automàtic i el 
mode manual. El mode automàtic pretén controlar la temperatura del cubicle 
amb uns límits establerts mostrant per pantalla la temperatura en tot moment, 
en canvi en el mode manual es disposarà de la opció de introduir mitjançant el 
teclat les temperatures màxima i mínima en les que es trobarà el nadó. 
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� Font de calor: S’ha optat per escollir una resistència calefactora que es 
col�locarà  a sota del llit del recent nascut. El circuit de control estarà format per 
un optoacoplador (MOC3011) i un TRIAC (BT136) amb el seu corresponent 
dissipador de calor, que seran controlats per el microcontrolador. 

El model emprat per a la font de calor es tracta de base calefactora amb doble 
capa d’alumini. Aquí es mostra una imatge: 

 

 

  
Figura 4.1. Base calefactora 

 

Les bases calefactores BSA, estan constituïdes per una base d’espuma de 
poliisocionato amb doble capa d'alumini, amb una temperatura de treball de -40 
º C a +180 º C. Els cables calefactors que gràcies a la seva constitució general: 
aïllament de silicona tèrmica, fil calefactor Ni-Cr 80/20 i la seva ànima de fibra 
de vidre, que permet garantir la operativitat del cable calefactor contra qualsevol 
agent corrosiu i donar les màximes garanties. Està normalitzat segons la norma 
IEC 61423-1/-2(Cables de calefacció per aplicacions industrials - Part 2: 
Requisits de construcció i materials) i IEC 60800(Els cables de calefacció amb 
una tensió nominal de 300/500 V, per calefacció de confort i la prevenció de la 
formació de gel). 
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Taula 4.1. Característiques tècniques 

 
 

� Sensor de temperatura:  En aquest cas s’ha escollit el sensor LM35 en 
contra del LM61, ja que no va ser possible la seva compra el no estar en el stock 
de les tendes on es van comprar els components. Aquest sensor de tipus 
semiconductor és molt utilitzat per a tota mena de projectes realitzats per a 
l’obtenció de temperatura degut ala seva precisió i estabilitat. El sensor  
proporciona la relació 10mV/ºC, així si la temperatura és de 25 ºC, a la sortida 
del sensor tindrem 0,25 V que seran tractats en el microcontrolador i visualitzats 
per pantalla. La seva precisió serà segons el connexionat en aquest projecte de 
±0,5 ºC, error acceptable si ho comparem amb els prototips utilitzats en els 
hospitals. En el ANNEX es pot observar el seu datasheet. 

 

� Sistema de visualització: Per tal de mostrar la temperatura a la que es 
troba el nadó es va decidir utilitzar una pantalla LCD, el model emprat finalment 
ha estat el PC1602F, degut a la relació qualitat-preu. S’encarregarà de visualitzar 
els missatges de informació i les temperatures corresponents. En el ANNEX es 
pot observar el seu datasheet. 

 

� Sistema d’alarmes: El sistema disposarà finalment de tres alarmes, dos 
indicaran si la temperatura està per sota o per sobre dels rangs establerts, i una 
altre que indicarà si la temperatura es troba molt per sota de la temperatura 
ambient dintre del cubicle (<30ºC). Les dues primeres es senyalitzaran amb 
Leds, i la última amb un Led i un altaveu. 

 

 

Rang de temperatura operatiu -40 º C a +180 º C 

densitat 35kg / m³ 

Resistència tèrmica 1, 26 m². h º C / kcal 

Gruix 4 mm  

Longitud màxima Segons model(aproximadament 1m 
per aquest projecte) 

Potència dissipada per metre 60 W/m 

Alimentació 12/24/48/110/125/230/380...750 V 

Conductivitat tèrmica 0,018 Kcal / h�mºC 

Tensió d’aïllament 1500V 

Conductor de calentament Ni-Cr 80/20 



PFC2 SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA D’UNA INCUBADORA 

 - 55 - 

4.3. Diagrama de blocs 
En aquest diagrama es representen en diferents blocs el recorregut de les dades 
obtingudes per el sensor i que mitjançant el microcontrolador, activaran i 
desactivaran la font de calor, i visualitzaran les dades per el LCD.  

 

 
 
 
 
 
          Figura 4.2. Diagrama de blocs 

4.4. Components de la incubadora 

4.4.1. Circuit de reset 

 
El circuit de reset està format per dues resistències, de un 1kΩ i 10kΩ, un 
condensador de 1µF un polsador(veure figura 6.). L’esquema ha estat adoptat 
segons les especificacions en el datasheet del microcontrolador, i va connectat al 
pin número 1 del microcontrolador.  

 

El seu funcionament consisteix en què si es manté en estat alt el 
microcontrolador treballa sense cap mena de problema, però si es prem el circuit 
passa a ser un divisor de tensió, i degut al valor dels components s’envia un 
nivell baix lògic el que provoca un reset al micro. 
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Figura 4.3. Disposició electrònica circuit de reset 

4.4.2. Circuit freqüència d’oscil�lació 

 
S’ha optat per fer servir com a component oscil�latori, un cristall líquid de 
20MHz. El cristall és un component que genera una tensió gràcies a vibracions 
mecàniques, i és el que dóna els temps d’execució de les rutines del micro.  El 
circuit emprat i els valors dels condensadors i de la resistència que l’acompanyen 
són els recomanats en el datasheet del PIC16F877A(ANNEX ) 

 

GND

R19

10M

C1
18p

C2
18p

20MHZ

CRYSTAL

OSC1/CLKINOSC2/CLKOUT

 
Figura 4.4. Disposició electrònica oscil�lador 20Mhz 

4.4.3. Entrada del sensor de temperatura LM35 

 
El sensor té tres pins de connexió, un que serà la sortida de la temperatura que 
detecti en forma de tensió, amb una relació de 10mV per cada grau centígrad, i 
les altres dos pins que seran els d’alimentació(5V i GND). 

 

La sortida del sensor anirà connectada al pin 0 del PORTA, també coneguda com 
l’entrada AN0, és a dir la primera entrada analògica del convertidor analògic 
digital que conté el PIC16F877A. La tensió de referència anirà connectada al pin 
3 del PORTA, o també VREF+, i serà de 2,56 V, que és la tensió amb la què la 
conversió es realitza adequadament.  
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Figura 4.5. Disposició electrònica sensor LM35  

 

Resolució convertidor A/D 

 

Resolució = Vref/mostres = 2,56V/ 2^10bits = 2,56V/1024mostres = 2,5 mV  

4.4.4. Teclat matricial 

 
El teclat matricial escollit ha estat el TC3400. És un teclat 4x3, 4 files i 3 
columnes, és a dir 12 tecles en total. 

 

S’ha decidit que es connectarà en el PORTB del microcontrolador, degut a què el 
PIC16F877A inclou resistències de Pull up en la sortida d’aquest port. L’activació 
de les Pull up es farà mitjançant l’algoritme de control. La utilització de 
resistències de Pull up és necessària per a la detecció de les tecles premudes, ja 
que es configurarà el PORTB del microcontrolador de manera que els pins on 
estiguin connectades les files siguin configurats com sortides, i els pins on 
estiguin connectades les columnes actuïn com entrades. A més els pins hauran 
d’estar a nivell alt fins que  no es premi una tecla, ja que quan una tecla sigui 
premuda, els corresponents bits a la fila i columna d’aquesta es posin a nivell 
baix automàticament. Tot això estarà més argumentat en l’explicació de 
l’algoritme utilitzat. 
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Figura 4.6. Disposició electrònica Teclat matricial 

 

4.4.5. Etapa de visualització LCD 

 
La pantalla del LCD consta de 14 pins, 3 d’ells utilitzats per el control 
(E,R/W,RS), 3 per l’alimentació(5V i GND) i el contrast (VDD,VSS,VEE 
respectivament), i els 8 restants utilitzats per l’entrada del caràcter corresponent 
en format ASCII (Es farà servir una rutina de conversió de BCD a ASCII en 
l’algoritme de control). El LCD funciona de la següent manera: 

 

1. S’inicia el LCD i es configura el port del micro utilitzat per rebre el caràcter(en 
aquest cas el PORTD). 

 

2. S’habilita per tal de rebre el caràcter i es guarda en la memòria del 
LCD(DDRAM). 

 

3. Es mostra per pantalla(seleccionant la línia on es vol escriure) el caràcter 
guardat. 

 

4. Es neteja la pantalla i s’esborra la memòria. 

 

Aquí es mostra una taula amb la descripció dels pins: 
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Taula 4.2. Bits display LCD 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

D’aquesta manera s’utilitzaran els pins 0 i 1 del PORTC per els pins RS i E 
respectivament, el pin R/W anirà a GND, és a dir, que estarà sempre en mode 
escriptura.  

