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RESUM 
 

Aquest treball es basa en el disseny i construcció d’un robot autònom. 
Aquest robot disposa de tres sensors d’ultrasò col�locats en direcció Nord, 
Est i Oest respectivament que calcularan la distància en que es troba de 
cada una de les parets i, d’aquesta manera, es tindrà una idea de la seva 
posició relativa. També disposa d’un sistema de comunicació amb un PC a 
través de port sèrie via RS-232 sense fils amb la qual s’enviarà la posició 
del robot per fer un intent de mapejat del lloc en que es troba. 

En aquesta memòria es disposa de les diferents alternatives que es poden 
trobar en el mercat, tant en la part electrònica com en la mecànica, per al 
desenvolupament d’aquest projecte, així com l’elecció de la més 
òptima,també es troba un estudi de pressupost per assegurar que aquest 
disseny és viable en el marc econòmic, un diagrama de Gantt per donar 
una idea del temps necessari per al seu disseny i un llistat de referències 
bibliogràfiques per saber on s’ha cercat la informació necessària. 

 

RESUMEN 
 

Este proyecto se basa en el diseño y construcción de un robot autónomo. 
Este robot dispone de tres sensores de ultrasonido puestos en dirección 
Norte, Este y Oeste respectivamente que calcularan la distancia en que se 
encuentra de cada una de las paredes y, de esa forma, se tendrá una idea 
de su posición relativa. También dispone de un sistema de comunicación 
con un PC a través de puerto serie vía RS-232 sin hilos con lo que se 
enviará la posición del robot para hacer un intento de mapeado del lugar 
donde se encuentra. 

En esta memoria se dispone de las diferentes alternativas que se pueden 
encontrar en el mercado, tanto en la parte electrónica como en la 
mecánica, para el desarrollo de este proyecto, así como la elección de la 
mas optima, también se encuentra un estudio de presupuesto para 
asegurar que este diseño es viable en el marco económico, un diagrama 
de Gantt para dar una idea del tiempo necesario para su diseño y un 
listado de referencias bibliográficas para saber donde se ha encontrado la 
información. 
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ABSTRACT  
 

This project is based on the design and the construction of a selfsuficient 
robot. This robot has got three ultrasound sensors placed North, East and 
West respectively which will calculate the distance in which each one of the 
walls is. This way doing so, we can have an idea of its relative position. It 
also has a communication system with a PC though a Serial Port via RS-
232 without strings with which the robot’s position will be sent to try to 
map the place where it is. 

This memory has the different alternatives that can be found in the 
market, (from its electronical part to its mechanical part) for this project 
development,  as for the election of the most optimum choice. We can also 
find a budget study to assure this design is viable in the economical frame, 
a Gantt diagram to give us an idea of the time the robot needs to be 
designed and a list of bibliographical references to know where the 
necessary information has been found. 
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1.1. Definició de funcionament 
Es tracta del disseny d’un robot capaç de moure’s autònomament amb el 
suficient coneixement de l’entorn que l’envolta. 

Disposa de diferents sensors que li permeten tenir una idea de la seva 
posició relativa a l’estança en que es trobi.  

El cervell d’aquest robot serà un microcontrolador; encarregat de fer els 
càlculs pertinents amb els valors donats pels sensors per saber la seva 
posició. També s’encarregarà d’activar o desactivar els motors que es 
faran servir per la seva mobilització.  

A més a més, a través del Port Sèrie del microcontrolador, s’enviarà, sense 
fils, la informació de la posició a un PC que, a través d’un programa 
dissenyat per aquest cas en concret, farà un esbós de la estança. 

1.2. Motius 
La realització d’un sistema robòtic autònom sempre ha tingut una gran 
importància en el meu parer. El coneixement d’aquesta implementació, en 
un futur no molt llunyà, crec que serà bàsic per poder treballar com a 
enginyer electrònic, ja que es tracta d’una ciència amb una gran creixença 
en el mon en que vivim; cada vegada s’estudia més el disseny de 
màquines capaces de prendre decisions per elles mateixes segons les 
condicions del seu entorn i no de les decisions humanes. 

Aquest projecte també disposa d’un sistema de telecomunicacions sense 
fils entre un microcontrolador i un PC, cosa també en expansió d’una 
forma gairebé exponencial, ja que la connexió amb necessitat d’un o més 
cables disminueix molt les seves capacitats; d’aquesta forma el robot pot 
moure’s amb total llibertat, sempre que respecti les lleis de software, i pot 
enviar la informació necessària al PC. 

Personalment, el programar microcontroladors i aconseguir que es faci un 
seguit d’instruccions i poder tenir uns resultats d’aquestes és de les coses 
que trobo més interessants, punt que m’ha acabat de decidir en la 
realització d’aquest projecte.      
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CAPÍTOL 2:           

ESTUDI DE SOLUCIONS 
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2.1. Electrònica 

2.1.1. Alimentació 

El robot s’alimenta a través d’energia elèctrica, per tant serà necessari 
alimentar-lo amb una o varies fonts d’alimentació. Aquestes  poden ser de 
molts diferents aspectes i característiques. 

Ja que es tracta d’un robot autònom la font haurà d’estar implementada 
dintre de l’estructura d’ell, sent aquest, un punt important a l’hora del 
desenvolupament de la estructura del robot. 

Les diferents parts d’alimentació, faran que sigui necessari, a més, de 
que hi hagi més d’una font d’alimentació, ja que no tots els components 
treballen amb el mateix valor de tensió.  

Al mercat existeixen molts diferents tipus de sistemes d’alimentació, 
aquests poden ser d’emmagatzemament d’energia, com poden ser bateries, 
o generadors, com pot ser plaques solars. En el cas d’utilitzar bateries s’ha 
de tenir en compte que la seva autonomia està limitada a la vida de la 
bateria ja que s’anirà consumint, poden tenir la possibilitat de recarregar-la 
o no. Si s’usen plaques solars el cicle de vida i la seva autonomia creix 
favorablement, però el problema recau en que es necessari el sol. També es 
possible combinar aquestes dos formes d’alimentació de forma que quan la 
placa generi energia la emmagatzemi a les bateries per a que puguin ser 
operatives quan manqui el sol. 
 

