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CAPÍTOL 1: 

INTRODUCCIÓ 

A l’hora d’adquirir coneixements d’una matèria sinó es contrasten els aspectes 
teòrics amb els aspectes pràctics, els primers no s’assimilen tan profundament. 
Per aquesta raó apareixen prototips de màquines dissenyades per tal de donar 
un suport físic als aspectes teòrics. Aquests amb el temps es poden quedar 
obsolets o es poden espatllar, per tant s’han d’anar actualitzant cada cert temps.  

Aquest és el cas que tracta aquest projecte, actualitzar el robot SCARA “Serpent 
2” del laboratori d’automatització que està espatllat i en desús.   

1.1. Objectius del projecte 
La finalitat d’aquest projecte és rehabilitar un robot SCARA, modelitzar 
matemàticament per mitjans de simulació informàtica la seva cinemàtica, 
arreglar les seves imperfeccions mecàniques i implementar un nou sistema 
d’interfície electrònica que permeti controlar el robot via microcontrolador. 

El robot es dotarà de millores substancials respecte l’existent, ja que no incloïa  
comunicació amb el PC, comandament a distància i mesures de seguretat, entre 
d’altres. Cal destacar les peculiaritats que s’introdueixen: 

1. Programació via USB. Característica clau a l’hora d’escollir el 
microcontrolador, l’USB és el mètode de comunicació més comú de 
perifèrics amb el PC en l’actualitat. 

2. Interrupcions externes. Hi haurà dues entrades per interrupcions. Els finals 
de carrera i la parada d’emergència (PE) provocaran interrupció externa. 

3. Comunicació RS-232. Comunicació sèrie asíncrona, l’estàndard RS-232 per 
la comunicació amb el PC.  

 

S’ha de subratllar que, a banda de les qüestions tècniques, aquest projecte 
aporta nous coneixements a través de la posta en pràctica dels estudis 
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d’enginyeria electrònica, experiència de treball en equip, així com entrenament 
en la capacitat d’organització i la recerca d’informació. 

 

1.2. Característiques generals 
La realització del projecte es basa en un muntatge ja existent, prototip de 
l’empresa “Cybernetic Applications’, el qual era controlat mitjançant una placa de 
control digital i derivades. Aquesta placa mare ha quedat obsoleta, i el projecte 
es centra en el control i comunicació amb el robot SCARA. 

Per aconseguir els objectius proposats, es parteix d’una sèrie de tasques 
necessàries pel desenvolupament de la rehabilitació:  

 

• Comprovar l’estat i estudiar el hardware de control que té instal�lat el 
robot. Dins del propi hardware s’hauran de distingir les diferents parts que 
el composen, controls de l’usuari, controls de configuració de potència, 
etc. 

• Estudiar el funcionament del robot SCARA, cinemàtica. 

• Determinació de la quantitat i tipus de línies d’entrada i sortida: activació 
d’elements actuadors, control analògic, realimentació, etc. 

• Estudiar el funcionament del microcontrolador. 

• Aprendre el llenguatge que utilitza. 

• Treballar amb programes que permetin simular el software. 

• Investigar com gravar el software al microcontrolador. 

• Disseny de blocs del hardware a implementar físicament. 
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CAPÍTOL 2:                

ESTAT DE L’ ART 

 

A continuació s’explicarà que es un robot SCARA, i així arribar a entendre de 
forma més precisa en que es basa. 

SCARA és l’acrònim de Selective Compliant Assembly Robot Arm, que vol dir, 
Braç Robòtic de Muntatge amb Compliment Selectiu, el compliment selectiu es 
refereix a que no tots els moviments poden efectuar-se en tots els eixos. 

Els robots SCARA són robots equipats de llibertat total de moviments en els eixos 
X i Y però limitats severament als seus desplaçaments a l’eix Z. 

És a dir, es comporten de forma semblant al braç humà, permeten ubicar 
l’extrem de la mà en qualsevol posició però sempre sobre el pla. A l’eix vertical 
només realitza manipulacions simples que habitualment consisteixen en 
pressionar i desplaçar-se uns pocs centímetres. 

Els robots SCARA posseeixen una configuració planar que els hi confereix o 
proporciona una gran senzillesa des del punt de vista cinemàtic, així com de 
possibilitats notables, en quant a velocitat i precisió en tasques de manipulat 
(pick-and-place) i inserció. En moltes ocasions el seu accionament és directe, 
sense incloure reductors a les seves articulacions per accentuar el grau 
d’importància de la rapidesa de moviments en determinades tasques. 

Per una altra part, SCARA pot ser més car que els sistemes cartesians i el 
software de control requereix cinemàtica inversa per la interpolació lineal de 
moviments. Aquest software normalment està inclòs a l’SCARA.  

Són un tipus de robots que tenen una estructura molt concreta on hi ha dues 
rotacions i una translació. 
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Figura 1. Estructura típica del robot SCARA. 

Degut a la seva estructura, aquests robots en la industria s’utilitzen per acoblar 
components, ja que amb dues rotacions i una translació té una gran mobilitat 
amb la qual pot abastar un ampli camp d’actuació a dos nivells. 

En quan a la ciència i la tècnica de la robòtica en l’SCARA, cal definir-la com una 
categoria multi disciplinar que contempla coneixements de: 

• Mecànica (estructures, cinemàtica, ...) 

• Electrònica (sensors, actuadors,...) 

• Enginyeria elèctrica (motors, potència,...) 

• Tecnologies d’informació (algoritmes, OS,...) 

• Comunicacions 

Hi ha moltes companyies que fabriquen robots SCARA al mercat actual i cap 
d’elles es troba clarament avantatjada respecte les marques competidores. A 
continuació es nombren les algunes de les companyies que es dediquen a l’àmbit 
de la industria: 

 

• Adept (Espanya). 

• DENSO Robotics (Estats Units). 

• EPSON Robots (Estats Units). 

• Mitsubishi Robot (Japó).  

• Toshiba Machine (Japó). 

• Yamaha (Japó). 

• Etc. 
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Figura 2. Imatge robot SCARA industrial de l’empresa Adept.  

En canvi, si es centra la cerca en robots com a eina educativa, el ventall de 
robots en general es redueix dràsticament, i encara més si es centra en els del 
tipus SCARA.  Distribuïdors de robots en l’àmbit de l’educació: 

 

• Rambal Educación (Espanya). 

• Tecnología Educativa SA (Argentina). 

• Etc. 

El robot SCARA ‘Serpent 2’, el qual s’ha d’acondicionar, pertany a l’empresa 
Cybernetic Applications, la qual ja no existeix. 

 

Figura 3. Imatge del robot SCARA ‘Serpent 2’ de l’empresa Cybernetic 
Applications.  
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Observant les figures 2 i 3, es pot comparar els dos dispositius SCARA mostrats. 
En el primer es evident que s’utilitzen tecnologies d’última generació per la seva 
elaboració, que ajuden a la qualitat del robot. Es troba una generació molt 
diferent a la qual pertany l’SCARA ‘Serpent 2’, és obvi que aquest robot es dels 
anys 80 i les seves limitacions envers a l’SCARA actual es posen de manifest amb 
la velocitat d’execució i la seva precisió de moviment. 
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CAPÍTOL 3:        

ENGINYERIA DE 

CONCEPCIÓ 

3.1. Primer contacte amb el “Robot SCARA” 
Des d’un principi es desconeixen les irregularitats i problemes elèctrics, 
electrònics i mecànics del robot.  

Per començar a esbrinar les característiques tècniques del robot amb la falta de 
manuals i esquemes tècnics, s’ha intentat contactar amb el fabricant “Cybernetic 
Applications”, però va resultar que aquesta empresa va finalitzar la seva activitat 
i va vendre els drets de fabricació de tot el seu rang de productes a “Feedback 
Instruments Ltd”.  

Un contacte a aquesta última empresa, ha facilitat documentació sobre el robot 
SCARA “Serpent 2”, però no coincideix en cap de les característiques amb 
l’aparell que es té al laboratori. Això és degut a que en el moment de comprar 
els drets de fabricació, el “Serpent 2” ja havia estat completament redissenyat i, 
per tant, els esquemes i plànols anteriors es consideren perduts. 

Així doncs, s’ha realitzat una feina d’enginyeria inversa sobre l’exemplar, per tal 
d’extreure’n els esquemes dels circuits de control i potència que es consideren 
útils. 

A nivell electrònic, la informació obtinguda ha estat a nivell de components, 
doncs, en el procés de traçat dels esquemes de les plaques controladores de 
motors i altres, els components desconeguts han estat cercats als arxius de 
“datasheets” dels seus fabricants per tal d’esbrinar la funció que realitzen i les 
seves característiques més destacades. 
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Amb l’estudi realitzat als esquemes del robot, s’ha destacat que es forma de cinc 
parts diferenciades: 

 

1. Font d’alimentació de 100VA de potència basada en un transformador de 20 + 
20 V AC, alimenta els tres drivers dels motors, i també la placa de control de 
les electrovàlvules pneumàtiques. 

2. Font d’alimentació de baixa potència que proporciona +5 V, -5 V, +15 V i -15 
V. Corrent màxim 1A a cada sortida. Es fa servir per alimentar la placa de 
control digital, microprocessador; i analògic, amplificadors operacionals. 

3. Placa de control de les electrovàlvules pneumàtiques: les electrovàlvules 
envien aire comprimit al cilindre d’avanç-retrocés, que és de doble efecte, i hi 
ha una segona electrovàlvula que serveix per tancar la pinça, que és un 
cilindre de simple efecte. 

4. Plaques controladores dels motors o drivers: són tres unitats iguals que 
disposen d’una part de potència basada en transistors complementaris, capaç 
d’entregar fins a +/-28 V i 3 A als motors. També, inclouen el control de la 
realimentació des d’un potenciòmetre de posició, així com varies proteccions 
de la sortida, i ajustos prefixats per a la calibració del sistema.  

5. Placa de control digital: és el circuit que realitza una interfície entre el 
microprocessador i els controladors dels motors. Inclou un convertidor 
analògic-digital, multiplexors i alguns amplificadors operacionals. S’ha 
determinat que està avariada, i no es repararà ni es farà servir. 

Tot l’explica’t anteriorment ha estat basat només en el hardware de control i 
potència del robot. S’ha aclarit amb quins components està format, com 
funcionen, quins estan fets malbé, quines plaques es podrien reutilitzar, etc.  

Continuant amb el hardware del robot, s’ha plasmat el seu disseny del xassís de 
forma virtual a partir de programes CAD 3D, SolidWorks i Catia V5. Amb els 
quals s’ha modelitzat i parametritzat l’aspecte i les seves mides. 