 

També es mostra una taula amb algunes configuracions dels pins per tal de 
controlar perfectament el LCD, i per a la realització de les rutines necessàries en 
l’algoritme de control. 

 

Clear LCD 

 

S’esborra la pantalla i es col�loca el cursor en la primera posició de la memòria. 

    
Taula 4.3. Disposició Bits LCD 

 

 
Home 

 

Col�loca el cursor a la posició 0 i fa que el visualitzador comenci desplaçar-se des 
de la posició original. El contingut de la memòria queda invariable. La direcció de 
la memòria retorna a la posició 0. 

 
Taula 4.4. Disposició Bits LCD 
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Entry mode set 

 

Estableix la direcció de moviment del cursor i especifica si la visualització es va 
desplaçant a la següent posició de la pantalla o no. Aquestes operacions 
s’acostumen a utilitzar durant l’escriptura o la lectura de dades.  

 
Taula 4.5. Disposició Bits LCD 

 

 
 

Display ON/OFF control 

 

Activa o desactiva tant el visualitzador com el cursor i estableix si aquest últim té 
que parpellejar o no. 

 

 

 
Taula 4.6. Disposició Bits LCD 

 

 
 

Cursor or display shift 

 

Mou el cursor i desplaça el visualitzador sense variar la memòria de dades. 

 

Taula 4.7. Disposició Bits LCD 
 

 
 

Write data to RAM 

 

Mitjançant aquesta comanda s’escriu en la memòria RAM del LCD les dades que 
es volen mostrar per pantalla en format Ascii. 

 
Taula 4.8. Disposició Bits LCD 
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I finalment aquí es mostren les abreviatures utilitzades: 

 
Taula 4.9. Disposició Bits LCD 

 

 

 
 

Aquí es mostra el circuit de connexió del LCD: 
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Figura 4.7. Disposició electrònica display LCD PC1602F 
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4.4.6. Circuits alarmes 

 
Els 4 Leds indicadors(temperatura alta/baixa i Mode manual/Automàtic ) aniran 
connectats al PORTC(pins 2,3,4,5) mitjançant resistències de 330 Ω, el que 
suposa que el consumirà ≈1,5 V i  ≈15 mA. (veure figura 6. ). 

L’alarma sonora per si la temperatura disminueix a 20 ºC o menys. Consisteix en 
un circuit per altaveu, on des del pin 6 del PORTC s’activarà o es desactivarà. El 
circuit està format per 8 portes NAND (Integrats 74F00), dos transistors BC547 
connectats en Darlington, ja que necessitem un guany en corrent per tal de 
guanyar en potència per l’altaveu. Les portes NAND que actuaran com els 
oscil�ladors d’audio i de baixa freqüència. L’oscil�lador d’audio estarà entre 200 
Hz i 1400 Hz aproximadament, i l’oscil�lador de baixa freqüència de 10Hz a 67Hz 
aproximadament. La regulació de la freqüència, s’aconseguirà a través dels dos 
potenciòmetres, fins tenir com a resultat un soroll estrident i alternat.  Els 
condensadors s’han utilitzat per establir les freqüències mínimes que després 
aniran variant amb el potenciòmetre. 

 

Freqüències d’oscil�lació : 

 

Oscil�lador Freqüència d’audio: T=ζ=RC=1kΩ*4,7µF=4,7ms Faudio=1/T≈ 
212,76 Hz aquesta serà la freqüència mínima i s’ajustarà amb el potenciòmetre  
2 de 1kΩ aconseguint la oscil�lació més adequada. 

 

Oscil�lador de baixa freqüència:T=ζ=RC=1kΩ*100µF=100ms Fbaixa=1/T≈10 
Hz que s’ajustarà amb el potenciòmetre 1 de 1kΩ. 

 

Serà necessari l’ús de un seguidor de tensió, per tal assegurar que els 5V que 
surten del micro(nivell lògic ‘1’), es mantinguin alhora de alimentar el circuit de 
l’alarma, i que no variï aquest valor degut als integrats. 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.8. Disposició electrònica Alarma sonora 
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4.4.7. Circuit de control del calefactor 

 
Aquest disseny consisteix en un circuit de potència format per un optoacoplador 
(MOC3011), un TRIAC(BT136:600V/25A, suficient per el nostre muntatge), tres 
resistències, dos de 330 Ω i 180 Ω, la resistència calefactora, un Led verd per 
indicar que el calefactor es troba en funcionament i la corresponent alimentació 
d’aquesta a la senyal elèctrica(220 Vef i 50Hz), protegida mitjançant un fusible. 

 

L’elecció d’aquest tipus de circuit es deguda a la protecció del micro, ja que el 
optoacoplador actua com aïllador de tensió, i el TRIAC  com a interruptor 
habilitat per aquest. Per senyalitzar si el calefactor està ON/OFF s’utilitzarà un 
indicador Led verd. Els valors de les resistències que han estat escollits, han 
sigut degut a què el optoacoplador està format per un Led i un TRIAC que 
s’activa quan aquest està il�luminat, per tant, per tal de què no es cremi el Led i 
es mantingui una intensitat raonable a la sortida de l’optoacoplador són 
necessàries aquestes resistències. 

 

El circuit funciona de la següent manera: El pic16F877A donarà un nivell lògic 
positiu al pin 7 del PORTC quan la temperatura sigui inferior a la mínima 
establerta, això farà que el Led infraroig intern del optoacoplador s’encengui i 
doni senyal a la pota 6 ( sortida del TRIAC intern) i donarà pols al GATE de l’altre 
TRIAC(BT136), que tancarà la malla i la resistència calefactora quedarà 
alimentada a la senyal elèctrica. Una vegada s’arribi a la temperatura màxima, el 
micro posarà un ‘0’ digital al mateix pin, això farà que s’apagui el Led intern del 
opto, que deixarà d’alimentar el GATE del TRIAC i s’obrirà la malla, 
desconnectant el calefactor.  

 

Per a la protecció del circuit, es farà ús de un fusible i un dissipador tèrmic per el 
Triac. Per l’elecció del dissipador s’han efectuat els següents càlculs: 

 

Dades 

 

Rang de temperatures de funcionament = -40 a 150 ºC(Datasheet BT136) 

Tj = 125 ºC(Datasheet BT136) 

P = 150W(Resistència calefactora) 

Tamb ≈ 37 ºC (Temperatura ambient aproximada del cubicle) 

K =  0,7 (Dissipador col�locat verticalment i a l’exterior) 

Rthj-c = 3 ºK/W(Datasheet BT136) 
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Càlculs 

 

T = K�Tj – Tamb = P � Rthj-amb = P�(Rthj-c+ Rthc-amb)    amb aïllament 

0,7�125ºC – 37ºC = 60 W (3 ºK/W+Rthc-amb) 

 

Rthc-amb = 2,39 ºK/W 

 
Figura 4.9. Disposició electrònica control radiador 

 

4.5. Funcionament del sistema 
Per a la correcte realització de l’algoritme de control, haurem de fixar unes 
pautes en el funcionament principal del control a dissenyar. Aquestes pautes es 
basaran en el processament de les dades obtingudes per el sensor de 
temperatura en la incubadora, mitjançant la conseqüent codificació, i regulant 
l’activació i l’apagada de la font de calor. 