Les diferents fonts que trobem al mercat son: 

1. Piles:  

 Es tracta d’un dispositiu que genera energia elèctrica per un procés 
químic transitori, després del qual atura la seva activitat i s’han de 
renovar els seus elements constituents, ja que les seves 
característiques resulten alterades durant el mateix. Es tracta d’un 
generador primari. Aquesta energia resulta accessible mitjançant dos 
terminals que te la pila anomenats polos, elèctrodes o borns. Un d’ells 
és el positiu o ànode i l’altre el negatiu o càtode.  

2. Bateries: 

 El funcionament d’una bateria està basat essencialment en algun 
tipus de procés reversible; és a dir, un procés on els seus components 
no resulten consumits ni es perden, sinó que merament es transformen 
en d’altres, que a la seva vegada poden retornar a l’estat primer amb 
les circumstancies adequades. Aquestes circumstancies son el 
tancament del circuit extern, durant el procés de descàrrega, i 
l’aplicació d’una corrent, igualment externa, durant el de carga.  

 Existeixen diferents tipus de bateries, amb unes característiques 
diferents, interessants per al projecte. 
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a) Plom àcid: 

 Es tracta de bateries de baix cost que necessiten estar en un 
lloc fresc i revisar la quantitat d’electròlit periòdicament, a més, és 
necessari la seva ventilació ja que desprèn gasos. La tensió de cada 
reixa o cela és de 2 V. 

 A més a més presenten l’inconvenient de que pesen massa, 
sobre uns 50 Kg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Bateria de Plom - Àcid 

b) Níquel: 

 Aquest tipus de bateries presenta el inconvenient del preu que 
és elevat. L’electròlit que utilitzen és un alcalí.  

 El seu coeficient d’autodescàrrega és baix, rondant un 1% 
diari. A més a més admeten una descàrrega per sobre del 90 % de 
la seva capacitat nominal. 

Les celes tenen un voltatge de 1,2 o 9 V. 

 

 

      Figura 2. Bateria de Níquel 
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c) Ió – Liti 

 Es tracta d’un dispositiu que utilitza com a electròlit una sal de 
liti que procura els ions necessaris per a la reacció electroquímica 
reversible entre l’ànode i el càtode. 

 Aquests tipus de bateries presenten avantatges molt 
significatius com és la elevada densitat d’energia, és a dir, 
acumulen molta carga per unitat de pes i volum, el poc pes, menys 
que les de níquel, cada cèl�lula proporciona 3.7 V, per tant com tres 
bateries de níquel, no tenen efecte memòria, la seva descarrega és 
lineal, tenen una vida llarga, és fàcil saber la carga que tenen i la 
seva tassa d’autodescarrega es molt baixa, entorn un 5 % mensual. 

 Tot i tenir tants avantatges, també tenen una sèrie de 
desavantatges que s’han de tenir en compte, com és la duració 
mitja que depèn de la quantitat de carga que continguin, suporten 
un número limitat de cargues, entre 300 i 1000, son cares, tot i que 
últimament el seu preu ha disminuït molt, es poden sobreescalfar 
fins al punt d’explotar i la seva capacitat de treball en fred és 
bastant dolenta. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Bateria de Ió - liti 

3. Plaques solars 

 Les plaques solars estan formades per nombroses cel�les que 
converteixen la llum en electricitat. Aquestes cel�les depenen de 
l’efecte fotovoltaic per a transformar l’energia del Sol i fer que una 
corrent passi entre dos plaques amb cargues elèctriques oposades. 
Nombroses empreses i institucions estan treballant actualment per a 
augmentar la eficiència dels panells.  

 Una explicació simplificada del seu principi de funcionament pot ser 
la següent: 

• Alguns dels fotons, que provenen de la radiació solar, impacten 
sobre la primera superfície del panell, penetrant en ell i sent 
absorbits per materials semiconductors, tals com el silici o l’arseni 
de gal�li. 

• Els electrons, subpartícules atòmiques que formen part de 
l’exterior dels àtoms, y que s’allotgen en orbitals d’energia quàntica, 
son colpejats pels fotons alliberant-se dels àtoms als que estaven 
originalment confinats.  
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 Això els hi permet, posteriorment, circular a través del material i 
produir electricitat. 

a) Monocristal�lines 

Aquestes plaques es componen de seccions d’un únic cristall de 
silici, reconegudes per la seva forma circular o hexagonal. Aquest 
tipus son difícils d’obtenir i molt cares, però son les que millor 
rendiment tenen, entorn al 30%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Placa solar monocristal�lina 

b) Policristal�lines 

 Es tracta de plaques formades per petites partícules 
cristal�litzades. Tenen un grossor considerable. Mitjançant la 
utilització del silici amb una altra estructura o altres materials 
semiconductors és possible aconseguir panells més fins i versàtils 
que permeten inclús la seva adaptació a superfícies irregulars. Es 
caracteritzen en que tenen un rendiment més baix que les 
monocristal�lines, entorn al 15% i son ideals per aplicacions on el 
cicle de vida de la placa està limitat com pot ser per condicions 
meteorològiques extremes. 

c) Amorfes: 

 Aquest tipus de plaques son les que el cristall no esta 
cristal�litzat, per tant, seran les que tinguin menys durabilitat, 
menys rendiment però si les més fàcils d’obtenir i més barates. El 
problema més greu que tenen és que el seu rendiment disminueix 
amb el temps. 

4. Alimentació escollida 

L’alimentació escollida és a través de bateries de níquel 
recarregables, ja que, tot i que el seu preu és una mica elevat, tenen 
un rendiment molt elevat i el seu coeficient d’autodescarrega és molt 
petit. La raó de no utilitzar les de Liti, que en un principi serien haurien 
de ser les adequades és el problema que comporta el fet que s’escalfin 
molt, fins i tot a explotar. 
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2.1.2. Sensors 

La possibilitat de poder saber on es trobarà un obstacle és un tema 
fonamental en la construcció de qualsevol robot i encara més si treballa de 
manera autònoma, per tant, la col�locació d’un sensor és una part 
primordial en el treball. 