Gràcies a l’estructura del robot, a la seva configuració planar i les seves mides, 
s’ha fet l’estudi de la cinemàtica de moviment a partir dels seus 3 eixos, és a dir, 
es coneix l’abast de treball que proporciona aquest robot. 
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3.2. Concepció 
Un cop descrites les diferents parts que consta la caixa de control d’aquest robot, 
es du a terme el recull de solucions que es realitzen per tal d’arribar a l’objectiu 
de rehabilitar el “Robot SCARA”. 

Per començar, s’ha decidit reutilitzar la font d’alimentació de 100VA de potència, 
la font d’alimentació de baixa potència i la placa de control de les electrovàlvules 
pneumàtiques. Les plaques controladores dels motors o drivers, estan en 
condicions per ser reutilitzades, però per problemes de programació no ha pogut 
ésser així. Més endavant s’explica el perquè. 

Des d’un principi va quedar clar que s’havia de simular les funcions que 
desenvolupava la placa de control digital obsoleta. Això es durà a terme a partir 
de dos dissenys ben diferenciats.  

Per una part, la idea de poder controlar el robot a través d’un comandament a 
distància i de l’ordinador s’havia d’utilitzar un microcontrolador. La idea és obvia, 
ja que amb la programació dels seus ports d’entrada i/o sortida i d’un software 
adient facilita el control d’aquest. Al següent capítol es fa l’explicació més 
detallada de l’anomenada “Placa de control”, la qual incorpora el 
microcontrolador amb els seus connectors que l’enllaçaran amb els  perifèrics i 
els ports de comunicació, USB i RS-232. 

Per una altra part, l’anomenada “Placa principal”, la qual introduirà el control dels 
motors dels 3 eixos del robot, la comunicació amb el microcontrolador i el 
sistema de seguretat. 

En aquesta part es tenen dues possibles solucions les quals es detallarà la 
revocada, i la concebuda s’explicarà al següent capítol.   

 

3.2.1. Placa principal revocada 

   

Comprèn quatre parts diferenciades: 

 

• Font d'alimentació 

• Tractament dels senyals de control 

• Conversió analògica a digital i de digital a analògica 

• Sistema de seguretat 
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• Font d'alimentació 

 

 

Figura 4. Esquema de la font d'alimentació. 

 

Proporciona les tensions de funcionament per als circuits de control i per al 
microcontrolador. 

Només es contempla l'ús de reguladors de tensió integrats de tres terminals, 
ajustables i alguns de fixos.  

La part referent al transformador, rectificador i condensadors de filtre és una de 
les s’han aprofitat de l'aparell controlador original. 

Obté +/-15V amb circuits integrats dels tipus 7815 i 7915 per a l'alimentació 
dels amplificadors operacionals, +/-10V amb LM317 i LM337 per a la tensió de 
referència de les plaques controladores dels motors, i +5V amb 7805 per al 
funcionament del microcontrolador i dels convertidors ADC i DAC. 

S'han respectat les recomanacions dels fabricants dels reguladors en quant a 
proporcionar els condensadors de desacoblament adequats, i s'ha previst a cada 
regulador de dissipador tèrmic. 

 

• Tractament dels senyals de control 

Els esquemes d'aquesta part han estat basats en l'estudi del funcionament de la 
placa controladora original, i adaptats convenientment. 

De les tres plaques individuals que controlen cada motor, s'ha determinat que 
incorporen un control “Proporcional Integral” (PI), i que disposen de dues 
tensions de control: una de les quals correspon a la part proporcional que actua 
com a control de velocitat del motor, i l'altra és una entrada de tensió que 
determina la posició final del braç corresponent. A més, disposen de dos senyals 
de realimentació que permeten conèixer la diferència entre la posició actual del 
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braç i la posició final desitjada (en valor absolut), i lectura directa de la posició 
de cada braç. 

Per a la realització de la lectura de la posició i de l'error entre posició actual i 
desitjada, s'ha de seleccionar el canal adient a través d'un multiplexor, que és 
comandat pel microcontrolador. La sortida s'envia a un divisor de tensió resistiu 
format per R14 i R15 per adequar el senyal que varia entre 0 i +10V a un senyal 
que varia entre 0 i 5V. A continuació disposa d'un amplificador operacional del 
tipus “rail to rail”, model TLC2274 (IC22A) que permet adaptar la impedància del 
divisor resistiu a la entrada del convertidor analògic-digital (U3, ADS7818). La 
característica “rail to rail” permet aprofitar tot el marge dinàmic del convertidor 
degut a que les tensions de saturació són molt més properes a les d'alimentació 
que en la majoria d'amplificadors operacionals. 

 

 

Figura 5. Sortides de tensions de control. 

 

Per a comandar cada motor, els valors de tensió de guany K, i posició desitjada, 
segueixen un camí semblant però a la inversa: el convertidor digital-analògic 
(U4, DAC8043) rep pel port sèrie, les dades corresponents al valor de tensió 
desitjat, és convertit a analògic, i s'envia a través del desmultiplexador a la 
sortida corresponent. Cada sortida consta de un condensador de polièster que 
emmagatzema el valor de tensió de forma indefinida, i que aquesta tensió és 
amplificada pel seu corresponent amplificador operacional en configuració de 
búfer no inversor. El model TL082 és apropiat per la seva alta impedància 
d'entrada que evita la descàrrega prematura del condensador connectat a 
l'entrada no inversora. El conjunt del desmultiplexador amb els condensadors 
d’emmagatzematge i els búfers de sortida formen un sistema anomenat “sample 
& hold”. 

La presència del transistor Q1, permet mantenir les sortides des habilitades 
mentre no hi hagi cap ordre del microcontrolador, però, això no impedeix que 
cada condensador emmagatzemi algun valor de tensió, especialment, en el 
moment de l'engegada de l'alimentació, que pot fer que prenguin qualsevol valor 
aleatori. El més recomanable, és que només iniciar el programa en el 
microcontrolador, fer que aquest carregui un valor “0” a cada sortida. 
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Figura 4. Entrades de tensió de control. 

 

• Conversió analògica a digital i de digital a analògica 

El convertidor analògic-digital ADS7818 és un model amb comunicació sèrie i de 
12 bits de resolució. Pot funcionar fins a una velocitat de 500k mostres per 
segon, i incorpora una tensió de referència interna de 2,5V. Aquesta referència 
és variable a través del pin num. 1 o fins i tot s'hi pot aplicar una d'externa. En 
aquest circuit, s’ha optat per desacoblar aquest pin amb dos condensadors (C48 i 
C54), que és una recomanació del fabricant. 

 

El convertidor digital-analògic DAC8043 té sistema de comunicació sèrie, i és de 
12 bits de resolució. Els components externs són els recomanats pel fabricant, 
dels quals, el més important és l'amplificador operacional (IC23, OP-07), que és 
de baixa tensió de “offset”. Pel pin 1 del convertidor, entra la tensió de referència 
de +10V que és la que marca els límits del marge dinàmic de tensions de sortida. 

 

El multiplexor IC3 del tipus 74HC4052, dirigeix els senyals de rellotge i d'ordre 
de conversió a cada un dels convertidors, doncs, aquests no disposen de pin de 
“chip select” o “enable”. Les línies d'entrada i sortida de dades van directament 
al port SPI del microcontrolador. És de la família 74HC perquè funciona a 5V, 
igual que els convertidors i el microcontrolador, a més, les característiques de 
tensió dels nivells lògics són similars amb els dispositius anomenats, i presenta 
una velocitat superior a la família CMOS 4000 a la que pertany originalment. 
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• Sistema de seguretat 

 

 

Figura 7. Esquema del sistema de seguretat. 

 

La seva missió és la d'aturar els motors tan bon punt es premi el polsador 
d'aturada d'emergència, o bé algun dels braços topi amb algun dels finals de 
carrera que hem disposat a tal efecte.  

Està realitzat a l'entorn de dos relès de dos circuits commutats. 

En funcionament normal, els relès es troben en repòs, permetent que els motors 
connectats al connector X6 funcionin. En aquestes condicions, la secció restant 
que no és utilitzada pels motors, manté a 0 lògic la línia FALLO. 

La línia EMERGENCIA també es manté a nivell 0 gràcies al contacte NC del 
polsador d'emergència. X7-4 connecta amb X7-6 a través del contacte NO del 
polsador d'emergència. A X7-5, junt amb X7-6 van als finals de carrera (circuit 
Normalment Obert). Entre X7-4 i X7-6 hi ha un polsador NC que serveix per 
desenclavar els relès en cas de topar amb els finals de carrera. Per rearmar el 
circuit en cas d'aturada d'emergència, només caldrà fer mitja volta al botó del 
polsador per desenclavar-lo mecànicament. 

Les resistències R11 i R21 són per assegurar que en el moment en què el 
contacte quedi obert, hi haurà una tensió de +5V a les línies de FALLO i 
EMERGENCIA, que van al microcontrolador per avisar-lo de què hi ha hagut 
algun problema. 

L'alimentació dels relés  prové de la línia de +15V, convenientment reduïda a 
12V mitjançant díodes en sèrie. També, les bobines dels relès disposen de díodes 
en antiparal�lel per evitar pics de tensió degut a la força contraelectromotriu que 
genera la inductància de les bobines, i també s'ha pensat en posar condensadors 
de desacoblament local per afectar el menys possible amb pertorbacions 
elèctriques a la resta de circuits. Com a detall, el fet de posar un condensador 
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electrolític de gran capacitat amb un de polièster en paral�lel, augmenta l'eficàcia 
de filtratge en un marge de freqüències molt ample. 

 

 

Figura 8. Detall del sistema d'alimentació dels relés. 

Aquest disseny era ideal ja que permetia reutilitzar les plaques controladores 
dels motors o drivers, les quals incloïen el control de la realimentació des d’un 
potenciòmetre de posició, així com varies proteccions de la sortida, i ajustos 
prefixats per a la calibració del sistema. 

Figura 9. Foto “Placa principal revocada”. 
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3.2.2. Placa principal final 

 

S’ha convingut, definitivament, a simplificar el funcionament del controlador del 
robot SCARA. 

 

Aquesta ha estat una decisió donada per la elevada complexitat de la 
programació del microcontrolador en quant a la utilització dels convertidors 
digital-analògic i analògic-digital externs de 12 bits i de velocitat elevada, amb 
comunicació sèrie tipus SPI. 

 

Amb la utilització d'aquesta placa que es descriu a al capítol 4, s’elimina l’ 
utilització de les plaques controladores de motor amb regulació P.I. i 
realimentació de la posició mitjançant potenciòmetre, que ja eren d'origen en 
l'aparell controlador del robot. 