 

Primer de tot alimentem la placa amb els valors descrits en l’apartat anterior, 
després mitjançant el display LCD, es mostrarà en la pantalla un missatge de 
benvinguda durant 3 segons aproximadament. Seguidament, es mostrarà un 
missatge indicant la tecla a prémer per entrar al mode de funcionament manual 
o automàtic. Si entrem en el mode automàtic s’encendrà el indicador verd. 

 

Tot seguit a partir d’aquí el microcontrolador anirà capturant cada segon la 
temperatura llegida pel sensor, i mostrarà per pantalla els valors en els que es 
troba la temperatura de l’aire.  

 

L’obtenció de la temperatura de la incubadora consistirà en captar la tensió 
analògica corresponent del sensor(LM35), i convertir-lo a un valor digital 
mitjançant el convertidor A/D de 10 bits integrat en el PIC16F877A. 
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Posteriorment aquest valor codificat en binari serà transformat novament en un 
valor en llenguatge ASCII que posteriorment es mostrarà per la pantalla del LCD. 

 

Cada vegada que es la temperatura superi els valors umbrals de  temperatura, 
,es donarà un nivell baix o un nivell alt al pin 7 del PORTC(optoacoplador), i per 
desactivar o activar(respectivament) automàticament la font de calor, i donarà 
un nivell alt al pin 7 del PORTC(optoacoplador), i activarà la font de calor, 
passant a escalfar la incubadora. Amb aquest sistema, és té l’objectiu de 
mantenir la temperatura estable amb poques oscil�lacions entorn de la 
temperatura fixada per a la correcte evolució del neonat prematur. 

 

En relació al sistema d’alarmes, si la temperatura és més alta que la màxima, el 
micro donarà un nivell alt al pin 3 del PORTC, encenent l’indicador de 
Temperatura alta, , en canvi, si la temperatura és més baixa que la mínima, el 
micro donarà un nivell baix al pin 6 del PORTC, encenent l’indicador de 
Temperatura baixa. quan s’ha detectat alguna anomalia al sistema, i la 
temperatura és molt inferior a la temperatura mínima, el microcontrolador 
posarà un nivell alt a la pin 2 del PORTC , activant el LED groc indicador de perill, 
i s’activarà una senyal acústica estrident(altaveu). En tots els casos d’alarmes, el 
visualitzador LCD mostrarà el corresponent missatge de perill. 

 

Per establir una temperatura personalitzada, externament al microcontrolador, 
es podrà aconseguir, si s’activa el mode de funcionament manual, polsant la 
tecla 2 del teclat matricial, activant-se l’indicador del mode manual(LED blanc) i 
apagant-se el LED verd. A partir d’aquí, es podrà fixar el rang de temperatures a 
les que es mantindrà el nadó, i també es podrà fixar la temperatura límit. En tot 
moment es mostrarà en pantalla el valor de la temperatura que s’està fixant 
manualment. Quant s’acabi de fixar la temperatura, el micro guardarà el valor, i 
seguidament, es mostrarà el valor actual de temperatura indefinidament amb els 
límits fixats anteriorment establerts.  

 

Aquest seria el principi de funcionament principal del control de temperatura 
digital que es dissenyarà. El sistema està obert a millores futures, o a variacions 
en l’algoritme de control. 

4.6. Algoritme de control 
L’algoritme de control s’ha implementat amb llenguatge ensamblador. El més 
adequat hagués estat la realització de un servocontrol amb lògica difusa, però ha 
sigut impossible de implementar degut a dos aspectes; Primer s’haurien 
d‘utilitzar diversos sensors, perquè el control es basa en la lectura del error entre 
un sensor de referència i la lectura de la temperatura del cubicle i del neonat. La 
segona raó és que les empreses fabricants de incubadores tenen algoritmes de 
control PID estandarditzats, és a dir especialitzats en un error mínim en el 
control de temperatura i també en el control de la humitat. 
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Per aquest projecte s’han dissenyat diverses rutines, seguidament es comentaran 
les rutines principals mitjançant els seus corresponents diagrames de Flux. 

4.6.1. Rutina inicializacion 

 

Consistirà en inicialitzar els Ports del PIC16F877A utilitzats 
(PORTA,PORTB,PORTC,PORTD), i de configurar-los com entrades(PORTA) i 
sortides(PORTB,PORTC,PORTD) i seleccionar la freqüència d’oscil�lació.  

També es posarà en funcionament el convertidor ADC, habilitarem el canal 0 del 
convertidor per a l’entrada de la senyal analògica proporcionada pel sensor 
LM35.  

4.6.2. Rutina Comenzar 
 

Després de configurar el microcontrolador per tal d’executar el programa amb 
eficàcia, es retornarà al banc 0, i es cridaran les rutines d’inicialització del LCD(ja 
comentada abans) i de inicialització del teclat matricial.  

4.6.3. Rutina Menu 
 

Aquí és on es seleccionaran el dos modes de funcionament, Manual o Automàtic. 
Per tal de seleccionar-los, es cridarà la rutina “KB_Scan”, i es premerà  la tecla 
corresponent per a la selecció del mode de control. 

La rutina de Menu ha estat configurada de manera que no es surti fins que no 
sigui premuda alguna d’aquestes dos tecles, 1 i 2 corresponents al mode 
automàtic i al mode manual respectivament. 
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4.6.4. Rutina Automatico 
 

Primer de tot s’encén l’indicador de mode automàtic (Led verd, pin 5 del PORTC), 
després s’inicia la conversió habilitant el bit 2 del PORTA i s’espera fins que la 
conversió hagi acabat(bit 6 del registre de interrupció del convertidor PIR1 a ‘1’ 
lògic). Per fer-ho cridarem a la rutina de retard(‘delay’). La conversió es 
realitzarà aplicant una interrupció al micro. 

 

Seguidament es mostrarà per pantalla el valor retornat per el convertidor ADC, 
mitjançant una rutina de conversió de Hexadecimal a ASCII. 

 

Amb el valor ja codificat, es guardarà en quatre variables(corresponents a les 
desenes, unitats, centèsimes i dècimes) i s’enviarà a la memòria del LCD 
mitjançant la rutina ‘envia’ i es mostrarà en pantalla. 

 

Al final de la rutina es cridarà a la subrutina de ‘Controlautomatico’  

 

La rutina ‘automatico’ s’executarà indefinidament fins que no es premi el switch 
de reset i tornem a iniciar el programa. 

 

4.6.5. Rutina Manual 
 

S’iniciarà activant el Led blanc que correspon al pon 4 del PORTC del micro. 
Seguidament s’introduiran els dos valors corresponents als límits màxim, mínim 
de temperatura, mitjançant dos subrutines anomenades ‘introducirvalor---’.  

 

Fet això la rutina ‘Manual’ mostrarà el valor de temperatura actual, i s’entrarà a 
les subrutines de ‘Controlmanual’, ’Controlmanualmax’ i ‘Controlmanualmin’. 

 

La rutina ‘Manual’ s’executarà indefinidament fins que no es premi el switch de 
reset i tornem a iniciar el programa. 
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Figura 4.10. Diagrama de flux algoritme principal 
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4.6.6. Subrutina Controlautomatico 
 
 

La subrutina consistirà en anar comparant el valor extret de la conversió del 
valor del sensor al bit 0 del PORTA, per comprovar l’estabilitat de la temperatura 
en el cubicle. 

Si es produeix algun error en la captura del sensor o les temperatures superen 
els límits establerts, el programa anirà a les subrutines de les alarmes 
corresponents.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.11. Diagrama de flux subrutina ‘Controlautomatico’ 
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Per establir els límits de temperatura s’utilitzaran tres subrutines de control, 
‘calentar’, ‘enfriar’ i ‘alarmasonora’, i si es produeix un error en la lectura del 
sensor anirem a la subrutina ‘Descsensor’. 