Un sensor és un dispositiu capaç de transformar o convertir un 
determinat tipus d’energia d’entrada, a una altra de diferent a la sortida. El 
nom del sensor ja ens indica quina és la transformació que realitza tot i que 
no necessariament la direcció de la mateixa. És un dispositiu utilitzat 
principalment a la industria, a la medicina, a l’agricultura, amb robòtica, 
amb aeronàutica, etc. per a obtenir la informació d’entorns físics i químics i 
aconseguir senyals o impulsos elèctrics o a la inversa. Els sensor sempre 
consumeixen algun tipus d’energia per lo que la senyal mesurada resulta 
debilitada.  

Hi ha molts tipus de sensors diferents, de proximitat, de temperatura, 
pressió, nivell, etc. En aquest cas interessa un sensor que sigui capaç de 
calcular la distància en que es troba d’un objecte. Al mercat existeixen 
molts tipus de sensors capaços de fer aquesta feina, entre ells, estan: 

5. Potenciòmetres 

Un potenciòmetre consisteix en una resistència de fil bobinat o una  
pista de material conductor, distribuïda al llarg d’un suport en forma de 
arc i un cursor solidari a un eix de sortida, que pot lliscar sobre aquest 
conductor. El moviment de l’eix arrastra el cursor provocant canvis de 
resistència entre aquest i qualsevol dels extrems. Així doncs, quan 
s’alimenta entre els extrems d’una resistència amb una tensió 
constant, apareix entre la presa mitja i un dels extrems una tensió 
proporcional a l’angle girat a partir de l’origen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Potenciòmetre 
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6. Encoders 

Els encoders son dispositius formats per un rotor amb un o varis 
grups de bandes opaques i translúcides alternades i per una sèrie de 
captadors òptics col�locats a l’estator, que detecten la presència o no 
de banda opaca enfront a ells. Existeixen dos tipus d’encoders 

a) Incrementals 

 Solen tenir solament una banda de marques transparents i 
opaques repartides al llarg del disc rotòric. Al girar el rotor cada par 
òptic genera una senyal quadrada amb un decalatge de ¼, 
d’aquesta manera quan el rotor gira en un sentit hi ha un 
desfasament de ¼ de període i si gira en l’altre és de ¾.  

 El preu d’aquests aparells ronda els 300 €, per tant, es massa 
car per l’aplicació del robot.  

Figura 6. Encoder incremental 

 

Figura 7. Senyals de sortida 
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b) Absoluts 

 Els encoders absoluts disposen de varies bandes disposades en 
forma de corones circulars concèntriques formant un codi únic per 
cada aplicació. 

 El preu d’aquests és inclús una mica més car que dels relatius, 
per tant segueix sent inadmissible per l’aplicació que s’ha de dur a 
terme.  

7. Làser 

Els sensors làser utilitzen una tècnica de reflexió i triangulació 
semblant a la dels òptics. Es genera un feix de llum que es divideix en 
dos parts ortogonals mitjançant un separador. Un feix s’aplica sobre un 
mirall pla fix i l’altre sobre un objecte el qual es vol determinar la 
distància. Es superposen els feixos de llum i d’aquesta forma és 
calculen les distàncies. 

Aquest és l’element que pot calcular distàncies més llunyanes i amb 
millor precisió, el seu gran problema recau en el preu, exageradament 
elevat. 

8. Ultrasons 

Els sensors d’ultrasò emeten una senyal de pressió sobre un objecte 
que se li vulgui calcular la distància i mesuren el temps transcorregut 
entre la emissió del pols fins la recepció de l’eco. 

Aquests sensors treballen a freqüències de 40 KHz, més elevades 
que les que els humans som capaços de sentir. L’espectre de la oïda 
humana va des dels 16 Hz fins uns 20 KHz. 

A la figura següent es mostra el funcionament bàsic on hi ha un 
emissor que emet un pols que rebota sobre un determinat objecte i la 
reflexió d’aquest pols és detectada per un receptor. 

La majoria de sensors d’ultrasò es basen en la emissió d’un pols 
d’ultrasò amb un lòbul, o camp d’acció, de forma cònica. Mesurant el 
temps que transcorre entre la emissió i la percepció de l’eco es pot 
establir la distància a la que es troba l’obstacle que ha produït la 
reflexió de l’ona mitjançant la fórmula: 

(1) 

 

On V és la velocitat del so a l’aire, 331 m/s a 0 ºC i amb un 
augment de 0,6 m/s per cada grau, i t és el temps que ha passat entre 
la emissió i la recepció. 

A pesar que el seu funcionament sembla molt simple, existeixen 
varis factors inherents que influeixen d’una forma determinant a les 
mesures realitzades, per tant, es necessari un coneixement de les 
diverses fonts d’incertesa que afecten a les mesures per a poder 
tractar-les de forma adequada, minimitzant el seu efecte en el 
coneixement de l’entorn que s’ha d’adquirir. Entre d’altres diversos 
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factors que alteren les lectures que es realitzen amb els sensors 
d’ultrasons cal destacar: 

A pesar que el seu funcionament sembla molt simple, existeixen 
factors inherents tant als ultrasons com al mon real, que influeixen 
d’una forma determinant a les mesures realitzades. Per tant, és 
necessari un coneixement de les diverses fonts d’incertesa que afecten 
a les mesures per a poder tractar-les de forma adequada, minimitzant 
el seu efecte en el coneixement de l’entorn que s’ha d’adquirir. Entre 
d’altres diversos factors que alteren les lectures que es realitzen amb 
els sensors d’ultrasons cal destacar: 

• El camp d’actuació del pols que s’emet des d’un transductor 
d’ultrasò te forma cònica. El eco que rep com a resposta a la 
reflexió del so indica la presència de l’objecte més proper que es 
troba dins del con acústic i no s’especifica en ningun moment la 
localització angular del mateix. Tot i que la màxima probabilitat és 
que l’objecte detectat estigui sobre l’eix central del con acústic, la 
probabilitat de que el eco s’hagi produït per un objecte present a la 
perifèria del eix central no és en absolut menyspreable i s’ha de 
tractar convenientment. 

 

Figura 8. Resposta dins del con acústic 

• La quantitat d’energia acústica reflectida per l’obstacle depèn 
en gran mesura de la estructura de la seva superfície. Per a obtenir 
una reflexió altament difosa de l’obstacle, la grandària de les 
irregularitats sobre la superfície reflectora ha de ser comparable a la 
longitud d’ona de la ona d’ultrasò incident. 