 

En una sola placa, s’ha inclòs els drivers dels motors de corrent continu, un 
regulador de tensió, el sistema de seguretat per a la aturada d'emergència i els 
finals de carrera, i un sistema de lectura digital de la posició de cada braç 
mitjançant potenciòmetres. 
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CAPÍTOL 4:     

ENGINYERIA DE 

DESENVOLUPAMENT 

Una vegada s’ha familiaritzat amb el robot i les seves diferents parts, es porta a 
terme la implementació de les noves parts a dissenyar. El projecte s’ha dividit en 
diferents parts: placa de control, el comandament a distància, protocols de 
comunicació i la placa de potència. 

4.1. Placa principal 

4.1.1. Font d'alimentació 

 

Consta de dues fonts separades:  

-Una font de baixa potència a 5V, amb el regulador integrat LM7805 que 
alimenta la circuiteria digital (convertidor A/D, microcontrolador, multiplexor); i 
una de 12V, també amb un regulador integrat LM7812 que proporciona tensió 
per excitar el relè del sistema de seguretat. 

Ambdós reguladors estan muntats segons les recomanacions del fabricant en 
quant a l'aplicació de condensadors de desacoblament, doncs no requereixen de 
més components externs. 

Incorporen uns petits dissipadors de calor de 24,2 ºC/W. 
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Figura 10. Font d’alimentació de baixa potència. 

 

El regulador de 12V presenta a la seva entrada una tensió de 22V (mesurada al 
laboratori), i la potència que consumeix el relè al qual alimenta és de 650mW 
(especificat pel fabricant). A 12V això representa un corrent de: 

 

 mA5412/650 =   (1) 

 

I suposarà una dissipació de potència en el regulador de: 

 

 ( ) mW5401222·54 =−  (2) 

 

A 20ºC, temperatura ambient, i amb una resistència tèrmica de 5 ºC/W de unió-
càpsula en el regulador de tensió, i amb el dissipador de 24,2 ºC/W, la 
temperatura a la unió semiconductora augmentarà fins a: 

 

 ( ) Cº76,3520·0,54524,2 =++  (3) 

Respecte a la línia d'alimentació de 5V, el consum és més variable, perquè depèn 
en cada moment de l'estat en que es trobi el microcontrolador i de si es fa servir 
el convertidor A/D. En tot cas, no hem mesurat corrents superiors a 35mA, per 
tant, si sabem que a l'entrada del 7805 hi ha una tensió de 8,5V (mesurada al 
laboratori), la dissipació màxima de potència en el regulador, serà de: 

 

 ( ) mW12255,8·35 =−  (4) 
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I amb el dissipador, en les mateixes condicions que l'anterior, la temperatura de 
la unió, augmentarà fins a: 

 

 ( ) Cº56,232012,0·52,24 =++  (5) 

 

Un augment de temperatura que ni tant sols justifica la utilització del dissipador, 
tot i que es va preveure com a mesura de seguretat per si s'amplia la circuiteria 
connectada a aquesta tensió d'alimentació. 

 

-Una font de potència superior que l'anterior, que és regulable en tensió, i que 
aprofita la font de potència que alimentava les plaques driver originals. Es 
recorda que aquesta font inclou un transformador de 20+20V AC 100VA, que 
després és rectificat i a continuació filtrat amb un condensador de 10.000 µF, i 
que de la qual s’utilitza la branca positiva que proporciona un corrent màxim de 
2,5A i una tensió mitja de 24V. S’aplica aquesta tensió a les bornes d'entrada de 
la placa principal, i tot seguit es troba un fusible ràpid de 2A i un díode de 3A de 
corrent directe màxim que protegeix el circuit contra inversions de polaritat. 

El regulador de tensió està basat en un circuit integrat L200, del qual s'aplica el 
circuit recomanat pel fabricant. Disposa de protecció contra curtcircuits de 
sortida, limitador de corrent ajustable amb una resistència exterior fins a 2A, 
protecció contra sobretemperatures i pics de sobre-tensions fins a 60V d'entrada. 

Aquest regulador porta associat un potenciòmetre que permet regular la tensió 
de sortida de 1,2V a 30V (tot el marge que la font ens proporciona), i també 
porta adossat un dissipador de 5,3 ºC/W, per a la correcta evacuació de la calor 
generada en el seu funcionament. 

A la sortida del regulador de tensió, es troba el relè que permet tallar 
l'alimentació dels motors en cas de fallada o aturada d'emergència. 
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Figura 11. Font de potència, amb tensió ajustable. 

 

Càlculs de la font de potència: 

S’ha mesurat que cada motor en moviment a 12V, consumeix 350mA. Si estan 
els 3 en funcionament alhora, el corrent màxim que haurà d'entregar el 
regulador L200 serà de: 

 

 mAx 10503350 =  (6) 

 

Si la tensió d'entrada del L200 és de 24V, i la de sortida 12V, la potència 
dissipada màxima serà de: 

 

 ( ) W6,1205,1·1224 =−  (7) 

 

Si el L200 té una resistència tèrmica entre el semiconductor i la càpsula de 
3ºC/W (especificat pel fabricant), amb el dissipador de 5,3 ºC/W que s’ha 
escollit, a 20ºC de temperatura ambient, la temperatura en l'interior del 
regulador L200, augmentarà fins a: 

 

 ( )( ) Cº58,124206,12·33,5 =++  (8) 

 

Fins als 150ºC, el regulador no s'aturarà per sobre-escalfament, cosa que permet 
entregar més corrent si cal, o bé permet funcionar fins a una temperatura 
ambient de 45ºC aproximadament. 

La potència dissipada també es pot reduir si augmenta la tensió de sortida, així  
es redueix la diferència de tensió entre entrada i sortida. 
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4.1.2. Drivers dels motors 

 

Figura 12. Esquema dels drivers dels motors (1 de 3). 

Estan basats en la utilització dels circuits integrats L293. Aquests incorporen 
dues etapes de potència en pont complet (full bridge) que permeten engegar, 
aturar i canviar el sentit de gir de motors elèctrics de corrent continu de fins a 
24V i 1A.  

A més, tenen la facilitat afegida de que poden ser comandats directament per 
sistemes digitals en els quals no importa quins nivells lògics intervinguin, doncs 
porten un pin que és d'alimentació digital, que adapta els nivells de tensió de 
control. 

Per qüestions de dissipació de potència dels circuits L293, només es fan servir la 
meitat de cadascun, necessitant, així, 3 unitats de l'anomenat circuit, no havent-
hi cap problema degut al seu baix cost. 

S'ha muntat tal com recomana el fabricant a la fulla d'especificacions, amb els 
díodes que protegeixen de les forces contra-electromotrius que poden generar 
els motors. 
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4.1.3. Convertidor Analògic-Digital 

 

Figura 13. Esquema del convertidor analògic-digital. 

 

Degut a la complicació d'haver de manejar 12 bits que entregava el convertidor 
A/D de la placa que hem desenvolupat anteriorment a aquesta amb un 
microcontrolador de 8 bits, s'ha plantejat buscar un substitut el més similar 
possible en connexionat i comunicació al ADS7818. 

I s’ha optat pel convertidor TLC549, que és de 8 bits, compatible pin a pin, 
excepte per la tensió de referència que en aquest és externa i diferencial. Això no 
suposa cap problema, doncs per canviar el disseny del ADS7818 al TLC549 
només cal connectar la pota nº1 a Vcc 5V  que és la referència superior positiva. 
La tensió de referència inferior és massa, i la resta de pins es connecten igual 
que en l'altre model. 

Com a complement, el multiplexor dual de triple canal 74HC4052 permet dirigir 
el senyal de cada potenciòmetre de posició cap al convertidor.  

A més, s’ha posat uns condensadors de desacoblament del cursor de cada 
potenciòmetre a massa per evitar la captació de sorolls d'alta freqüència per part 
del convertidor i que en pugui falsejar la mesura. 
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4.1.4. Sistema de seguretat 

 

Figura 14. Esquema del sistema de segureta. 

Dissenyat al voltant d'un relè de 2 circuits 2 posicions.  

En funcionament normal, es manté desactivat, alimentant els motors a través del 
contacte Normalment Tancat. 

Per a que s'activi, i desconnecti els motors, han de passar dues coses: 

• Que es premi el botó d'aturada d'emergència. 

• O bé que algun dels braços topi amb un dels finals de carrera existents. 

 

El botó d'aturada d'emergència, és del tipus Normalment Tancat, això fa que 
mantingui a massa la porta del transistor MOSFET BS170 (Q3) al qual va 
connectat, i no permeti que aquest es posi a conduir. Si es prem el botó, el 
contacte s'obre i la resistència R18 de 10k Ohms polaritzarà el transistor amb 5V 
i aquest conduirà, activant el relè i aturant els motors. A la vegada, aquests 5V 
seran interpretats pel microcontrolador per un “1” lògic a la línia 
'Parada.Emergència' que desencadenarà les accions que estiguin programades.  

 

El cas de la activació per els finals de carrera, és a la inversa del cas anterior.  

La cadena de finals de carrera tenen contacte Normalment Obert, van connectats 
en paral�lel, i en el cas que un d'ells s'activi, entrarà una tensió de 5V cap a la 
porta de l'altre transistor MOSFET BS170 (Q1) que activarà el relè. A la vegada, 
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la línia 'Final.Carrera' passarà a “1” lògic i el microcontrolador reaccionarà segons 
el que hagi estat programat. 

R20 assegura que en el cas d'estar els finals de carrera oberts, la porta del 
transistor estarà a massa i per tant es mantindrà tallat, així com a “0” lògic la 
línia del microcontrolador. 

En tots dos circuits, els condensadors C5 i C6 eliminen sorolls d'alta freqüència 
que són susceptibles d'aparèixer degut a la longitud dels cables i a les 
imperfeccions dels contactes dels elements electromecànics. 

Per acabar de completar aquest circuit, s'ha pensat en la addició d'un polsador 
Normalment Tancat que va del terminal central de l'altre secció del relè cap a 
massa. D'aquesta manera, podem mantenir el relè activat fins i tot havent 
restablert el botó d'aturada d'emergència o els finals de carrera. Llavors, només 
serà possible desactivar el relè polsant aquest polsador, que anomenarem de 
rearmament. 
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4.2. Placa de control 
La part de control està dividida en varies seccions, el microcontrolador (µC), 
l’alimentació, la connexió amb els perifèrics. En aquest capítol es descriuran 
característiques fonamentals, les especificacions i els càlculs amb els quals s’ha 
obtingut el disseny final de la part de control. 