Subrutines Enfriar i Calentar 

S’encarregaran d’encendre els indicadors corresponents a Temperatura 
Baixa/Alta i d’activar o desactivar la font de calor respectivament. Després 
retornarà a la rutina on hagi sigut cridada.  

 
Figures 4.12 i 4.13. Diagrama de flux subrutines ‘Calentar’ i ‘Enfriar’ 
 

Subrutina AlarmaSonora 

 

L’alarma sonora només haurà d’activar-se quan la temperatura estigui en els 
límits crítics establerts, mostrarà per pantalla el missatge ‘peligro’ i activarà 
l’altaveu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figures 4.14. Diagrama de flux subrutina ‘AlarmaSonora’ 
 

Alarma Sonora

‘¡PELIGRO!’

Indicador i Altavoz 

AlarmaSonora 

ON(PORTC,2=1)

Indicadores TMAX 

i TMIN 

OFF(PORTC,3 i 

6=0)
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Subrutina Descsensor 

 

Si es produeix un error en el sensor, es mostrarà per pantalla un missatge 
d’error, i s’encendran els indicadors corresponents. Per sortir de la subrutina 
s’haurà de resetejar el sistema. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figures 4.15. Diagrama de flux subrutina ‘Descsensor’ 
 
 

Seguidament es mostraran les rutines i subrutines per a la configuració i 
visualització dels caràcters alfanumèrics del teclat.  

4.6.7. Rutina KB_Port 

 

On es configuraran els pins 0,1,2,3 del PORTB com sortides, i els pins 4,5,6,7 del 
PORTB com a entrades. També s’habilitaran les resistències de Pull-up del micro, 
posant a 0 el pin 7 del PORTB (OPTION_REG).  

 

4.6.8. Rutina KB_Scan 
 

Consistirà en un algoritme per tal de detectar si hi hagut alguna tecla premuda, i 
s’hi ha estat premuda alguna tecla, retornar el seu valor corresponent i mostrar-
lo per pantalla. Per tal de detectar la pulsació de una tecla, es posaran tots els 
pins a ‘1’ lògic, i  la primera fila es posarà a 0 lògic, el 0 anirà rotant per totes les 
files fins que sigui premuda una tecla. S’utilitzarà una variable anomenada ‘Tecla’ 
on es guardarà el codi de la tecla premuda, després s’entrarà a una subrutina, la 
Cheq_Col. 
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Subrutina Cheq_Col 

 

En aquesta rutina es comprovarà columna per columna si alguna Tecla ha estat 
premuda, per a la comprovació es mirarà si algun dels pins s’ha posat a nivell 
baix, si és així s’anirà a una rutina final la ‘antirebotes’, si no anirà a la subrutina 
‘Ultima_Tecla’.  

Subrutina Ultima_Tecla 

 

Es carregarà a W el valor ‘13’, si és igual a la variable Tecla , es rotarà a la dreta 
i retornarem a la subrutina Cheq_Col. Si no és igual, la variable es posarà a 0 i es 
retornarà a la rutina on hagi sigut cridada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.16. Diagrama de flux rutines ‘KB_Port,KB_Scan’ i subrutines’ Ultima_Tecla i 

Cheq_Col’ 
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Subrutina Antirebotes 

 

En aquesta rutina hi haurà una espera fins que la tecla hagi deixat de ser 
premuda, per evitar soroll mecànic que provoqui distorsions. Finalment es 
cridarà a una taula anomenada ‘T_conv’ que retornarà el valor en ASCII 
corresponent a la tecla premuda, es guardarà a la variable ‘Tecla’ i es mostrarà 
per pantalla. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4.17. Diagrama de flux Subrutina Antirebotes 
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4.6.9. Rutines Introducevalormax i Introducevalormin 
 

En aquestes rutines es cridarà a ‘KB_Scan’, i s’introduiran els valors un per un 
(de desenes fins a les dècimes) i es guardaran en quatre variables, que es 
mostraran per pantalla i s’aniran comparant indefinidament amb el valor extret 
pel sensor. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4.18 i 4.19. Diagrama de flux rutines Introducevalormax i Introducevalormin 
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Aquí es mostren les rutines de control per el mode manual. 

4.6.10. ControlManual 
 

En aquesta rutina es comprovarà el funcionament del sensor i els límits crítics de 
la temperatura dins el cubicle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.20. Diagrama de flux Rutina ‘ Controlmanual’ 

4.6.11. Rutines ControlManualmax i ControlManualmin 
 

Per tal de mantenir la temperatura del cubicle en els límits establerts 
manualment, s’utilitzen aquestes dos rutines. Consistiran en anar comparant 
cada valor per separat, i si superen als valors introduïts per teclat, es cridaran a 
la subrutines ‘Enfriar’ o ‘Calentar’. 
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Figura 4.21 i 4.22. Diagrama de flux Rutines ‘ ControlManualmax’ i ‘ControlManualmin’ 
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4.6.12. Rutina Hex_Ascii 
 

Per tal de poder mostrar el valor capturat pel sensor per el display LCD, 
necessitem una rutina que ens descodifiqui el valor en Hexadecimal a llenguatge 
ASCII. 

En aquesta rutina es guarda el valor extret del convertidor a una variable que 
s’anomena ‘HEXADECIMAL’, tot seguit s’extrauran les desenes, unitats, 
centèsimes i dècimes mitjançant quatre rutines que aniran restant al valor 
guardat en hexadecimal, el valor mínim és a dir ‘10’ per les desenes, ‘1’ per les 
unitats etc. Llavors s’incrementaran quatre variables que seran el valor final 
convertit en ASCII. 

 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 4.23. Diagrama de flux Rutina ‘ Hex_Ascii’ 
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4.6.13. Rutina LCD_PORT 

 

En aquesta rutina es preparen els PORTS C i D que controlaran i per on 
s’extrauran les dades. 

Es configuren els PORTS C i D com a sortides, i s’inicialitzen els dos bits de 
control(E,Rs) corresponents als bits 0 i 1 del PORTC. 

 

4.6.14. Rutina LCD_INI 
 

En aquesta rutina es configura  el LCD(comentats en l’apartat anterior) i es crida 
a la subrutina LCD_REG. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.24 i 4.25. Diagrama de flux Rutina ‘ Hex_Ascii’ 
 
 

Subrutina LCD_REG 

 

Es posa el bit Rs a 0 (registre de control), es carrega el valor de l’acumulador al 
PORTD. Després es crida a la subrutina LCD_E, es posa el bit E a nivell alt i 
s’espera mitjançant un retard a què les dades siguin transmeses correctament al 
display, seguidament es posa a 0 el bit E.  

 

Subrutina envia 

 

Aquesta es la subrutina que s’utilitza per tal de transmetre i mostrar les dades en 
la pantalla del display LCD.  

Es posa el bit Rs a nivell alt(Registre de dades) i carrega el valor de l’acumulador 
al PORTD, finalment es crida a la subrutina LCD_E. 
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Subrutina limpia 

 

Es carrega el valor corresponent a l’acumulador i es crida a la subrutina 
LCD_REG. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.26. Diagrama de flux Rutina Subrutines ‘envia’, ‘limpia’ i ‘LCD_REG’ 
 

4.7. Simulació i comprovació 
Per a un correcte funcionament i per a comprovar la seva funcionalitat abans de 
realitzar el fotolit i soldar els components a la placa, s’ha realitzat la simulació 
del circuit amb l’algoritme de control implementat. 

 

Els programes que s’han utilitzat són els següents:  

 

� Proteus 7 Professional: Aquest programa és el que s’ha utilitzat per 
a la realització de la simulació del circuit. El ISIS 7 Professional és el simulador 
que té Proteus. La seva elecció ha estat deguda a la gran varietat de components 
que formen la seva llibreria, la facilitat d’utilització i el més important, que és 
capaç de simular circuits amb microcontroladors programats, cosa que era 
essencial. 
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� PCB WIZARD: Per a la realització del fotolit s’ha escollit aquest 
programa bàsicament per la seva senzillesa alhora de fer circuits impresos. 
Consta de una llibreria bastant amplia, apart també de tenir diverses formes de 
visualització del circuit imprès com la vista des de dalt dels components reals, del 
fotolit i la vista normal necessària per a fer las connexions corresponents. 