• Els factors ambientals tenen una gran repercussió sobre les 
mesures: les ones d’ultrasò es mouen per un medi material que és 
l’aire. La densitat de l’aire depèn de la temperatura, influent aquest 
factor sobre la velocitat de propagació de la ona segons la 
expressió: 

(2) 
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Sent VSO la velocitat de propagació de la ona sonora a 0 ºC, i T 
la temperatura absoluta (graus Kelvin). 

• Un factor d’error molt comú és el conegut com a fals eco. 
Aquestos falsos ecos es poden produir per diferents raons: pot 
donar-se el cas de que la ona emesa per el transductor es 
reflecteixi varies vegades en diverses superfícies abans de que torni 
a incidir al transductor (si es que ho fa). Aquest fenomen conegut 
com reflexions múltiples, implica que la lectura del sensor evidencia 
la presència d’un obstacle a una distància proporcional al temps 
transcorregut al viatge de l’ona; és a dir, una distància molt major 
que a la que està en realitat l’obstacle més proper, que pot produir 
la primera reflexió de la ona. Una altra font més comuna de falsos 
ecos, coneguda com crosstalk, es produeix quan s’utilitza un cinturó 
d’ultrasons on una sèrie de sensors estan treballant al mateix 
temps. En aquest cas pot passar que un sensor emeti un pols i sigui 
rebut per un altre sensor que estigui esperant l’eco del pols que ell 
havia enviat amb anterioritat. 

  

Figura 9. Factor d’error de fals eco 

Les ones d’ultrasons obeeixen a les lleis de reflexió de les 
ones, per lo que una ona d’ultrasò te el mateix angle d’incidència i 
reflexió respecte a la normal a la superfície. Això implica que si la 
orientació relativa de la superfície reflectora respecte a l’eix del 
sensor d’ultrasons és major que un cert llindar, el sensor mai rebrà 
el pols del so emes. 

9. Magnetorresistius 

Els sensors magnetoresistius estan basats també en la detecció 
d’eco d’un impuls ultrasònic generat per deformacions elàstiques que 
es produeix amb l’efecte de camp magnètic.  

El preu d’aquest sensor és lleugerament superior al d’ultrasò. 

10. Sensor escollit 

El sensor que s’ha escollit és l’ultrasò per varis motius, un d’ells és 
que el seu preu és molt inferior als dels sensors làser o encoders, a 
més a més es tracta d’un sensor molt efectiu i precís. 
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2.1.3. Micocontrolador 

El microcontrolador és el cervell del robot. És l’encarregat d’executar els 
càlculs, interpretar la informació dels sensors i actuar segons elles. 

Un microcontrolador és un dispositiu integrat en un xip que inclou en el 
seu interior les tres unitats funcionals d’un ordinador: CPU, memòria i 
unitats d’entrada/sortida, és a dir, es tracta d’un computador complet en un 
sol circuit integrat. Encara que les seves prestacions són limitades, a més 
de dita integració, la seva característica principal és el seu alt nivell 
d’especialització. Encara que n’hi ha de la mida d’un segell de correus, el 
normal és que siguin encara més petits, ja que, lògicament, formen part del 
dispositiu que controlen. 

Un microcontrolador típic disposa d’un generador de rellotge integrat 
(clock) i una petita quantitat de memòria RAM i ROM/EPROM7EEPROM. Això 
significa que per fer-lo funcionar, tot el que es necessita són uns pocs 
programes de control i un cristall de sincronització. Generalment també 
disposen d’una gran varietat de dispositius d’entrada/sortida, com 
convertidors d’analògic a digital (A/D), temporitzadors, UARTs i busos 
d’interfície en sèrie especialitzats, com I2C i CA. 

Figura 10. Estructura general d’un microcontrolador 

1. Arquitectura Interna 

a) Arquitectura Harvard 

Es tracta de microcontroladors que utilitzen dispositius 
d’emmagatzemament físicament separats per a les instruccions i les 
dades. D’aquesta forma s’accedeix simultàniament a la memòria de 
dades i a la d’instruccions, per tant les dades i les instruccions 
s’emmagatzemen a cachés separades  de manera que el rendiment 
es millora notablement. Per un altre cantó, tenen l’inconvenient de 
haver de dividir la quantitat de caché entre les dos memòries, per el 
que funciona millor solament quan la freqüència de lectura 
d’instruccions i de dades és aproximadament la mateixa. 
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Figura 11. Estructura Harvard 

 

b) Arquitectura Von Neumann 

És una família d’arquitectures que utilitzen el mateix dispositiu 
d’emmagatzemament tan per les instruccions com per les dades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Estructura Von Neumann 

2. Processador 

El processador és l’encarregat d’executar les instruccions i 
processar les dades que son necessaries per a totes les funcions. 

a) SISC 

SISC (Specific Instriction Set Computer) és un tipus de 
processador que s’incorpora a microcontroladors destinats a 
aplicacions molt concretes, el joc d’instruccions és reduït i específic, 
és a dir, les instruccions s’adapten a les necessitats de l’aplicació 
prevista. 
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b) RISC 

RISC (Reduced Instruction Set Computer) es tracta d’un tipus 
de processador per a microcontroladors de joc d’instruccions reduït, si 
el repertori és molt reduït les instruccions son molt simples i solen 
executar-se en un cicle màquina. Tot això comporta una velocitat 
més elevada a l’hora d’executar el programa i, per tant, una millor 
optimització del hardware.  

c) CISC 

CISC (Complex Instruction Set Computer) és una arquitectura 
de joc d’instruccions complexa, aquesta arquitectura és fa servier als 
microcontroladores que disposen d’un repertori d’instruccions elevat 
(unes 80), algunes d’elles molt sofisticades i potents, però que com a 
contrapartida requereixen molts cicles màquina per a poder executar 
aquestes instruccions complexes. 

3. Memòria de dades 

Aquesta memòria és la encarregada d’emmagatzemar les dades que 
fa servir el microcontrolador, aquestes les pot demanar o generar, per 
tant, es tracta d’una memòria de lectura i escriptura. 