 

4.2.1. El microcontrolador AT89C5131A-M 

El µC AT89C5131A-M de la marca ATMEL, es el centre de la part de control. 
Pertany a la família del 8051, amb nucli 80C52 i interfície USB d’alta velocitat, 
2.0 a 12 Mbit/s. Compta amb una memòria Flash de 32 Kbytes, 256 bytes de 
RAM interna, sistema de 4 nivells d’interrupcions, 3 temporitzadors/comptadors 
de 16 bits, una UART full dúplex realçada, es a dir, una EUART, Enhanced 
Universal Asynchronous Receiver and Transmitter, a través d’aquest port es 
controlaren les comunicacions de l’estàndard RS-232, i un oscil�lador intern.  

Ampliació de 1024 Bytes de memòria RAM, Expanded Random Access Memory 
(ERAM), doble punter de dades.  

A més el dispositiu inclou de fàbrica una interfície d’actualitzacions amb la que es 
pot actualitzar el firmware. 

El principal avantatge d’aquest µC és que utilitza memòria de tecnologia Flash, i 
l’eina de programació per aquesta memòria està inclosa en el propi integrat, ISP. 
Amb la implementació de l’espai d’usuari, FM0, i l’espai d’autoinici, FM1, la 
tecnologia Flash d’aquest µC permet al sistema un alt nivell de flexibilitat, basat 
en la possibilitat de poder modificar el programa durant tota la seva vida útil.  

A més el fabricant proporciona l’API, Application-Programming-Interfaces, 
necessari per la programació ISP, la qual es realitza a través de l’USB. Aquesta 
aplicació està ubicada dins la memòria d’autoinici. Això permet al client fer un ús 
total dels 32 kbytes de la memòria d’usuari. 
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Figura 15. Diagrama de Blocs del Microcontrolador. 

 

Les característiques principals que s’utilitzaran en aquest projecte són:  

 

• Comunicació Sèrie Síncrona a 3 fils, SPI.  

• Comunicacions sèrie asíncrona estàndard RS-232. 

• Sistema d’Interrupcions. 

• 34 Pins E/S.  

 

Els pins E/S estan dividits en 5 ports, del port 0 al port 4. Els ports del 0 al 3 
estan formats per 8 pins cadascun i l’últim port, el 4, només el formen 2 pins. A 
continuació es detallen les funcions de cadascun:  

 

• Port 0 dedicat exclusivament a l’entrada de dades dels polsadors, ubicats 
al comandament a distància.  

• Port 1, els bits 1, 5, 6 i 7 es dediquen a la comunicació SPI, Serial 
Peripheral Interface. El bit 2 comunica l’encesa de l’interruptor del 
comandament a distància i el bit 4 permet l’activació del cilindre 

 

• Port 2 dedicat exclusivament a les entrades i sortides de la placa de 
potencia. Activació dels tres motors del robot, i del circuit pneumàtic, 
cilindre i pinça. A més, de la comunicació amb el multiplexor. 
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• Port 3, els 2 pins de menys pes, el 0 RXD i l’1 TXD, controlen la 
comunicació sèrie asíncrona, en el cas que s’ocupa s’ha implementat 
l’estàndard RS-232. El pins 2 i 3 són les entrades d’interrupcions externes 
dedicades a la parada d’emergència i als finals de carrera. I finalment el 
bit 6 es comunica amb el convertidor. 

• Port 4, el bit 1 d’entrada, està connectat al final de carrera de la pinça. 

 

Figura 16. Detall del µC amb els ports utilitzats. 



Ferran Callicó Ros 

 - 34 - 

 Figura 17. Detall connexions del µC. 

Aquest connexionat ha sigut dissenyat gràcies al datasheet del µC. Aquest 
document facilita la connexió de parts importants com l’alimentació del 
component (VDD, AVDD, EA VPP, UVSS, AVSS i VSS), el cristall de quars 
(XTAL1 i XTAL2), i la utilització de varis condensadors pel perfecte funcionament 
del µC (PLLF). 

A més, el mateix datasheet també fa saber diferents formes d’implementar el 
reset ( RST). De la mateixa manera que als pins referents a la memòria interna 
del component ALE i PSEN. 

El muntatge del RST i del PSEN esta fet de tal forma que quan els polsadors 
estan oberts, a l’entrada del µC estableix una tensió de 5 V i en el moment que 
es polsa es tanca el circuit i passen a haver 0 V a l’entrada del µC. 

Les resistències de 10 kΩ s’utilitzen per quan es polsi un interruptor i es tanqui el 
camí de tensió a massa, no circuli massa corrent. També es podria dir que es un 
valor de resistència semi-estàndard que s’utilitza en aquests casos. Llavors, 
circularien 0,5 mA alhora de polsar l’interruptor. 

Al pin ALE s’ha col�locat un LED en sèrie amb una resistència limitadora, per 
indicar la connectivitat amb la memòria interna. 
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També, fent referència als protocols de comunicació, la de connexió USB es fa 
servir per la interacció del programa FLIP amb el µC, el programa el qual 
controla i gestiona les gravacions de programes al µC des del PC. Cal tindre 
instal�lat el programa FLIP d’ATMEL al PC. Per una part es té la utilització de dues 
resistències de 27 Ω (R1 i R2) i un d’1,5 kΩ (R3). Cal mencionar que el pin 1 del 
connector USB no està utilitzat, això ocorre per que no es necessari que el µC 
estigui alimentat per USB, ja que µC està alimentat en tot moment per una font 
d’alimentació externa. 

Per una altra banda, la comunicació estàndard RS-232, es fa servir per la 
comunicació entre el µC i el PC mitjançant el software desenvolupat. Aquesta 
connexió també ve especificada pel fabricant. 

El microcontrolador es, sense dubte, el component principal d’aquest projecte, ja 
que serà l’encarregat de gestionar i controlar tots els dispositius perifèrics del 
muntatge. 

 

4.2.2. Alimentació 

 

Una de les característiques importants del disseny de la placa de control es la 
seva alimentació, ja que el microcontrolador ha d’estar alimentat a 5 V. 

El circuit ve alimentat directament de la placa de potencia,  proporciona els 5 V 
necessaris a partir d’un connector de 10 pins que enllaça les dues plaques (5 V i 
GND). S’ha implementat un petit filtre amb un condensador d’1 µF per tal 
d’eliminar la petita arrissada que hi hagi. Es tracta doncs d’un element que 
assegura que el circuit estigui sempre alimentat amb una senyal perfecta de 5 V. 

A més, s’ha col�locat un LED vermell (LED1) en sèrie amb una resistència 
limitadora, per indicar que el circuit està Alimentat. 

 

Figura 18. Detall del circuit d’alimentació. 
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4.2.3. Connexionat dels Perifèrics 

 

Els components perifèrics es divideixen en dos tipus, els perifèrics d’entrada, i els 
perifèrics de sortida. 

Els perifèrics d’entrada són tots aquells que aporten algun tipus d’informació de 
l’exterior del sistema cap a l’interior. Es poden considerar dos tipus, els perifèrics 
que interactuen amb l’usuari com els interruptors, polsadors, i els polsadors de 
generació d’interrupcions (Finals de carrera). I els perifèrics que responen a les 
ordres del µC, com poden ser els convertidors DACADC / .  

Per altra banda, tenim els perifèrics de sortida, els quals aporten algun tipus 
d’informació de l’interior del sistema cap a l’exterior d’aquest. Es poden 
considerar dos tipus, els perifèrics que aporten informació a l’usuari com els 
Leds, el gir dels motors. I els perifèrics que responen a les ordres del µC, com 
poden ser els convertidors DACADC / . 

En aquest apartat s’explicarà la disposició dels connectors utilitzats per l’enllaç  
dels perifèrics a la placa de control.  

Alhora de realitzar el disseny es va haver de tenir en compte diferents aspectes 
respecte la posició dels ports del µC envers la posició dels connectors utilitzats.  

 

1. Comandament a distància  

El connector per la comunicació entre la placa de control del µC i la placa dels 
polsadors del comandament a distància es d’11 pins, on estan implementats els 
8 polsadors necessaris tots ells connectats al Port 0, aquest port no té 
resistències de pull-up .L’interruptor d’encesa va connectat al bit 2 del Port 1 i 2 
pins per l’alimentació del comandament (+5 V i GND). 

Taula 1. Lllista de tots els bits utilitzats i enllaçats al connector d’11 
pins. 

Port PIN E/S Nom Descripció 

0 0 E PEC Polsador Electrovàlvula del cilindre. 

 1 E PEPIN Polsador Electrovàlvula de la pinça. 

 2 E PX3D Polsador Eix 3 Dreta. 

 3 E PX3E Polsador Eix 3 Esquerra. 

 4 E PX2D Polsador Eix 2 Dreta. 

 5 E PX2E Polsador Eix 2 Esquerra. 

 6 E PX1E Polsador Eix 1 Dreta. 

 7 E PX1D Polsador Eix 1 Esquerra. 

1 2 E SWITCH Interruptor d'engegada comandament. 

+5 V     

GND     
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Figura 19. Detall dels pins enllaçats al connector d’11 pins. 

 

2. Placa principal 

La connexió amb la placa de principal es fa a partir de tres connectors diferents. 

Per una part, tenim el connector de 10 pins, del qual 3 dels seus pins van 
connectats a 3 bits del Port 1, 2 pins dedicats a la comunicació SPI, bits 5 i 6 
(MISO i CLK), i un altre connectat al bit 4 referent al ACT_CILINDRE. Després, es 
connecta amb el Port 2 en 4 dels seus pins: HAB. DRIVER, ACTIVAR_PINÇA, B i A, 
bits 0, 1, 2 i 3 respectivament. Del port 3 es connecta el bit 6, CONV., que 
desenvolupa la comunicació amb el convertidor. I per últim, dos pins de +5V i 
GND, els quals son els encarregats d’alimentar la placa de control com 
anteriorment s’ha comentat. 

 

Taula 2. Llista de tots els bits utilitzats i enllaçats al connector d’10 
pins. 

Port PIN Nom Descripció 
1 4 ACT.CILINDRE Activació/desactivació del cilindre. 
  5 MISO Comunicació SPI. 
  6 CLK Comunicació SPI. 
2 0 HAB. DRIVER Habilitació del driver dels motors.  
  1 ACTIVAR_PINÇA Activació/desactivació de la pinça . 
  2 B   
  3 A   
3 6 CONV. Comunicació amb el convertidor.  

+5V       

GND       
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Figura 20. Detall dels pins enllaçats al connector de 10 pins. 