 

� MPLAB:  Per a fer i compilar l’algoritme de control correctament s’ha 
utilitzat aquest programa, que a més permet utilitzar arxius del Proteus i 
simular-los amb l’algoritme realitzat. És un programa senzill i que  a més consta 
de múltiples opcions. 

 

Les simulacions s’han pogut realitzar correctament, tot i que degut a la memòria 
fictícia del LCD en la simulació no s’ha pogut simular totes les parts de 
l’algoritme juntes, i la simulació s’ha realitzat per parts, malauradament. Tot i 
així les simulacions van ser un èxit i es va poder comprovar el funcionament del 
circuit abans de realitzar la placa impresa.  

 

Ara es presentaran els resultats de la simulació : 

 

1. Selecció del mode de control i mode automàtic 

 

En aquesta simulació es mostrarà com es seleccionen els modes de funcionament 
amb el teclat. Com es pot veure en la imatge següent, el microcontrolador està 
esperant a que es premi una tecla, mentrestant la rutina de teclat busca si hi ha 
alguna tecla premuda:  

 

 
 Figura 4.27. Simulació Selecció mode funcionament 

 



PFC2 SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA D’UNA INCUBADORA 

 - 81 - 

Si es prémer la tecla ‘1’, la primera fila i la primera columna es posen a 0(els 
quadres blaus indiquen nivell baix i els vermells nivell alt) i el programa entrarà 
en el mode automàtic (tot activant l’indicador respectiu), la tecla es mostrarà en 
pantalla i seguidament es mostrarà la temperatura actual en el LCD. Cal 
comentar que degut al que s’ha esmentat abans sobre la memòria del simulador, 
la temperatura no pot reflexar els decimals de temperatura obtinguts del sensor. 
Tot això es mostra en les següents imatges:  

 

 
   Figura 4.28. Simulació Selecció mode automàtic 
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    Figura 4.29. Simulació Selecció mode automàtic 
 

Ara els rangs de temperatura estan establerts a 26 ºC i 28 ºC, per tant superats 
aquests nivells s’encendran els dos indicadors d’alarma respectius, com es pot 
veure en les següents dues imatges:  

 

 
   Figura 4.30. Simulació activació alarma temperatura alta 
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Es pot veure també com el bit 7 del PORTC, es posa a nivell baix, i per tant  

apaga el calefactor quan la temperatura sobrepassa la màxima permesa. 

 

 
  Figura 4.31. Simulació activació alarma temperatura baixa 

Ara bé si la temperatura és molt inferior a l’ambiental com pot ser el cas de 
20ºC, s’activarà una alarma sonora i s’encendrà un indicador també, que 
correspondrà al bit 6 del PORTC del microcontrolador, ho podem veure a la 
següent figura: 
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Figura 4.32. Simulació activació alarma fora de rang 

 

Ara si es fa un reset al micro, i premem la tecla 2 entrarem en el mode manual, 
que no està configurat, es mostrarà més endavant, l’únic que es reflexa és 
l’indicador respectiu. 

 

 
Figura 4.33. Simulació Selecció mode manual 
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                   Figura 4.34. Simulació mode manual 

2. Mode manual 

 

En aquesta segona part de la simulació s’ha comprovat el funcionament del mode 
manual. En la següent imatge es pot veure com s’introdueix la temperatura 
màxima per teclat i a la vegada es mostra per pantalla: 

 

 
Figura 4.36. Simulació ajust de valors de control 
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Figura 4.36. Simulació ajust de valors de control 

 

Ara si es supera aquesta temperatura, s’encendrà l’indicador de temperatura 
alta: 

 

 
Figura 4.37. Simulació activació alarma temperatura alta 
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Ara el mateix però introduint la temperatura mínima, es pot veure com 
l’indicador de temperatura baixa s’encén i el bit 7 del PORTC que controla el 
calefactor s’encén, i per tant el calefactor passa a ON: 

 

 
 

 
Figura 4.38 i 4.39. Simulació alarma temperatura baixa 

 

La simulacions es van realitzar entre 4h-5h sense comptar el temps de realització 
de l’algoritme. 
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4.8. Muntatge del circuit 

 
Després de realitzar les respectives simulacions i comprovar el funcionament del 
circuit  es va passar ha realitzar una comprovació al món real abans de fer la 
placa impresa. Es van utilitzar dues protoboards per a muntar el circuit sencer i 
comprovar el seu funcionament. Per a programar el PIC16F877A, es va decidir 
comprar un programador per PIC’s(VELLEMAN  PIC PROGRAMMER) que va 
connectat al COMM1 del PC. 

 

El procés va ser tot un èxit, tot i que es van tenir dificultats inicials, el circuit va 
acabar funcionant perfectament. 

 

Una vegada ja enllestida la comprovació del funcionament del disseny en la 
protoboard, per a la correcte presentació de la placa impresa, mitjançant el 
programa PCB Wizard s’han dissenyat dos fotolits. Aquí es mostra la disposició 
dels components en la PCB: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.40 i 4.41. Disposició components PCB 
 
 

Finalment mitjançant paper transparent, es va procedir a la impresió per una 
cara amb una impresora làser per tal d’assegurar la qualitat d’impresió. Amb 
dues plaques positives de fibra de vidre de una cara (120x80 i 140x240) es van 
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imprimir els dos fotolits a cada placa, en el laboratori de projectes de l’escola 
tècnica industrial de Barcelona. 

 

En el mateix laboratori mitjançant una taladradora es van fer els forats en els 
pins i seguidament es van soldar tots els components. Aquest procés va durar en 
total 4h. 

 

4.9. Llistat de components 

 
Taula 4.10. Resistències 

 

Quantitat Valor(Ω) 

1 10M 

1 1k 

8 330 

1 180 

1 10k (potenciòmetre) 

2 1k (potenciòmetre) 

 
 

 
Taula 4.11. Condensadors 

 

Quantitat Valor 

1 100nF 

2 18pF 

1 100µF/16V(electrolític) 

1 4,7µF/16V(electrolític) 

2 2.2µF/16V(electrolític) 
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Taula 4.12. Díodes 
 

Quantitat Valor 

2 LED VERD 

1 LED GROC 

2 LED VERMELL 

1 LED BLANC 

 
 

Taula 4.13. Integrats 
 

Quantitat Valor 

1 PIC 16F877A 

1 74F00 

1 MOC3011 

1 BT136 

1 LM324 

 
 

Taula 4.14. Resta de components 
 

 
 

Quantitat Valor 

1 LCD display (16x2) PC1602F 

1 Cristall de quars (20MHz) 

1 Sensor de temperatura LM35 

2 BC547 

1 Dissipador per al TRIAC 

1 Base Calefactora 

1 Altaveu 

7 Regletes 

1 Fusible 
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CAPÍTOL 5:CONCLUSIONS I 

MILLORES FUTURES 

Primer de tot per concloure m’agradaria dir que ha sigut un plaer la realització 
d’aquest projecte, crec que ha sigut molt interessant i que he après 
coneixements nous sobre la tecnologia aplicada en medicina, en aquest cas 
referent a les incubadores, la termoregulació i el servocontrol aplicat. També és 
de rellevant importància l’aplicació dels coneixements adquirits en la carrera 
durant la estada en l’EUETIB. Cal destacar la importància de l’electrònica en el 
camp de la medicina, ja que sense ella no hagués estat possible el disseny de 
tots els equips mèdics que dia rere dia salven a tantes persones. 

 

Bé, referent el projecte en si, cal destacar els aspectes assolits segons els 
objectius marcats en l’avantprojecte :  

 

 

� Recol�lecció i exposició d’informació sobre la neonatologia i la 
termoregulació. 