Aquest tipus de memòria és la coneguda memòria RAM (Random, 
Acces, Memory), com el seu nom indicia, te un accés directe en 
qualsevol ordre, aleatori, en un temps constant, sense distinció de la 
posició on es trobi la informació ni de la posició de l’anterior lectura. 

Aquesta memòria és volàtil, és a dir, la informació es perd quan 
l’alimentació s’apaga.  

Existeixen dos tipus de memòries RAM, les estàtiques o SRAM i les 
dinàmiques o DRAM. En una memòria SRAM es manté el seu contingut 
inalterat mentre estigui alimentada elèctricament, mentre que en una 
memòria DRAM la informació que conté les seves cel�les es perd al 
llegir-la. 

4. Memòria d’instruccions 

Aquesta memòria és l’encarregada de donar les instruccions al 
programa, per tant, és necessari que no s’esborri encara que no hi hagi 
alimentació, per tant no pot ser volàtil. Existeixen moltes memòries 
d’aquest tipus, entre elles, les mes importants son: 

a) ROM 

ROM (Read-Only Memory) És un tipus de memòria de la qual 
només se’n pot llegir la informació que du guardada. Per tant, 
s’exclou la possibilitat d’escriure-hi en el funcionament normal del 
microcontrolador. Per guardar la informació és necessari un 
hardware addicional seguint un protocol de comunicacions i tensions 
especificades pel fabricant.  
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b) EPROM 

EPROM (Erasable Programmable Read-Only Memory) És una 
ROM programable borrable de sol lectura. Està formada per cel�les 
FAMOS o transistors de porta flotant, dels quals en un principi son 
llegits com 0. Es programa mitjançant un dispositiu electrònic que 
proporciona voltatges superiors als utilitzats als circuits electrònics. 
Les cel�les que reben carga es llegeixen llavors com un 1. 

Un cop programada, una EPROM, es pot esborrar solament 
mitjançant exposició a una forta llum ultraviolada. 

Una EPROM programada reté les seves dades durant deu o vint 
anys, i es pot llegir un número il�limitat de vegades. Per a evitar 
l’esborrament accidental per la llum del Sol, la finestra d’esborrat 
s’ha de mantenir tancada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Memòria EPROM 

c) OTP 

OTP (One-Time Programmable) es tracta d’un tipus de 
memòria molt semblant a la EPROM amb la única diferència que una 
vegada s’ha programat no pot ser esborrada. Aquest tipus de 
memòries son molt barates i s’utilitza per sèries de producció 
baixes. 

d) EEPROM 

EEPROM (Electrically-Erasable Programmable Read-Only 
Memory) és un tipus de memòria ROM que pot ser programada, 
esborrada i reprogramada elèctricament. Encara que una EEPROM 
pugui ser llegida un número il�limitat de vegades, solament pot ser 
borrada i reprogramada entre 100.000 i un milió de vegades. 

e) FLASH 

La memòria flash és una forma desenvolupada de la memòria 
EEPROM que permet que múltiples posicions de memòria siguin 
escrites o borrades amb una mateixa operació de programació 
mitjançant impulsos elèctrics, enfront a les anteriors, que solsament 
permeten escriure o esborrar una única cel�la cada vegada. Per 
aixó, la memòria flash permet funcionar a velocitats molt superiors 
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quan els sistemes utilitzen lectura i escriptura en diferents punts 
d’aquesta memòria al mateix temps. 

5. Ports d’entrada / sortida 

El sistema microcontrolador necessita de dispositius 
d’entrada/sortida per a governar i comunicar-se amb l’entorn de 
l’aplicació, amb la funció principal de fer d’interfície entre el sistema i 
els perifèrics externs associats a aquest. 

Les operacions d’entrada/sortida es fan sobre una amplia gamma 
de perifèrics connectats al sistema i amb els que es solen intercanviar 
senyals de control i de dades. En aquestes operacions s’ha de 
coordinar el tràfic entre els recursos interns del sistema i els perifèrics, 
doncs de vegades la velocitat de transferència de dades dels perifèrics 
és més lenta, o necessiten un determinat sincronisme. 

El mòdul d’entrada/sortida es pot realitzar per mitjà d’instruccions 
específiques que el conformen i que resideixen al programa del 
sistema; es pot fer mitjançant interrupcions, on els perifèrics poden 
activar línies d’interrupció de la CPU, que detinguin la execució del 
programa i passin a executar un programa específic pensat per a 
atendre al perifèric que ha causat la interrupció; es pot fer tractant les 
entrades/sortides com a posicions de memòria, on es seleccionen els 
perifèrics mitjançant certs rangs de direccions i s’envien i reben dades 
que gestionen al perifèric.  

També s’ofereixen al mercat nombrosos circuits integrats de suport 
al sistema microcontrolador, que solen ser configurables mitjançant 
software i son capaços d’adaptar al sistema tot tipus de perifèrics. 

6. Busos del sistema 

Un bus és el mitjà per el qual es transmet informació pels diferents 
mòduls que composen un microcontrolador. Un bus pot ser 
unidireccional o bidireccional, és a dir, pot transmetre la informació en 
una única direcció, del emissor al receptor, o en ambdós direccions, de 
l’emissor al receptor, i viceversa. 

7. Recursos auxiliars 

Els recursos auxiliars fan als microcontroladors més flexibles i 
potents ja que els hi incorporen prestacions. Les prestacions més 
freqüents son: 

a) Watchdog 

Es tracta d’un mecanisme de seguretat que provoca un reset 
del sistema en cas de que aquest s’hagi bloquejat. 