 

Per una altra banda, consta un connector de 7 pins, el qual es connecta amb tres 
ports (Port 1, Port 2 i Port 4). S’utilitzen el bit 0 i 3 del Port 1, per l’activació del 
motor de l’eix 1, dreta o esquerra (MOT.EIX1.DRETA i MOT.EIX1.ESQ.). S’usen 
els 4 bits restants del Port 2 per l’activació dels motors dels eixos 2 i 3 
(MOT.EIX2.DRETA, MOT.EIX2.ESQ., MOT.EIX3.DRETA i MOT.EIX3.ESQ.). 
Finalment, s’utilitza un bit del Port 4 per un final de carrera de la pinça: 
FC_PINÇA. 

 

Taula 3.  Llista de tots els bits utilitzats i enllaçats al connector de 7 
pins. 

Port PIN E/S Nom Descripció 

1 0 S MOT.EIX1.DRETA Motor de l’eix 1 gira a la dreta. 

 3 S MOT.EIX1.ESQ. Motor de l’eix 1 gira a l’esquerra. 

2 4 S MOT.EIX3.DRETA Motor de l’eix 2 gira a la dreta. 

 5 S MOT.EIX3.ESQ. Motor de l’eix 2 gira a l’esquerra. 

 6 S MOT.EIX2.ESQ. Motor de l’eix 3 gira a l’esquerra. 

 7 S MOT.EIX2.DRETA Motor de l’eix 3 gira a la dreta. 

4 1 E FC_PINÇA Final de carrera de la pinça. 
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Figura 21.  Detall dels pins enllaçats al connector de 7 pins. 

 

I finalment, l’últim connector amb la placa de control de potencia, només consta 
de 2 pins connectats al Port 3, on tenim els bits de tipus Interrupció, son els 
elegits de comunicar al µC les diverses irregularitats que pot tindre el robot, 
Parada d’Emergència i Finals de carrera. 

 

Taula 4. Llista de tots els bits utilitzats i enllaçats al connector de 2 
pins.  

Port PIN E/S Nom Descripció 

3 2 E P_EM INT0. Parada d'Emergència. 

 3 E FC INT1. Finals de carrera. 

 

 

Figura 22. Detall dels pins enllaçats al connector de 2 pins. 
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4.3. Comandament a distància 
Aquest projecte es caracteritza per tindre dos formes de comunicació amb el 
robot SCARA, comunicació amb l’usuari a partir del PC i a partir d’un 
comandament a distància.  

Aquesta etapa es centra en el disseny del comandament a distància el qual es 
divideix en dos parts: una on intervé el disseny del circuit i una altra on es 
dimensiona la caixa del comandament. 

4.3.1. Disseny del circuit 

 

S’agafa com a base el connector d’11 pins ubicada a la placa de control, descrita 
anteriorment. L’alimentació del circuit prové del connector, a partir d’aquí es 
porta a terme la implementació dels polsadors, els quals cadascun pertany a un 
bit del µC, i també el SWITCH d’encesa de la placa.  

 

 

Figura 23. Connector 11 pins. 

El muntatge d’un polsador està fet de tal forma que quan els polsadors estan 
oberts, a l’entrada del µC estableix una tensió de 0 V i en el moment que el 
polsador és premut es tanca el circuit i passa a haver 5 V a l’entrada del µC. Tots 
els polsadors són idèntics. 
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Figura 24. Detall del circuit d’un polsador. 

 

Taula 5.  Llista de tots els bits utilitzats i enllaçats al connector d’11 
pins. 

Port PIN Nom Descripció 

0 0 PEC Polsador Electrovàlvula del cilindre. 

 1 PEPIN Polsador Electrovàlvula de la pinça. 

 2 PX3D Polsador Eix 3 Dreta. 

 3 PX3E Polsador Eix 3 Esquerra. 

 4 PX2D Polsador Eix 2 Dreta. 

 5 PX2E Polsador Eix 2 Esquerra. 

 6 PX1E Polsador Eix 1 Dreta. 

 7 PX1D Polsador Eix 1 Esquerra. 

1 2 SWITCH Interruptor d'encesa comandament. 

+5 V    

GND    

 

Cada un dels polsadors té una funció programada al µC, cada vegada que el µC 
rebi un 1 d’un dels polsadors actuarà en conseqüència i enviarà un 1 per que 
aquesta funció es porti a terme. 

Descripció detallada de la funció de cada polsador: 

• Polsador Electrovàlvula del cilindre (PEC): Quan aquest polsador és premut 
l’electrovàlvula del cilindre s’ha d’activar de pujada o baixada. 

• Polsador Electrovàlvula de la pinça (PEPIN): Quan aquest polsador és 
premut l’electrovàlvula de la pinça s’ha d’activar tancant-la o obrint-la. 
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• Polsador Eix 1 Dreta (PX1D): Quan s’acciona el polsador, el motor de l’eix 
1 gira cap a la dreta. 

• Polsador Eix 1 Esquerra (PX1D): Quan s’acciona el polsador, el motor de 
l’eix 1 gira cap a l’esquerra. 

• Polsador Eix 2 Dreta (PX2D): Quan s’acciona el polsador, el motor de l’eix 
2 gira cap a la dreta. 

• Polsador Eix 2 Esquerra (PX2D): Quan s’acciona el polsador, el motor de 
l’eix 2 gira cap a l’esquerra. 

• Polsador Eix 3 Dreta (PX3D): Quan s’acciona el polsador, el motor de l’eix 
3 gira cap a la dreta. 

• Polsador Eix 3 Esquerra (PX3D): Quan s’acciona el polsador, el motor de 
l’eix 3 gira cap a l’esquerra. 

 

El SWITCH ens possibilita l’opció d’alimentar els polsadors o no, a més, utilitza 
un bit del µC (P1.2), el qual, quan està a nivell alt, fa saber al µC que el 
comandament està encès, i així, aquest dóna prioritat de control al 
comandament a distància envers el control amb PC. 

A més, s’ha col�locat un LED en sèrie amb una resistència limitadora, per indicar 
que el comandament a distància està en funcionament. 

 

Figura 25.  Detall del connector 11 pins amb un dels polsadors i 
l’interruptor d’encesa. 
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Per tal de dissenyar un comandament senzill, s’ha dissenyat un panell de 
polsadors adaptat per poder ser agafat amb les dues mans. El SWITCH d’encesa  
i el LED s’han col�locat junts a la part superior de la caixa, així estan visibles i 
accessibles en tot moment, i permet una correcta visualització de si el 
comandament està alimentat o no. S’ha optat per dividir els polsadors en dos 
parts, a la part esquerra es té la mobilitat dels 3 eixos, i a la part dreta es té la 
l’accionament de les electrovàlvules. 

 

Figura 26.  Detall de la ubicació de cada component al comandament. 
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4.3.2. Dimensionat 

A continuació es detallaran les magnituds de la caixa utilitzada com a 
comandament.  

Té dos requisits indispensables, petites dimensions i poc pes, ja que aquest 
comandament està destinat a ser manipulat i transportat per persones.  

A més, s’ha cercat un tipus de caixa que estigués dividida en dues parts, tapa i 
base, d’aquesta manera ha facilitat el procés d’implementació del disseny. 

 

Obtinguda la caixa amb dimensions òptimes, 150x95x30mm sencera, s’ha 
procedit al disseny de la botonera, s’han col�locat 8 polsadors, un interruptor i un 
LED, és a dir, s’ha foradat la caixa amb 9 forats, polsadors 10x10mm, interruptor 
19,9x13,2mm i el LED de diàmetre ø = 6mm. Tot això ha estat situat a la tapa 
de la caixa, de mides 150x95x15mm. Plànol ubicat al annex. 

 

Figura 27. Detall de la tapa del comandament. 

 

Aquest tipus de caixa va facilitar considerablement la feina d’implementar el 
comandament, ja que, feta la PCB del circuit de polsadors, s’havia de muntar a la 
base de la caixa. Aquesta base incorporava de sèrie 4 pilars foradats ideals pel 
suport de la PCB, només s’ha hagut d’agafar les mides d’aquests pilars, dissenyar 
i reestructurar la mida de la PCB en relació aquests forats. Per una altra banda, 
s’ha fet un orifici a la base pel pas del cable de comunicació amb el 
microcontrolador. 
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Figura 28. Detall dels pilars foradats de la base i el fotolit amb els 
forats corresponents. 

 

Figura 29. Detall del comandament a parts. 
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Figura 30. Comandament a distància. 
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4.4. Protocols de comunicació 
Un dels punts més complexes és l’aspecte de les comunicacions. S’ha realitzat 
una introducció de cadascun dels protocols per tal de poder entendre el seu 
funcionament.  

 

El projecte es basa en tres tipus de comunicació: 

4.4.1. USB  

 

El protocol USB, Universal Serial Bus, dissenyat en un principi per la 
interconnexió de PC’s amb el seus perifèrics. La seva popularitat ha propiciat l’ús 
en altres camps.  

A nivell elèctric el cable USB transfereix senyal i alimentació en una connexió de 
4 fils. El primer VBUS, subministra la alimentació a un tensió nominal de 5V. 
L’últim estableix la massa, GND. La senyal es transmet a través d’un cable trenat 
de 90 Ω d’impedància. El rellotge s’inclou en el flux de dades i cada paquet va 
precedit per un camp de sincronisme. La codificació es del tipus NRZI i existeix 
un dispositiu que garanteix que la freqüència romangui constant. La distancia del 
cable no pot ser superior als 5m per evitar caigudes de tensió.  

Taula 6. Descripció dels pins d’un USB. 

Pin Nom Descripció 

1 VCC "+5V" 

2 D- Data - 

3 D+ Data + 

4 GND Terra 

 

Aquest bus té la capacitat de subministrar energia, el perifèric pot obtenir 
l’energia del bus, bus powered, o pot estar autoalimentat, self powered. En el cas 
que s’alimenti del bus, el PC té la capacitat de gestionar el perifèric posant-lo en 
repòs o activant-lo, per tal de reduir el consum.  

El sistema USB té un disseny asimètric que consisteix en un sol servidor o host i 
múltiples dispositius connectats, 127 com a màxim incloent concentradors, en 
una estructura d’arbre.  

El protocol USB es basa en la tipologia de pas de testimoni, token. El PC 
proporciona el testimoni al perifèric i aquest li torna en la resposta. Aquest 
protocol suporta tres taxes de transferència, Low Speed a 1.5 Mbit/s, Full Speed 
a 12 Mbit/s i Hi-Speed a 480 Mbit/s. Els dispositius amb taxa de transferència de 
480 Mbit/s solen anomenar-se USB 2.0, encara que no sempre un dispositiu 
etiquetat com USB 2.0 pot treballar a Hi-Speed. Com ocorre en el µC que tracte 
aquest projecte.  
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Per cada taxa de velocitat existeix un límit d’informació útil que es pot enviar en 
cada paquet, 64 bytes en mode Full Speed.  