 

�  Aconseguir amb una empresa distribuïdora de incubadores neonatals i  
estudiar-ne un prototip. 

 

� Exposar i argumentar la tecnologia aplicada del prototip estudiat. 

 

� Plantejament del disseny aplicant la informació recollida i establint els 
límits segons l’abast de materials . 

 

� Aplicació dels coneixements adquirits durant la carrera. 

 

� Elecció dels components segons dos aspectes: econòmic i seguretat. 

 

� Realització de l’esquema electrònic més òptim. 
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� Realització de l’algoritme de control tenint en compte els aspectes teòrics 
pel control de la temperatura. 

 

� Simulació i comprovació mitjançant protoboard del funcionament del 
circuit.  

 

� Muntatge del PCB i adquisició de dades per a les característiques 
tècniques. 

 

  

Una vegada exposats els objectius assolits, m’agradaria recalcar els aspectes a 
millorar i complicacions sorgides en el projecte.  

 

 

 

Primer de tot la dificultat per al compliment total de les normatives UNE 
aplicades a les incubadores, ja que la majoria d’aquestes es centren en el 
material utilitzat, (cubicle, aïllament elèctric del dispositiu amb l’aigua, control 
d’oxigen etc.) , en el transport i en els assaigs i proves que es realitzen segons la 
normativa. Tot això és degut a la impossibilitat d’accedir a un laboratori 
perfectament equipat i amb els materials necessaris per a la conseqüent prova. 
En quan a la seguretat del circuit s’ha complert amb la normativa, amb les 
conseqüents alarmes i l’aïllament de la font de calor. 

 

Com a millores de futur per al dispositiu realitzat, hi ha vàries. Mitjançant una 
entrada multiplexada al microcontrolador, l’entrada de dues dades més de 
temperatura, una referent a l’estat de la temperatura del nadó i un altre sensor 
de comprovació de l’aire del cubicle(amb opció a un tercer situat al centre) , 
l’entrada també d’un sensor d’humitat amb el corresponent disseny d’un 
recipient d’aigua situat a sota del neonat, i finalment un servocontrol de l’oxigen, 
per evitar trastorns pulmonars al recent nascut.  

Després l’algoritme de control s’ajustaria a un sistema de lògica difusa 
multiplexant el control de cada una d’aquestes variables. 

 

Amb tos aquests components afegits i la seva corresponent monitorització 
obtindrem una simulació completa del què ha de fer una incubadora, malgrat 
això degut bàsicament al temps hi ha la mà d’obra d’una sola persona, no s’ha 
pogut arribar a concloure tot el procés. 
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NORMATIVA 

Normativa incubadora 
 

UNE EN 60601-1:1998: Equipos electromédicos. Requisitos generales para la 
seguridad. 60601-1-1 Asegurar la seguridad la protección del paciente, del 
operario y del entorno. 60601-1-2 Compatibilidad Electromagnética. Requisitos y 
ensayos. 

 

UNE-EN 60601-2-19:2010: Equipos electromédicos. Parte 2-19: Requisitos 
particulares para la seguridad básica y funcionamiento esencial de las 
incubadoras de bebé.   

 

UNE-EN 60601-2-20:2010: Equipos electromédicos. Parte 2-20: Requisitos 
particulares para la seguridad básica y funcionamiento esencial de las 
incubadoras de transporte de bebés.    

 

UNE-EN 60601-2-21:2010: Equipos electromédicos. Parte 2-21: Requisitos 
generales para la seguridad básica y funcionamiento esencial de las incubadoras 
radiantes para recién nacidos.  

 

UNE-EN 793:1998: equisitos particulares para la seguridad de las unidades de 
suministro medico. Modificación de la norma EN 60601-1. 

 

UNE-EN 1750001-1:2004: Certificado de calidad comercial. 
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Normativa Elèctrica 
 

A continuació, es numeraran les ITC's a tenir en compte per a la correcta 
instal�lació elèctrica en la sala de neonatologia. Aquestes ITC's estan recollides 
en el Reglament electrotècnic de Baixa Tensió (RBT). El Reglament actual va ser 
aprovat segons el Reial Decret 842/2002 del 2 agost 2002 sent publicat en el 
Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) número 224, el 18 de setembre de 2002. 

 

 

ITC-BT08: Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de 
distribución de energía eléctrica.  

 

ITC-BT18: Instalaciones interiores o receptoras – Instalaciones de puesta a  

tierra.  

 

ITC-BT19: Instalaciones interiores o receptoras – Prescripciones generales.  

 

ITC-BT24: Instalaciones interiores o receptoras–Protección contra los contactos 
directos e indirectos.  

 

ITC-BT29: Prescripción particulares para las instalaciones eléctricas de locales  

con riesgo de incendio.  

 

ITC-BT38: Instalación con fines especiales – Requisitos particulares para la  

instalación eléctrica en quirófanos y salas de intervención.  

 

ITC-BT43: Instalación de receptores – Prescripciones generales.  
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DIAGRAMA DE GANTT 

Taula 1. Taula d’activitats 
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Taula 2. Diagrama de Gantt mes de Febrer i Març 
 

 
Taula 3. Diagrama de Gantt mes d’Abril 
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Taula 4. Diagrama de Gantt mes de Maig 
 

 
Taula 5. Diagrama de Gantt mes de Juny 
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CAPÍTOL 1:PLEC DE 

CONDICIONS 

 

1.1. Condicions generals 

1.1.1. Introducció 
 

Aquestes instruccions contenen indicacions per la incubadora. El manteniment de 
la incubadora només es pot realitzar per personal especialitzat i autoritzat, que 
tingui experiència amb aparells electrònics mèdics.  

 

Seguir les indicacions d'aquestes instruccions i observar les referències 
importants, de advertències i de perills.  

 

Llegir atentament cada pas d'una seqüència que es vagi a efectuar, abans de 
començar amb les comprovacions o reparacions. Utilitzar sempre l'eina correcta i 
l'equip de mesura indicat. Si no se segueixen les indicacions i/o els consells 
d'aquestes instruccions, pot ocórrer que la incubadora no funcioni correctament o 
es faci malbé. 

 

1.1.2. Utilització prevista 

El dispositiu de regulació de la temperatura de l’aire està previst per a la cura  
intensiva de nadons prematurs i de nadons malalts. 

 

La incubadora només pot ser utilitzada per personal format, sota la direcció de 
personal mèdic qualificat, que estigui familiaritzat amb els riscos i avantatges 
actuals de l'aplicació de la incubadora. 

 

L'aparell està sotmès a la normativa sobre aparells mèdics  UNE EN 60601. Hi 
ha l'obligació de calibrar el sensor de temperatura en la mesura de temperatura 
ambiental. 
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1.2. Condicions de seguretat 
 

1.2.1. Observar les instruccions d'ús  
 

Qualsevol manipulació en l'aparell pressuposa el coneixement precís i el 
compliment de les instruccions d'ús vigents per al mateix. L'aparell només es pot 
utilitzar per a la aplicació prescrita. 

1.2.2.  Conservació  

 

L'aparell s'ha de sotmetre semestralment a una inspecció i un manteniment 
realitzat per especialistes (amb expedient). Es recomana realitzar un contracte 
de manteniment amb el proveïdor. Les reparacions de l'aparell només es poden 
realitzar a través del d’aquest. Utilitzar només peces originals per a la seva 
conservació.  

1.2.3. Controls tècnics de seguretat  

 

L'aparell s'ha de sotmetre a controls tècnics repetitius, tal com es prescriu en el 
certificat segons la normativa UNE EN 60601-1:1998. 

1.2.4. Accessoris  

 

Utilitzeu només els accessoris enumerats en el certificat per UNE EN 60601-2-
20:2010. Es poden emprar altres accessoris, només si aquests disposen d'un 
certificat que asseguri una utilització inofensiva des del punt de vista tècnic de 
seguretat.  