Consisteix en un temporitzador que anirà contínuament 
decrementant un comptador, inicialment amb un valor alt. Quan 
aquest comptador arribi a zero, es resetejarà el sistema. Així que 
s’ha de dissenyar el programa de manera que refresqui o inicialitzi 
el watchdog abans de que provoqui el reset. Si el programa falla o 
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es bloqueja, al no poder actualitzar el comptador del watchdog al 
seu valor inicial, aquest arribarà a decrementar-se fins a zero i 
resetejarà el sistema. 

b) Brownout 

Permet al microcontrolador preparar-se en cas d’haver un error 
a l’alimentació. 

c) Convertidors A/D i D/A 

Els convertidors A/D estableixen una relació entre la seva 
entrada, senyal analògica, i la seva sortida, senyal digital, depenent 
de la seva resolució, mentre que els convertidors D/A fan l’acció 
complementaria, és a dir, estableixen una relació entre la seva 
entrada, digital, amb la seva sortida, analògica. 

d) Temporitzadors i comptadors 

Els temporitzadors son mecanismes que fan una operació cada 
cert temps ajustat per software o hardware, mentre que els 
comptadors comptabilitzen les vegades que ha passat un succés. 

e) PWM 

Es tracta d’un modulador per amplada de on es modifica el 
cicle de treball d’una senyal periòdica ja sigui per transmetre 
informació o control. El cicle de treball d’una senyal periòdica és 
l’amplada relativa de la seva part positiva en relació al període. 
Matemàticament: 

 

 (3) 

 

On D és el cicle de treball, τ és el temps en que la funció és 
positiva i T és el període.  

f) Sistema d’interrupcions 

Es poden incorporar diferents fonts d’interrupció, tan internes 
amb el desbordament de timers o externes en canvis de nivell a la 
línea externa d’interrupció. 

8. Família MCS-51 (estructura 8051) 

Es tracta d’una família creada per Intel al 1980. Aquest 
microcontrolador està basat en una arquitectura Harvard. 
Addicionalment conté una memòria interna, dividida en dos parts: els 
SFR i la memòria de propòsit general.  

Una característica particular és la inclusió d’una unitat de procés 
booleà que permet que operacions de nivell de bit s’executin directa i 
eficientment a registres interns. 

Una altra característica molt valorada son els quatre conjunts 
separats de registres. Freqüentment s’utilitza aquesta característica 
per reduir la latència d’interrupció. 

D
T

τ=
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9. Família microchip (estructura PIC) 

Es tracta d’una família de tipus RISC. El PIC original es va dissenyar 
per a ser utilitzat amb la nova UCP de 16 bits. 

Entre les seves característiques cal resaltar la seva memòria flash i 
ROM de fins a 256 Kb, la tecnologia Nanowatt per a modes de control 
d’energia, els convertidors analògic/digital de 8-10-12 bits. Els mòduls 
de captura i comparació PWM, els perifèrics de control de motors i el 
suport d’interfície USB.  

10. Microcontrolador escollit 

El microcontrolador escollit te una estructura 8051 i el model és el 
89C5131-A; s’ha escollit la estructura 8051 perquè ja es te unes 
nocions de la seva programació i no fa falta apendre un nou llenguatge 
de programació i el model s’ha triat perquè és un model força complet 
capaç de treballar amb una freqüència de rellotge de fins a 48 MHz, 
amb 32 Kbyte On-Chip de flash EEPROM i 1024 bytes de ERAM. A més 
a més ja es disposa d’un mòdul per programar-lo fàcilment a través 
d’USB i poder fer proves amb ell. 

2.1.4. Comunicacions 

Les comunicacions son el diferents mètodes de transportar una 
informació d’un lloc a un altre. Aquesta informació pot ser transportada a 
través de cables o a través de l’aire, sense fils. En aquest cas, s’hauran de 
comunicar el PC i el microcontrolador sense fils.  

1. Bluetooth 

El Bluetooth és una especificació industrial per a xarxes sense fil 
d’àrea personal que possibilita la transmissió de dades a través de 
radiofreqüència segura i lliure. 

 

Es pot classificar en tres classes que fa referència a la potència de 
transmissió del dispositiu. 

 

 

 

 

 

Taula 1. Classes de Bluetooth 

 

Classe 
Pot. Màxima 

(mW) 

Pot. Màxima 

(dBm) 

Rang 

(aproximat) 

Classe 1 100 20 ~100 m 

Classe 2 2.5 4 ~20 m 

Classe 3 1 0 ~1 m 
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2. WUSB 

Es tracta de la tecnologia USB sense fils. Aquests sistema és capaç 
de suportar molts entorns. L’objectiu és garantitzar una alta qualitat de 
servei amb un consum entre 3 i 24 Mbps. Aquest dispositiu funciona 
exactament igual com si fos USB amb cable. 

Aquest dispositiu conté només 4 cables, el d’alimentació, el terra i 
dos per les senyals de dades D+ i D-.  

Avui en dia, l’estàndard de WUSB encara no s’ha acabat d’implantar 
i el seu preu és força elevat i, és per això que, tot i ser un molt bon 
sistema de connexió, queda desestimat per el projecte. 

 

 

 

 

 

Figura 14. Connector WUSB 

3. RS-232 sense fil 

El sistema RS-232 és una interfície que designa una norma per a 
l’intercanvi sèrie de dades binaries entre un equip terminal de dades, 
DTE, i un equip de comunicació de dades, DCE, tot i que existeixen 
altres situacions en la que també s’utilitza la interfície RS-232. 

El RS-232 consisteix en un connector tipus DB-25 o DE-9, de 25 i 9 
pins respectivament.   

 

 

 

 

 

Figura 15. Connector DE-9 femella 

El sistema RS-232 sense fil consisteix en un sistema RS-232 
connectat a un mòdul de radiofreqüència capaç d’enviar les dades i 
codificar-les per ser llegides per el microcontrolador. Aquests mòduls 
poden ser transmissors, receptors o transeivers. 
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a) Transmissors 

Aquests mòduls solament son capaços d’enviar dades en forma 
de RS-232. 

b) Receptors 

Aquests mòduls sol poden rebre dades.  

c) Transeivers 

Aquests mòduls son capaços d’enviar i rebre dades fent així el 
paper de transmissors i receptors. 

4. WiFi 

WiFi és un sistema d’enviament de dades sobre xarxes 
computacionals que utilitza ones de radio en lloc de cables.  

Existeixen varis dispositius capaços de connectar elements WiFi de 
forma que puguin interactuar entre ells, destaquen els routers, punts 
d’accés i les targetes receptores. 

La desavantatge fonamental d’aquestes xarxes és la seguretat. A 
més a més, en aquest cas concret, el volum del dispositiu no el fa 
viable. 

5. ZigBee 

ZigBee és el nom de la especificació d’un conjunt de protocols d’alt 
nivell de comunicació sense fils per a la seva utilització amb radios 
digitals de baix consum, basada en l’estàndard IEEE 802.15.4 de 
xarxes sense fils d’àrea personal. El seu objectiu son les aplicacions 
que requereixen comunicacions segures amb una baixa tassa 
d’enviament de dades i maximització de la vida útil de les seves 
bateries. 