El host USB té les funcions de:  

 

• Detectar la connexió/desconnexió de dispositius i configurar-los.  

• Controlar les transferències de dades i de control que tenen lloc en el bus.  

• Realització d’auditories sobre l’activitat del sistema.  

• Servir com a font d’alimentació als dispositius.  

 

El PC identifica automàticament el dispositiu que es connecta alhora que opera i 
el configura sense haver d’instal�lar els drivers específic del fabricant. Al 
començament es detecten els dispositius connectats mesurant els nivells de 
tensió de les línies.  

Sí un dispositiu es connecta, aquest envia informació sobre el tipus o la classe a 
la que pertany, quin mode de transferència utilitzarà i quines son les seves 
necessitats d’ample de banda. El host reconeixerà el dispositiu buscant en la 
llista de drivers del sistema operatiu i tenint en compte els altres dispositius 
connectats l’hi assignarà un ample de banda determinat. De la mateixa manera 
es poden desconnectar els dispositius del sistema.  

El controlador USB del host assigna un nombre diferent de dispositiu a cadascun 
dels perifèrics que es connecten al bus. Per començar la transferència, aquest 
envia un paquet que identifica el dispositiu objecte de la transferència. El 
protocol suporta quatre tipus de transferències:  

 

• Control. Són transferències que s’utilitzen para llegir informació dels 
descriptors dels registres dels dispositius o endpoints, interpretar-la i 
poder-los configurar.  

• Interrupció. Utilitzades en els perifèrics del tipus dels controladors de 
jocs, teclats i ratolins, la comunicació dels quals és unidireccional i poc 
freqüent.  

• Massiva. Son transferències no periòdiques que precisen de tot l’ample de 
banda disponible. Utilitzades per les impressores i els scanners.  

• Isòcrona. Dedicades a les transferències de telecomunicacions, com veu 
o vídeo, que garantitza unes taxes de transferència constants. Es 
caracteritzen per el nombre de polsos de rellotge que transcorren entre la 
transmissió de dos caràcters ja que aquest són constants, és a dir, s’està 
enviant informació constantment entre el host i el dispositiu. 
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4.4.2. Estàndard RS-232  

L’estàndard RS-232 es va desenvolupar per EIA, Electronics Industry Association, 
degut a la necessitat d’unificar criteris davant la gran varietat de sistemes de 
comunicació i així permetre que equips de diferents fabricants es poguessin 
comunicar. És un estàndard que defineix la interfície mecànica, les senyals i els 
protocols que ha complir la comunicació sèrie.  

Aquest protocol està dissenyat per distancies curtes, de 15 metres com a màxim 
i a unes velocitats de transmissió no molt elevades que poden arribar als 20 
kbit/s, pot treballar de manera síncrona o asíncrona i amb tipus de canal 
símplex, half dúplex i full dúplex. El canal símplex permet la comunicació en un 
sol sentit deshabilitant la resposta del receptor, el half dúplex permet una 
comunicació en ambdós sentits però no simultània, i el full dúplex permet la 
comunicació simultània. Aquest estàndard està dissenyat per la comunicació 
únicament entre dos dispositius.  

El RS-232 és un protocol orientat a caràcter, tota la informació és enviada per un 
sol canal bit a bit on el que s’envia són caràcters. Si es vol enviar un 23 primer 
s’enviarà un 2 i després el 3. Un dels paràmetres i que s’ha de configurar per 
poder realitzar la comunicació es la velocitat de transmissió de dades ja que 
aquesta és variable.  

Tot i que l’estàndard defineix l’ús de connectors de 25 pins però la majoria de les 
vegades s’utilitzen menys de la meitat. La connexió més senzilla que es pot 
realitzar és amb tres línies, TD, RD i GND. On TD és la línia de dades del 
transmissor al receptor i RD és la línea de dades del receptor al transmissió. En 
aquest projecte s’utilitza aquesta connexió, per simplicitat i senzillesa. 

 

Els paràmetres de configuració d’una transmissió RS-232 són les següents:  

 

• Velocitat de transmissió. Es la inversa del temps que esta cada bit a la 
línea, les velocitats estan normalitzades, 75,110, 150, 300, 600, 1200, 
2400, 4800, 9600 i 19200 bauds. Cal recordar que el baud es una unitat 
de mesura de la velocitat de transmissió en nombre de símbols per segon, 
en el cas que els símbols que es transmetin siguin bits es pot parlar de 
bit/s.  

• Bits per paraula. Són els bits que porten el caràcter que es vol 
transmetre. Poden ser 5, 6, 7 o 8 depenent del codi utilitzat.  

• Bit de paritat. Es pot programar per utilitzar paritat parell, imparell o no 
utilitzar-la. En el cas de la paritat parell aquest bit es posarà a 0 en el cas 
que el nombre de 1 de la paraula sigui parell, es cas, contrari es posarà a 
1 per tal que el nombre total de 1 sigui parell. El mateix per la paritat 
imparell, però intercanviant les condicions.  

• Bits de parada. Normalment s’utilitzen 1 , 1.5 o 2. Això representa el 
temps que romanen en la línia aquest bits respecte el normal de la 
paraula. Aquests bits determinen el temps mínim que ha de transcorre 
entre la transmissió de dues paraules consecutives. 
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4.4.3. Bus SPI 

 

Les sigles SPI, Serial Peripheral Interface, interconnexió sèrie de perifèrics. És un 
sistema de transmissió de paquets de 8 bits, que utilitza un bus de  tres vies, 
MISO i MOSI per transmetre dades, i SCK per la senyal de rellotge. Es un bus 
estàndard de comunicacions que s’utilitza principalment per la transferència de 
dades i informació entre circuits integrats en components electrònics com poden 
ser, microcontroladors, memòries, DAC, etc. En el cas del DAC és transmissió 
símplex. 

Hi ha dispositius que actuen només com a receptors, i d’altres que només com a 
transmissors, tot i que normalment un dispositiu transmissor també pot rebre. 
Els dispositius connectats al bus es poden classificar com a master i slave. Els 
mestres són aquells que inicien la transferència d’informació sobre el bus, 
generen la senyal de rellotge i control, els esclaus en canvi són controlats pel 
mestre a través d’una línia de selecció addicional anomenada Slave Select (SS) 
amb la que s’activa el dispositiu per iniciar la comunicació. Cada esclau té la seva 
pròpia línia de selecció. Tal i com es pot observar a la figura 31. 

 

Especificacions del Bus:  

 

1. El bus SPI utilitza un registre de desplaçament simple per transmetre la 
informació.  

 

2. Totes las línies del bus transmeten la informació sobre una sola direcció.  

 

3. La senyal de rellotge, SCLK, es generada per el mestre i sincronitza la 
transferència de dades.  

 

4. La línia MOSI, Master Out Slave In, transporta les dades del mestre cap a 
l’esclau.  

 

5. La línia MISO, Master In Slave Out, transporta les dades de l’esclau cap al 
mestre.  

 

6. Cada esclau és seleccionat per un nivell baix, 0 lògic, a la línea de selecció.  

 

7. Les dades poden ser transmeses des de gairebé 0 bit/s fins a 1 Mbit/ s.  

 

8. Els paquets de dades són de 8 bits, on el primer bit que es transmet és el de 
més pes, MSB.  
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Figura 31. Esquema d’Atmel, connexió entre dispositius en el Bus SPI. 

 

• Aplicació de la comunicació SPI al projecte. 

 

La idea d’utilitzar la comunicació SPI en aquest projecte es va produir pel fet de 
que es necessitava enviar i rebre informació amb els convertidors, i si 
s’utilitzaven convertidors amb comunicació en paral�lel, s’ocupaven moltes més 
entrades del microcontrolador. D’aquesta manera s’estalvien ports del 
microcontrolador que es poden destinar a d’altres funcions. 

 

 

Figura 32. Esquema dels convertidors ADC i DAC. 

 

Com s’observa a les figures 31 i 32 , s’utilitza un ADC per llegir la tensió del 
potenciòmetre que indica la posició del motor. 

 A part d’això, hi ha la complicació afegida de que l’ADC no han de llegir només 
un sol paràmetre, sinó que ha de llegir  tres, un per cada motor del robot,  per 
això s’incorpora un multiplexor que amb les entrades AB, se l’hi indica amb quin 
motor es vol interactuar.  
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Mirant els datasheets dels convertidors es troba que han de funcionar amb una 
configuració de  CHPA = 1 i CPOL = 1.  

Paràmetres importants: 

 

• CPOL (Clock Polarity) si està configurat a 0, i està a l’espera d’enviar, el 
master  manté la senyal de rellotge a nivell baix, si està a configurat a 1, a 
nivell alt. 

 

• CPHA (Fase del rellotge), indica si la transmissió ha de començar amb un 
flanc de pujada o baixada. 

 

Amb les diferents combinacions d’aquests dos paràmetres permet obtenir quatre 
configuracions diferents de transmissió. No està de més recordar que per tal 
d’establir comunicació entre dos dispositius, ambdós han de coincidir en el mode 
de configuració. 
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4.5. Comunicació amb l’ordinador 
 

Com s’ha comentat anteriorment, aquest projecte es caracteritza per tenir dos 
formes de comunicació amb el robot SCARA, comunicació amb l’usuari a partir 
del PC i a partir d’un comandament a distància.  

Aquesta etapa es centra en el disseny de la comunicació amb l’usuari a partir del 
PC. 

Principalment, per arribar a aquest objectiu desitjat, la comunicació s’havia de 
desenvolupar a partir del protocol de comunicació USB que incorpora el propi 
microcontrolador, ja que es la connexió actual i de futur. 

Però després d’estudiar el funcionament, la complexitat de configuració amb el 
PC, a causa de la falta de drivers, i la poca informació que ni ha al respecte, no 
resultava una opció viable, i s’ha descartat.  

Per tant, s’ha investigat i trobat una solució on s’adapta perfectament l’objectiu 
de tindre connexió USB, però tenint en compte que la comunicació amb 
l’ordinador es durà a terme a través del port sèrie.  

Es una solució mixta, la qual permet tenir connectats ordinador - 
microcontrolador mitjançant un cable USB, però amb la peculiaritat que 
l’ordinador reconeix la comunicació com si fos un port sèrie. Això es fa possible 
gràcies a un adaptador USB-RS232. 

 

 

Figura 33. Placa conversió USB - Port Sèrie. 