1.2.5. Alimentació elèctrica  

 

Funcionament de l’aparell només en recintes, que estiguin instal�lats segons la 
norma ITC-BT38. Observar les disposicions UNE EN 60601 per aparells tècnics 
mèdics amb connexió elèctrica.  

1.2.6. No utilitzar en àrees exposades a perill d'explosió!  
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Està prohibit utilitzar l'aparell en zones amb perill d'explosió segons el full 
d’instrucció de l’associació professional per a la protecció de la salut, contra el foc 
i l’explosió en quiròfans. 

1.2.7. Acoblament amb aparells elèctrics 

 

Per a realitzar enllaços elèctrics amb aparells, que no s'han esmentat en les 
instruccions d'ús, consultar primer al fabricant o a un perit.  

 

1.2.8. Responsabilitat per funcionament o danys 

 

La responsabilitat sobre el funcionament de l'aparell es transfereix al propietari o 
usuari, tan aviat com el manteniment o la reparació del mateix ho duguin a 
terme inadequadament persones, que no pertanyen a l’empresa proveïdora, o si 
té lloc una manipulació que no correspon a una utilització acord amb el que s’ha 
prescrit.  

Mòdul electrònic 

 
• Teclat  

 
•Targeta "Display temperatura aire":  

- Excitació d'elements indicadors per al control de temperatura de l'aire.  
- Lectura del teclat . 

- opció de brillantor.  

 
•Targeta "CPU":  

- Microcontrolador PIC16f877A.  

- EPROM.  

- Memòria tipus flash.  

- Temporitzadors . 

- Watchdog . 

- Avaluació control calefacció d'aire. 

- Excitació LEDs d’alarmes. 

- Excitació botzina. 

 
• Targeta "Analògica":  

- Lectura dels valors de mesura del sensor de temperatura del aire.  

- Circuit de control de sobretemperatura. 

- Circuit de control de la base calefactora. 
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• Targeta "Font d'alimentació":  

- Regulador de tensió per a 5V per a la correcta alimentació del micro i la resta 
de components. 

- Alimentació de la xarxa de control del calefactor a senyal elèctrica, aplicació 
d’un transformador opcional per a l’usuari. 

 

1.3. Instruccions d’ús 
 
 

1.3.1. Connexió elèctrica 
 

El dispositiu s’alimentarà 5V mitjançant el regulador de tensió proporcionat que 
es connectarà a tensió elèctrica nominal. El calefactor es connectarà a tensió 
elèctrica nominal(220V 50Hz) a opció d’utilitzar transformador. 

 

1.3.2. ON/OFF del  dispositiu  
 

Per encendre el dispositiu es premerà el switch d’alimentació a la posició ON, que 
alimentarà el circuit de control. Per apagar el dispositiu caldrà retornar el switch 
a la posició OFF, si es vol reiniciar el sistema caldrà prémer el boto de reset. 

 

1.3.3. Inici 
 
Es mostrarà a la pantalla un missatge de benvinguda, i s’indicaran els dos modes 
de funcionament, i la tecla corresponent a prémer per cadascun. 
 

1.3.4. Mode automàtic 
 

Si s’ha premut la tecla ‘1’ entrarem en el mode automàtic. Per a la indicació 
d’aquest mode s’encendrà el LED verd, i es mostrarà per pantalla les 
temperatures màximes i mínimes en les que estarà controlat el nadó, més les 
temperatures de fora de rang. 

La temperatura en la que es trobi el cubicle serà mostrada per pantalla 
indefinidament per tal de què la matrona o la infermera el càrrec, estigui en tot 
moment al cas de la temperatura actual en la que es trobi el nadó. 
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1.3.5. Mode Manual  
 

Si es prem la tecla ‘2’ s’activarà el mode manual. Per a la indicació d’aquest 
mode s’encendrà el llum blanc, i es mostrarà per pantalla un missatge per 
introduir el rang de temperatures a les que es vol estabilitzar al infant i la 
temperatura de falla del sistema. Seguidament s’haurà d’introduir per teclat les 
temperatures: màxima, mínima i de falla del sistema, i el sistema començarà a 
funcionar, s’encendrà el calefactor i es mostrarà per pantalla indefinidament la 
temperatura actual del cubicle. 

 

1.3.6. Alarma de sobretemperatura 
 

En el cas de què la temperatura es trobi fora del rang establert de temperatura, 
s’indicarà amb els dos indicadors de temperatura alta i temperatura baixa(Leds 
vermells, i el dispositiu de control automàticament desconnectarà o encendrà el 
calefactor. Es visualitzarà l’estat en el display LCD. 

 

1.3.7. Alarma de fora de rang 
 

En el cas de què es produeixi un error i la temperatura sigui inferior a 32 ºC o 
superior a 40ºC es senyalitzarà amb l’indicador de perill(Led groc) i s’activarà la 
senyal d’alarma sonora(que pot ser desconnectada, mitjançant el 
potenciòmetre), per tal de què l’encarregat/da s’adoni de la situació de perill, i el 
nadó pugui ser traslladat a temps en el pitjor dels casos. Es visualitzarà l’estat de 
perill en el display LCD. 

 

1.3.8. Alarma desconnexió del sensor 
 

El encendre el dispositiu el microcontrolador comprovarà l’estat del sensor, si 
aquest no marca res s’activaran tots els LEDs indicadors, menys el de fora de 
rang(LED groc) i el indicador ON(LED verd del circuit de potència) del radiador. 
Es visualitzarà l’estat en el display LCD. 

 

1.3.9. Alarma tensió de referència 
 

El sistema al iniciar-se comprovarà que la tensió de referència sigui la correcte, 
en cas contrari els dos indicadors de temperatures alta i baixa s’encendran. Es 
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desactivarà quan la tensió de referència sigui ajustada al valor adequat. Es 
visualitzarà l’estat en el display LCD. 

 

1.3.10. Watchdog 
 

El microcontrolador disposa de un sistema de seguretat per si es bloqueja el 
sistema, en aquest cas el sistema es reinicia. Comprovar el funcionament òptim 
després del reset del dispositiu, en el cas d’error consultar a un tècnic 
especialitzat. 
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CAPÍTOL 1:MEMÒRIA 

ECONÒMICA  

En aquest capítol es calcula el pressupost total per a l’elaboració del disseny. Per 
tal de fer una valoració específica sobre els costos del prototip, es farà un estudi 
sobre els diferents apartats que conjunten la fabricació del projecte. 

1.1. Quadre d’honoraris 
 

Aquí es mostra una taula amb els honoraris segons les hores dedicades al      
projecte per el desenvolupament , muntatge, recerca d’informació, reprografia i 
enquadernament. 

 
Taula 1. Quadre d’honoraris 

 

Descripció Preu/Hora 

Mà d’obra del disseny 16,32€/h  Setze euros amb trenta-dos 
cèntims la hora 

Mà d’obra de fabricació i 
muntatge 

13,48€/h Tretze euros amb quaranta-
dos cèntims la hora  

Investigació 12€/h Dotze euros la hora 

Reprografia 9€/h Nou euros la hora 

1.2. Quadre de components 
 

En aquest apartat aglomera la descripció i el preu dels components utilitzats en 
el prototip final. 
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Taula 2. Quadre de components 
 