Aquests mòduls son petits i programables fàcilment, però el seu 
preu és molt elevat. 

6. Model escollit 

El model escollit és un mòdel RS-232 sense fils del tipus transeiver, 
però com que el PC no disposa del port per el RS-232, aquest es 
convertirà en USB però amb els protocols de RS-232. 

El model específic és el ATA5423 de la casa Atmel i se’n col�locaran 
dos lògicament; un a l’estructura del robot i l’altre en una placa 
dissenyada especialment al port USB del PC.  
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2.2. Mecànica 

2.2.1. Estructura i materials 

El robot està dissenyat a traves de diferents parts que governen cada un 
dels seus processos interconnectades entre si. És, per tant, important, que 
aquestes parts estiguin dintre d’una mateixa estructura que permeti la 
connexió i el trasllat simultani d’elles.  

Existeixen diferents tipus d’estructures que, depenent de la funció del 
robot, permeten més protecció contra cops, temperatura, humitat, etc. a 
més pot interessar que sigui una estructura completament hermètica o, per 
contrari, oberta per possibles modificacions futures. 

En el cas del robot la forma de la estructura serà una superfície llisa i 
plana on s’hi col�locaran els diferents elements ja que la seva feina no 
requereix molta seguretat contra aspectes ambientals.  

A més de la estructura, és necessari escollir de quin material estarà feta 
aquesta, entre d’altres se n’ha elegit 3 per fer-ne l’estudi. 

1. Metall 

El metall és un material mal�leable, és a dir, es pot tallar 
facilment per fer làmines, és un material molt resistent a la tracció i 
als cops, però és molt pesat i difícil de mecanitzar, a més a més 
l’estada prolongada ala intempèrie pot fer que es rovelli. 

Per muntar l’estructura, s’acostuma a utilitzar peces que ja 
disposen de forats per a col�locar-hi els cargols, tenint forma de U o 
de L entre d’altres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Estructura metàl�lica 
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2. Plàstic 

Igualment que les peces metàl�liques, es tracta de peces 
foradades que s’ajunten a traves d’ancoratges plàstics. Un dels 
avantatges del plàstic, respecte al metall és que és molt més barat, 
es tracta d’un aïllant tant tèrmic com elèctric i resisteixen molt la 
corrosió i l’estar a la intempèrie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Estructura de plàstic 

3. Metacrilat 

Les peces de metacrilat, o plexiglas, és un plàstic d’enginyeria 
que es pot trobar molt fàcilment. Destaca sobretot en la seva 
resistència a la intempèrie, transparència i resistència a les rallades.  

Normalment s’encarreguen la forma de les làmines a mida sent 
el seu preu lleugerament superior al metall i al plàstic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Estructura de metacrilat 
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4. Model escollit 

S’ha decidit que l’estructura del robot serà a través de làmines 
de metacrilat, ja que, tot i ser una mica més cares que el plàstic i el 
metall, es podrà fer amb les mides i la forma desitjada i, 
estèticament parlant, quedarà millor. 

2.2.2. Estructura de locomoció 

A més a més de la estructura del robot i els seus materials, és 
interessant fer un estudi dels diferents mètodes de locomoció que podem 
incorporar per aconseguir que el robot es pugui traslladar. 

1. Dos rodes més una boja 

Aquesta estructura consta de 2 rodes motrius però 
independents una de l’altra i una altra roda situada al costat invers 
que solament serveix per mantenir el robot aixecat i que es pugui 
desplaçar sense arrastrar res.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Dos rodes més una boja 

 

2. Quatre rodes 

En aquest cas hi haurà dos rodes al davant i dos rodes al 
darrera, les de darrera son les rodes motrius i estan unides per un 
eix que fa moure un motor. Les dos rodes del davant serveixen per 
direccionar el robot. Per girar-les s’usa un servo-motor.  

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Quatre rodes 
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3. Eruga 

Les erugues tenen una sèrie de rodes motrius envoltades a una 
cinta sense fi. Es tracta de la mateixa estructura dels tancs, per la 
part de la dreta està governada per un motor i la de l’esquerra per 
un altre. D’aquesta manera per tirar endavant, o endarrera, els dos 
motors giren en el mateix sentit i si el que es vol és girar, cada un 
dels motors gira en sentit contrari. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 21. Eruga 

4. Model escollit 

El model escollit és l’estructura en eruga ja que és el model 
amb millor estabilitat i és molt fàcil de dirigir.   

2.2.3. Motor elèctric 

Un motor elèctric transforma energia elèctrica en energia mecànica per 
mitjà d’interaccions electromagnètiques. Alguns d’ells poden ser reversibles, 
és a dir, poden transformar energia mecànica en energia elèctrica 
funcionant com a generadors.  

Entre les seves característiques, a l’hora d’elegir un motor cal prestar 
gran importància i destacar la seva velocitat i el seu par. 

1. Corrent alterna 

El motor de corrent alterna funciona amb corrent alterna. En 
aquest cas en concret, el robot s’alimentarà amb corrent continua, 
queda totalment descartada la seva implementació. 

2. Corrent continua 

Un motor de corrent continua és un motor capaç de controlar 
la seva posició, par i velocitat de manera molt simple. 

Un motor de corrent continua consta de dues parts, l’estator i 
el rotor. L’estator és la part induïda del motor i està format per una 
o varies bobines enrotllades a un eix giratori, mentre que el rotor és 
la part inductora i normalment està format per un iman permanent 
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o, de vegades, per un una sèrie de bobines que conformen un 
electroiman. 

La velocitat de gir del motor és directament proporcional a la 
tensió aplicada en borns del induït i inversament proporcional al flux 
del inductor.  

  
 

Figura 22. Motor Pas a Pas 

3. Pas a pas 

Els motors pas a pas és un dispositiu electromecànic que 
converteix una sèrie de impulsos elèctrics en desplaçaments 
angulars discrets, el que significa és que es capaç d’avançar una 
sèrie de graus depenent de les seves entrades de control. Es 
comporta de la mateixa forma que un convertidor digital/analògic i 
pot ser governat per impulsos procedents de sistemes lògics. 