 

Fent referència al circuit de comunicació, a la sortida sèrie del microcontrolador 
es tenen els terminals Rx i Tx, els quals es connecten creuats amb els terminals 
Rx i Tx de l’adaptador.  Entre l’ordinador i l’adaptador només cal connectar un 
cable USB. 

 

L’adaptador incorpora un circuit integrat model CP2102, que treballa de pont 
entre l’USB i la connexió sèrie del microcontrolador. El datasheet es pot consultar 
a l’apartat d’annexes. 
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Com tot dispositiu USB precisa de drivers per poder funcionar amb l’ordinador, 
els quals estan a la pàgina web del fabricant i tels proporcionen per descarregar,  
juntament amb una guia per a la seva correcta instal�lació.  

 

Figura 34. Esquema de l’adaptador. 

 

En aquest esquema es pot veure el  connexionat de l’adaptador utilitzat. A part 
dels terminals Rx i Tx, te la possibilitat d’utilitzar més terminals del port sèrie, 
però per al projecte no són necessaris. 

 

 

 



ROBOT SCARA 

 - 55 - 

CAPÍTOL 5:        

SOFTWARE DEL SISTEMA 

Una vegada s’ha familiaritzat amb el hardware del robot SCARA, s’ha procedit a 
fer el mateix amb el software. Aquest capítol conté la part referida al programa 
del microntrolador i de la interfase del PC amb l’usuari, fent referència als 
programes utilitzats per la realització d’aquests. A més, abans de tot es presenta 
els diagrama de fluxe que mostra el comportament del robot SCARA final, de 
mode que el lector pugui entendre’l. El codi complet del programa s’entrega en 
un volum complementari, a mode de consulta. 

 

5.1. Diagrames de flux 
Abans de començar amb la programació del microcontrolador AT89C5131A s’ha 
desenvolupat un esquema on s’explica i es compren d’una manera fàcil com 
treballa el component. 
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5.1.1. Diagrama del programa general 

 

Inicialitzar el robot

Hi ha consola 

activada?

Entrar a la rutina 

de control per 

ordinador

Entrar a la rutina 

de control manual

No

Sí

 

Figura 35. Diagrama de flux del programa general. 

 

Com s’observa al diagrama la idea principal del programa es molt senzilla, té dos 
modes de funcionament, control manual per l’usuari o control a través de 
l’ordinador. 

 

Al control manual, el robot es controlat per l’usuari mitjançant una consola de 
comandament amb botons per moure cada eix de rotació del motor en un sentit 
o l’altre, a més d’un botó per fer baixar o pujar la pinça, i tancar i obrir la pinça. 
La caixa també inclou un botó d’activació del control manual, el qual predomina 
sobre el control per ordinador. 

 

Tot i que al diagrama no apareix, el programa té en compte la parada 
d’emergència tant en control manual com per ordinador, en control per ordinador 
es pot activar pel polsador físic, com pel mateix ordinador. 

 

També inclou finals de carrera per parar els motors per si es passen de llarg el 
seu recorregut, cas que només es produiria si hi hagués algun error al robot, ja 
que per software no li es permès arribar als límits del seu moviment 
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5.1.2. Diagrama de flux de la rutina del control manual 
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Figura 36.  Diagrama del control manual. 
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El programa en control manual estarà sempre en funcionament, mentre hi 
hagi activat l’interruptor d’activació de la caixa de control. 

 

Seguidament, quan es polsi un botó de moure el motors, llegirà el 
potenciòmetre corresponent a l’eix de moviment corresponent, si està per 
sota dels marges, envia tensió al motor per moure’l en un sentit o l’altre. 

 

També hi ha l’opció de polsar un botó de les electrovàlvules, la pinça o el 
cilindre. 

 

Si es polsa el de la pinça, mira en quin estat està ara, si oberta o tancada, i 
la posa al contrari, si està oberta la tanca, i viceversa. 

 

Si es polsa el del cilindre, també mira en quin estat està ara, si està avançat 
retrocedeix, i al contrari, però ara en el cas que el cilindre quedi avançat 
impedeix que es pugui moure el robot abans no es retrocedeixi. 
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5.1.3. Diagrama de flux del control per ordinador 

 

Control per 
ordinador

Llegeix la 
posició dels 

potenciòmetres

Mou cada 
motor el temps 

determinat

Mentre NO estigui 
activada la caixa de 
control estarà en 
aquesta rutina

Envia les 
posicions a 
l’ordinador

Fa la diferencia 
entre la posició 

actual i la 
posició final

Para els 
motors

 

Figura 37. Diagrama del control per ordinador. 
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El microcontrolador quan està en funcionament per ordinador passa a un 
segon terme, no pren decisions, simplement  fa de nexe d’unió entre 
l’ordinador i el robot.  

Es l’encarregat de dir a l’ordinador les posicions dels motors, si hi ha la 
pinça activada, o no, si el cilindre està en posició avançada o en retrocés. 

També s’encarrega d’enviar les tensions que rep de l’ordinador a cada 
motor respectivament. 

A més, informa a l’ordinador quan s’activa la parada d’emergència o si 
algun braç ha fet saltar un final de carrera. 
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5.2. Programa del microcontrolador 
Una vegada aclarits els esquemes de funcionament del robot, es hora de 
programar el microcontrolador. Aquest codi de programació està realitzat amb el 
llenguatge de programació C, mitjançant l’ajuda del compilador Keil uVision3, del 
qual es fa una breu introducció més endavant. En aquest apartat s’explica sense 
aprofundir en codis, ni instruccions de programació el funcionament del 
programa. 

5.2.1. Interrupcions 

Les interrupcions com el seu nom indica son parades per realitzar alguna altra 
tasca. El microcontrolador AT59C5131 permet treballar amb interrupcions, igual 
que tots els de la família del 8051, les interrupcions faciliten la programació. Per 
exemple, si es vol rebre una dada pel port sèrie no cal estar mirant en tot 
moment el port, aquest quan detecta que li arriba informació, para el que estigui 
fent, rep la dada, procedeix a realitzar el que li ha sigut programat, i en acabar 
torna a la seva feina normal. 

A més les interrupcions també van ordenades per prioritats, ja que hi ha tasques 
més importants que d’altres, que s’han d’atendre abans. 

 

En la programació del microcontrolador s’han utilitzat les interrupcions de 
comunicació sèrie, la comunicació SPI, i INT0 i INT1 per a la parada 
d’emergència i els finals de carrera respectivament. 

 

• Comunicació sèrie: La interrupció sèrie només funciona quan està el 
control per ordinador, on l’ordinador li envia les posicions dels motors. 

 

• Comunicació SPI: Aquesta interrupció envia les dades dels convertidors al 
microcontrolador quan ha finalitzat la conversió. 

 

• INT0. Es la interrupció mes important, ja que està configurada com a 
parada d’emergència, si hi ha alguna errada de funcionament para 
qualsevol moviment del robot, si està en el control per ordinador, envia un 
missatge a la pantalla avisant que s’ha activat la parada d’emergència. 
Quan deixa d’estar actiu, retorna el robot a la seva posició inicial. 

 

• INT1. Aquesta interrupció es l’encarregada de detectar que un braç s’ha 
passat de llarg i ha arribat al màxim del seu recorregut, en funcionament 
normal no hi hauria d’arribar mai, ja que per seguretat no se li deixa 
arribar al final.  
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5.2.2. Rutines 

El programa està dividit en diferents rutines, gràcies això en per simplificar el 
codi, i en redueix la seva longitud, d’aquesta manera si s’ha de fer una 
determinada tasca vàries vegades no cal escriure-la cada cop, només cal escriure 
el codi un cop, i després es crida la rutina cada cop que sigui necessari. 

 

Les principals rutines que hi ha al programa del microcontrolador son les 
següents: rutina d’inicialització, rutina de rebre dels convertidors, rutina de 
comunicació, rutina de control manual, rutina de control per ordinador. 

 

• Rutina d’inicialització: Aquí s’estableixen els paràmetres del 
microcontrolador, activació de comunicació sèrie, SPI, activació 
d’interrupcions, prioritat d’interrupcions, paràmetres de les comunicacions, 
crida de variables per treballar, i posicionat inicial del robot.  

 

• Rutina de rebre dels convertidor: Aquesta rutina serveix per rebre la 
posició en la qual es troba el motor, rep la tensió un cop el convertidor ha 
acabat el procés de conversió d’un valor analògic a un valor digital.  

 

• Rutina de comunicació: Aquesta rutina és l’encarregada d’enviar a 
l’ordinador la posició de cadascun dels eixos del robot a més de l’estat del 
cilindre, la pinça, finals de carrera i parada d’emergència. 

 

• Rutina de control manual: Aquesta rutina funciona quan es controla el 
robot mitjançant la consola manual, quan es polsa un botó mira a quin 
motor fa referència, i va cridant les rutines d’enviar per indicar la nova 
posició, i la de rebre per saber en quina posició està el robot. 

 

• Rutina de control per ordinador: Aquesta rutina entra en funcionament 
quan es treballa amb el robot des de l’ordinador, crida la rutina de 
comunicació quan necessita enviar dades cap a l’ordinador, i les d’enviar i 
rebre cap als convertidors, per saber en quina posició es troba el robot, i 
per poder-li enviar la posició que li arriba des de l’ordinador. 
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5.2.3. Timers  

 

Els microcontroladors de la família 8051, tenen tres temporitzadors, o timers en 
anglès, timer 0, timer 1 i timer 2. 

 

Els timers 0 i 1 funcionen tenen exactament les mateixes característiques. 
Ambdós timers tenen quatre modes de funcionament, mode 0, que consisteix 
amb un timer de 13 bits; mode 1, un timer de 16 bits; mode 2, un timer de 8 
bits amb autorecàrrega;  i mode 3 varis comptadors. 

 

Per la realització del projecte s’ha utilitzat el timer 0 en mode 1, el qual permet 
16 bits de temporització, el qual permet tenir més temps per ajustar. 

 

 

Figura 38. Esquema de funcionament dels timers 0 i 1, en mode 0 i 1. 

 

Ambdós comptadors poden treballar com a temporitzadors o com a comptadors. 
La diferència radica en que amb el temporitzador, el comptatge amb el 
temporitzador es realitza mitjançant la freqüència interna del microcontrolador, i 
amb al comptador es realitza mitjançant un senyal extern. 

 

 

- Paràmetres registre TMOD 

 

Tant el timer 0 com el timer 1 es configuren mitjançant el registre TMOD. El bit 
alt del registre permet configurar el timer 1, i el bit baix es per configurar el 
timer 0. Aquest registre permet escollir quin mode del timer es vol fer servir, 
mitjançant els bits M0 i M1. el Bit C/T permet escollir si es vol treballar com a 
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comptador o com a temporitzador. Per ultim queda el bit GATE que permet 
escollir si es vol que el timer estigui controlat per software o per hardware.  