Nº Descripció Preu 

1 Microcontrolador, 5 PORTS, ADC, PIC 

model 16F877A 

5,17€ Cinc euros amb disset cèntims 

2 Optoacoplador, Triac, infraroig, model 

MOC3011 

0,90€ noranta cèntims d’euro 

3 Triac, pas per zero, 500V, 4 A,  model 

BT136 

0,96€ Noranta-sis cèntims d’euro 

4 Display, LCD, intel�ligent, matriu de 

punts, alfanumèric, 16x2, POWERTIP, 

model PC1602F 

21,75€ Vint-i-un euros amb setanta-cinc 

cèntims 

5 Teclat, matricial, 4x3, 12 Tecles, model 

C5235 

5,10€ Cinc euros amb deu cèntims 

6 Portes NAND, model 74F00 1,09€ Un euro amb nou cèntims d’euro 

7 Amplificador operacional, seguidor de 

tensió, model LM324 

0,53€ Cinquanta-tres cèntims d’euro 

8 Transistor NPN, 50V, 100mA, 0,5 W, 

model BC547C 

0,10€ Deu cèntims d’euro 

9 Cristall de quars, oscil�lador extern, 

20MHz, model XB2000 

0,95€ Un euro amb cinquanta-un 

cèntims 

10 Sensor, temperatura, semiconductor, TO-

92 model LM35 

1,62€ Un euro amb seixanta-dos 

cèntims d’euro 

11 Condensadors electrolític, 2,2 µF, 63 V 0,09€ Nou cèntims d’euro 

12 Condensadors electrolític, 100 µF, 63 V 0,44€ Quaranta-quatre cèntims d’euro 

13 Condensadors electrolític, 4,7 µF, 63 V 0,11€ Onze cèntims d’euro 

14 Potenciòmetre, ajust vertical, 10kΩ  0,49€ Quaranta-nou cèntims d’euro 

15 Potenciòmetre, ajust vertical, 1kΩ 0,49€ Quaranta-nou cèntims d’euro 

16 Condensador, ceràmic, 18 pF, 500V 0,08€ cinquanta cèntims d’euro 

17 Resistència ¼ W 5% 0,06€ Sis cèntims d’euro  

18 LED Verd, 5mm 0,09€ Nou cèntims d’euro 

19 LED Vermell, 5mm 0,09€ Nou cèntims d’euro 
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20 LED Groc, 5mm 0,09€ Nou cèntims d’euro 

21 LED Blanc, 5mm 0,21€ Vint-i-un cèntims d’euro 

22 Altaveu 2,39€ Dos euros amb trenta-nou 

cèntims 

23 Placa de circuit imprès, positiva, fibra de 

vidre, 200X300  

21,5€ Vint-i-un euros amb cinquanta 

cèntims 

24 Placa de circuit imprès, positiva, 

baquelita, 100x160    

0,21€ Vint-i-un cèntims d’euro 

25 Zòcal, C.I., 14 pins 0,21€ Vint-i-un cèntims d’euro 

26 Zòcal, C.I., 6 pins 0,35€ Trenta-cinc cèntims d’euro 

27 Zòcal, C.I., 40 pins 0,53€ Cinquanta-tres cèntims d’euro 

28 Connector 32 borns 0,24€ Vint-i-quatre cèntims d’euro 

29 Interruptor palanca, model 7101SYC 5,81€ Cinc euros amb vuitanta-un 

cèntims 

30 Mini pulsador 0,09€ Nou cèntims d’euro 

31 Base Calefactora 53,50€ Cinquanta-tres euros amb 

cinquanta cèntims 
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1.3. Aplicació de preus 
 

Una vegada ja declarats els honoraris i mostrada la taula amb el preu dels 
components que formaran el prototip a dissenyar, es calcula el pressupost total 
del prototip. 

 

1.3.1. Cost components 
 
 

Taula 3. Preu i quantitat dels components 
 

Nº Descripció Quantitat Preu Total 

1 Microcontrolador, 5 PORTS, 

ADC, PIC model 16F877A 

1 5,17€ 5,17€ 

2 Optoacoplador, Triac, infraroig, 

model MOC3011 

1 0,90€ 0,90€ 

3 Triac, pas per zero, 500V, 4 A,  

model BT136 

1 0,96€ 0,96€ 

4 Display, LCD, intel�ligent, matriu 

de punts, alfanumèric, 16x2, 

POWERTIP, model PC1602F 

1 21,75€ 21,75€ 

5 Teclat, matricial, 4x3, 12 Tecles, 

model C5235 

1 5,10€ 5,10€ 

6 Portes NAND, model 74F00 2 1,09€ 2,18€ 

7 Amplificador operacional, 

seguidor de tensió, model 

LM324 

1 0,53€ 0,53€ 

8 Transistor NPN, 50V, 100mA, 

0,5 W, model BC547C 

2 0,10€ 0,20€ 

9 Cristall de quars, oscil�lador 

extern, 20MHz, model XB2000 

1 0,95€ 0,95€ 

10 Sensor, temperatura, 

semiconductor, TO-92 model 

LM35 

1 1,62€ 1,62€ 

11 Condensadors electrolític, 2,2 

µF, 63 V 

2 0,09€ 0,18€ 
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12 Condensadors electrolític, 100 

µF, 63 V 

1 0,44€ 0,44€ 

13 Condensadors electrolític, 4,7 

µF, 63 V 

1 0,11€ 0,11€ 

14 Potenciòmetre, ajust vertical, 

10kΩ  

2 0,49€ 0,98€ 

15 Potenciòmetre, ajust vertical, 

1kΩ 

2 0,49€ 0,98€ 

16 Condensador, ceràmic, 18 pF, 

500V 

2 0,08€ 0,16€ 

17 Resistència ¼ W 5% 13 0,06€ 0,78€ 

18 LED Verd, 5mm 2 0,09€ 0,18€ 

19 LED Vermell, 5mm 2 0,09€ 0,18€ 

20 LED Groc, 5mm 1 0,09€ 0,09€ 

21 LED Blanc, 5mm 1 0,21€ 0,21€ 

22 Altaveu 1 2,39€ 2,39€ 

23 Placa de circuit imprès, 
positiva, fibra de vidre, 
140X240  

1 13,00€ 13,00€ 

24 Placa de circuit imprès, 
positiva, baquelita, 120x80    

1 3,23€ 3,23€ 

25 Zòcal, C.I., 14 pins 3 0,21€ 0,63€ 

26 Zòcal, C.I., 6 pins 1 0,35€ 0,35€ 

27 Zòcal, C.I., 40 pins 1 0,53€ 0,53€ 

28 Connector 32 borns 1 0,24€ 0,24€ 

29 Interruptor palanca, model 
7101SYC 

1 5,81€ 5,81€ 

30 Mini pulsador 1 0,09€ 0,09€ 

31 Base Calefactora 1 26,50€ 26,50€ 

TOTAL 96,42€ 
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El pressupost per costos en components puja a la quantitat de NORANTA-SIS 
EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS. 

 

1.3.2. Cost per honoraris 
 
Aplicant les hores dedicades al desenvolupament i fabricació del prototip tenim 
que: 

Taula 4. Quadre cost per honoraris 
 

Descripció Quantitat Preu/hora Total 

Mà d’obra del disseny 120h 16,32€/h 1958,4€ 

Mà d’obra fabricació i muntatge 4h 13,48€/h 53,92€ 

Investigació 50h 12€/h 600€ 

Reprografia 5h 9€/h 45€ 

TOTAL 2657,32€ 

 
 

El pressupost per costos d’honoraris puja ala quantitat de ‘DOS MIL SIS-CENTS 
CINQUANTA-SET AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS’ 

1.3.3. Cost total Prototip 
 
Finalment calculats els costos totals per a la realització del disseny, es fa un 
estudi del pressupost general del prototip. 

 
Taula 5. Quadre costos totals prototip 

 

Descripció Total 

Pressupost components 96,42€ 

Pressupost d’execució material 2657,32€ 

Costos Generals(13%)     345,45€ 

TOTAL 3348,22€ 

 
 

El pressupost total del prototip ascendeix a la quantitat de ‘TRES MIL TRES-
CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS’. 
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1.4. Resum del Pressupost 
 
El pressupost d’execució del projecte del control de temperatura digital d’una  
incubadora puja a SET MIL SIS-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-
QUATRE CÈNTIMS. 

 
Taula 6. Pressupost final 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
El pressupost final del mòdul de control de temperatura digital d’una  incubadora puja a la 
quantitat de QUATRE MIL CINQUANTA-UN EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS. 

    

 

Descripció Total 

Pressupost d’execució per contracte 3348,22€ 

Costos per imprevistos(5%) 167,41€ 

IVA(16%)  535,72€ 

TOTAL 4051,35€ 
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