Aquest motor presenta les avantatges de tenir una alta precisió 
i repetibilitat en quant al posicionament.  

 

 
 

Figura 23. Motor Pas a Pas 

4. Model escollit 

Com que el més interessant d’aquest robot és saber la seva 
posició relativa el motor que es farà servir seran els de Pas a Pas ja 
que així sempre es tindrà constància de quants graus gira i quina és 
la seva direcció en tot moment.  
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CAPÍTOL 3:ESTUDI 

DE PRESSUPOST 
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3.1. Estudi econòmic del prototip 
Per a poder fabricar un prototip, primerament fa falta una placa de proves 
del microcontrolador, el seu preu és: 
 

 

Taula 2. Pressupost placa de proves 
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A aquest cost s’ha d’agregar el cost de la resta de peces, tal com els 
motors, sensors, etc.  
 

 

Taula 3. Pressupost de la resta de peces 

Per tant, el cost total del prototip serà de: 
 

 

Taula 4. Pressupost total del prototip 
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CAPÍTOL 4: 

DIAGRAMA DE GANTT 
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Figura 24. Diagrama de Gantt 

 

En la figura es mostra un diagrama de Gantt del PFC 1 dividit en 3 subapartats diferenciats per 3 colors. 

1. Blau 

L’apartat en blau avarca tot el que és el PFC 1, des de la data d’inici del treball fins a la data de finalització de la 
memòria. 

2. Vermell 

L’apartat en vermell és el temps de plantejament de les diferents alternatives, tant per la part electrònica com la 
mecànica. 

3. Verd 

L’apartat en verd és el temps que s’ha trigat a anar escrivint la memòria. 



  37 

CAPÍTOL 5: PLACA DE 

DESENVOLUPAMENT 
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5.1. Targeta Flash 
La targeta, o mòdul de programació, ha estat extreta de la casa Elektor. 
Aquesta, consta de diferents mòduls per poder fer probes i experimentar 
amb el microcontrolador. Cada un dels seus ports està subjecte a un 
socket per poder utilitzar-los amb plaques externes; a més a més, el port 
P2 està preparat per poder-lo usar en una pantalla LCD, el port P3 consta 
de 4 polsadors i 4 interruptors per poder treure màxim profit a les 
interrupcions, timers, comptadors, etc. i, el P0 consta de una renglera de 
LEDS per poder tenir una referència visual a l’hora de fer les proves. 
La programació del microcontrolador a través d’aquest mòdul és molt 
senzilla ja que s’utilitza un port USB i, la mateixa casa, et facilita el 
programa per utilitzar-lo. 
Per a poder obtenir una alimentació constant a 5 V, aquest mòdul consta 
d’un regulador de tensió 7805, per tant, l’haurem d’alimentar amb una 
tensió una mica superior, entre 9 i 12 V. 
 
 

 
 

Figura 25. Esquema de connexió de la targeta Flash 
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Figura 26. Targeta Flash 
 
 
Aquesta targeta flash servirà, doncs, per poder fer totes les proves que 
facin falta per la realització de cada una de les parts del robot sense 
necessitar de idear diferents plaques de control.  
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CAPÍTOL 6: ESTAT DE 

DESENVOLUPAMENT 
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6.1. Proves de programació 
Abans de començar a programar el que ha de ser les instruccions de 
funcionament del robot, s’han fet diverses proves per poder observar el 
funcionament de la placa de proves. 
 

6.1.1. Entorn de programació 

Per a la programació del microcontrolador a través del mòdul, s’utilitza, 
un programa específic donat pel fabricant, Atmel, amb un entorn molt 
simple. 
 

    

 
 

Figura 27. Entorn de programació del microcontrolador de la casa Atmel 
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Primerament s’obre el port USB: 
 

 
 

Figura 28. Obertura del port USB 
 
Un cop obert, s’elegeix el programa en format .hex que ha generat el 

compilador, en aquest cas µVision. I es clica sobre RUN. Un cop els clicks 
s’han tornat verds. El programa ja està sobre el microcontrolador.  

 

 
 

Figura 29. Procés de programació ja realitzat 

6.1.2. Inicialització de LEDs 

El primer que s’ha intentat veure és si, a través d’un programa molt 
simple escrit amb µVision, els LEDs del port P0 responen donant la consigna 
P0=0x55, o, el que és el mateix, un la successió de un LED encès i un 
apagat.     
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Figura 30. Inicialització de LEDs 
 

6.1.3.  Funcionament d’interrupcions 

Un cop ja s’ha pogut comprovar que la placa respon, el següent que 
s’ha fet és comprovar que les interrupcions també funcionen a través d’un 
programa escrit amb µVision. Aquest programa encén dos LEDs en el 
moment en que s’apreta un polsador i els manté encesos durant algun 
segon. 
 

 

 
 

Figura 31. Programa pilot d’interrupcions 
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Figura 32. Programa pilot d’interrupcions sobre la placa de proves 
   

6.2. Estat actual del programa 

Actualment s’ha dissenyat una placa de proves secundaria on hi ha 
col�locada una parella de sensors d’ultrasò capaç de connectar-se amb la 
placa de proves a través d’un bus de dades. I, d’aquesta manera poder 
provar els sensors. 

6.2.1. Placa de proves per a sensors d’ultrasò: 

 La placa de proves per a ultrasò consta d’un emissor i un receptor 
d’ultrasò acoblats a un circuit prefabricat capaç d’acondicionar la senyal. 

El circuit prefabricat és un circuit de la casa Cebek adaptat per els 
sensors d’ultrasò que funcionen a 40 KHz, aquest necessita, de diferents 
components per el seu bon funcionament. 

 

 
Figura 33. Circuit prefabricat, i el seu esquema, per adaptar la senyal d’ultrasò 

 
 

 

 

 

 

Figura 34. Placa de proves  
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6.2.2. Funcionament del sensor d’ultrasò: 

En aquests moments, solament s’ha dissenyat un petit programa que 
encén més o menys LEDs del port P0 de la placa de proves segons si el 
sensor troba un objecte més prop o més lluny, sense tenir en compte la 
mesura real.  

 

              

Figura 35. Programa de prova pels sensors d’ultrasò  
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CAPÍTOL 7:  
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