 

 

 

 
 

Figura 39. Registre de configuració TMOD. 

 

- Configuració 

 

En aquest cas s’utilitza el timer 0, amb el mode 1, temporitzador de 16 bits, amb 
activació per software i amb el senyal de rellotge intern, per tant els bits GATE i 
C/T estaran a 0, i la selecció de mode M1 i M0 estarà a 1 0, per marcar el mode 
1. 

 

Aquest mode, amb els 16 bits permet realitzar  65535 comptes. Que tenint en 
compte el cristall que te el microcontrolador, que es de 12 MHz, s’obté que cada 
cicle màquina és d’1 µs: 

 s
MHz µ1
12

12
1

=







−

 (10) 

 

L’objectiu d’aquest timer es poder parar el motor quan sigui necessari, per això 
és necessari saber quan triga el motor en anar d’un extrem a l’altre, 
experimentalment s’ha trobat que triga uns 5 segons en anar dels 0º fins als 
180º. 

 

Sabent el temps que necessita el motor per anar d’un extrem a l’altre es pot 
trobar quants cicles màquina passen durant aquest temps.  Cada cicle màquina 
te una durada de 1µs.  

 màqc
s

s
.000.000.5

1

5 =
µ

 (11) 

 

El recorregut del motor triga 5.000.000 cicles màquina, però el timer només pot 
fer 65.535 comptes. Per solucionar això es fan cicles mes petits, per exemple 
100 vegades mes petit, 50.000 cicles màquina, i es crea una variable per 
comptar les vegades que finalitza el timer, i quan arribi a 100 haurà completat 
els 5.000.000 de cicles màquina que feien falta. 
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Amb aquest valor de 50.000 cicles la seva durada és de 50ms, temps permet un 
bon ajustament per a realitzar moviments de menys distància que anar d’un 
extrem a l’altre. 

 

Per indicar el valor que es vol temporitzar s’ha de carregar als registres TH i TL la 
diferència entre el valor del comptador 16 bits, i els cicles de durada del 
comptador diferencia entre els cicles màquina màxims i els que volem comptar.  

 

 535.15000.000.5535.65 =−  (12) 

 

Aquest valor s’ha de convertir a hexadecimal i s’obté el valor a carregar als 
registres, TH0 i TL0, 3C i AF respectivament. 

 

El timer s’ha d’activar al començar a moure el motor, quan hagi fet 100 vegades, 
voldrà dir que haurem arribat al final, i el motor es pot parar.  

5.2.4. Comunicació Sèrie 

En apartats anteriors ja s’ha explicat el funcionament de la comunicació però 
molt superficialment, ara s’aprofundirà més en les seves característiques. La 
comunicació sèrie necessita d’un timer per funcionar, normalment s’utilitza el 1 
però també es pot utilitzar el 2, sense cap problema. 

Aquest protocol de comunicació es configura mitjançant el registre SCON, i 
PCON. on permet escollir els diferents modes de funcionament, a part també és 
un registre que informa sobre la transmissió. 

 

 

 

Aquest registre permet configurar la comunicació però alhora ens informa de 
com està. El bit RI  es indica que s’ha entrat a la interrupció i que s’ha rebut una 
dada, s’ha de desactivar per software, el bit TI s’activa quan finalitza una 
transmissió, també s’ha de desactivar per software. Els dos següents bits RB8, i 
TB8, no es poden activar ni desactivar per software, son el novè bit de 
transmissió i recepció respectivament. el següent bit, REN es per activar o 
desactivar la recepció sèrie. El bit SM2 es per activar la comunicació sèrie en 
entorns multiprocessador. El dos últims registres serveixen per escollir el mode 
de la comunicació.  

 

 

Com que utilitza un timer, necessita un valor per a carregar als registres TH i TL 
per a poder funcionar a una velocitat que sigui acceptada per l’estàndard de 
comunicació sèrie, per a tal cosa s’utilitza la fórmula que proporciona el 
fabricant. 
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Amb aquest mode la velocitat dependrà del valor que es carregui el registre TH1. 

Les dades a enviar o rebre s’emmagatzemen al registre SBUF que es de 8 bits, 
un cop rebuda la dada s’ha de copiar a un altre registre per tal de no perdre-la 
en una següent recepció. 

 

Si s’utilitza per timer 2 en baud generator, l’equació que s’ha d’utilitzar és la 
següent. 

 

 
)]2,2(65536·[32

·
LRCAPHRCAP

Fosc
Freq

−
=  (14) 

Amb aquest mode de funcionament s’han de fer servir dos registres per a tornar 
a carregar el valor del timer. 
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5.3. Interfície amb el microcontrolador 

5.3.1. Primers passos 

Abans de començar a utilitzar el microcontrolador caldria tenir instal�lat el 
programa FLIP, el qual actua d’interfície amb el microcontrolador. Aquest 
interactua amb l’API, Application-Programming-Interfaces, el qual està guardat 
en la memòria interna del µC i permet la programació via USB.  per les 
indicacions d’ús sobre aquest programa. També cal instal�lar els drivers que 
permeten que el PC reconegui el µC.  

Sí es realitza la connexió amb el PC a través del cable USB, aquest indicarà que 
no reconeix el dispositiu connectat. Cal realitzar una seqüència d’accions per tal 
que el µC entri en l’aplicació API i pugui interactuar amb el PC. Per tal de 
localitzar de manera més senzilla els polsadors que s’han d’utilitzar, observar la 
figura següent. 

 

 

Figura 40. Detall dels tres polsadors. 

 

La seqüència que cal seguir és la següent:  

 

1. Polsar el PSEN i mantenir-lo.  

 

2. Polsar el Reset i seguidament despolsar-lo.  

 

3. Despolsar el PSEN.  

 

4. Realitzar una pulsació en l’USB Unload.  

 

A partir d’aquest instant el PC ha detectat el microcontrolador i ja es pot iniciar el 
FLIP.  
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5.3.2. Programa FLIP 

El programa FLIP es proporcionat per Atmel gratuïtament, i la seva funció es 
poder gravar els programes per al microcontrolador en format hexadecimal, que 
en aquest cas concret s’ha creat amb el Keil µVision3. 

 

 

Figura 41. Pantalla principal FLIP. 

 

La pantalla principal del programa consta de quatre zones, a dalt la barra de 
menús amb els accessos directes, a l’esquerra i dreta, opcions de programació, i 
a la zona central, informació sobre l’arxiu a gravar. 

 

Les opcions que s’han de tenir en compte a l’hora de gravar el microcontrolador 
son, tenir activades les opcions de l’esquerra, Ersase, Blank Check Program, i 
Verify; a les opcions de la dreta només s’ha de tenir activada la opció Level 0. 

 

Per a poder gravar el microcontrolador, ja sigui al mateixa placa de 
funcionament, o a una de programació, cal entrar al mode de programació, això 
es realitza mitjançant es manté polsat el botó de PSEN mentre es polsa el de 
RESET. 
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Figura 42. Selecció del uC.  

       

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43. Selecció del port USB. 

 

Un cop està reconegut s’ha de polsar el botó que te el dibuix d’un circuit integrat 
i escollir el microcontrolador desitjat, en aquest cas el AT59C5131. Acte seguit es 
polsa el botó que te l’aspecte de cable, i es tria el tipus de comunicació amb el 
microcontrolador, en aquest cas.  

 

Un cop establerta la comunicació es va a File> Load HEX File.. es busca l’arxiu 
desitjat, i es fa clic a RUN, i en pocs segons ja estarà programat, ara només 
caldrà finalitzar la connexió amb l’USB, i resetejar el microcontrolador per a que 
entri al mode de funcionament normal 
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5.3.3. Programa Keil 

 

La programació del microcontrolador s’ha realitzat mitjançant el programa Keil 
µVision3, que és un entorn que conté un compilador C, un ensamblador per la 
família del 8051, un linkador, un convertidor a format Hexadecimal, i un 
simulador. 

A la seva plana web es pot obtenir la versió d’avaluació, la qual està limitada en 
la llargada del programa a 2 kbytes.  

 

 

 

Figura 44. Pantalla principal del Keil uVision3. 

 

En obrir el programa s’observa que te quatre àrees diferents, al centre on 
s’escriu el programa, a dalt de tot hi ha els menús amb les diferents opcions de 
configuració i eines del programa, a la esquerra hi ha la Project Window on es 
pot veure els diferents arxius que componen els projecte, i al peu de la finestra 
hi ha l’Output Window on apareixen els missatges del programa cap a l’usuari. 
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Figura 45. Selecció del µC. 

 

Per crear un programa nou s’ha d’anar a la pestanya Project > New Project i 
elegir on es vol emmagatzemar, després sortirà una finestra on s’ha d’escollir el 
model del microcontrolador per al qual es vol realitzar el programa. 

 

Després s’ha d’anar al menú File>New i File> Save as i es dona nom a l’arxiu 
que portarà el codi del programa, amb el format, nom.c. Si l’arxiu que s’acaba de 
crear no apareix a File Window, s’haurà d’afegir. 

 

 

Figura 46. Gestió de complements del projecte. 
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Per afegir arxius al projecte s’ha de fer clic amb el botó dret damunt de Source 
Group1 i entrar a la opció Manage Components. Allà es pot afegir i eliminar els 
arxius que siguin necessaris. 

 

Ara només falta configurar les opcions de quan es compila el programa, que es fa 
al menú Project > Options for Target 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47. Opcions de configuració. 

Aquí les opcions mes importants a tenir en compte es a la pestanya output, 
marcar la casella create HEX file 

 

Per últim, al codi del programa s’ha d’afegir al principi del programa les 
instruccions: 

 

#include <at89c5131.h> 

#include <ext_5131.h> 

 

 

 

Figura 48. llibreries necessàries pel µC 

 

Un cop acabat el programa s’ha de compilar i si no hi ha cap error, ja tindrem 
l’arxiu .hex a punt per gravar al microcontrolador. 
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Figura 49. missatge a l’output window 

 

Per compilar s’ha de clicar a Project > Rebuild all Project Targets o també es pot 
fer a la pantalla principal polsant el botó que  hi ha damunt de Project 
Workplace. 
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5.4. Interfície amb l’usuari 
Per tal de dissenyar una interfície gràfica, s’ha  considerat utilitzar el programa 
Visual Basic. Aquest programa es fàcil de programar, no necessita moltes línies 
de codi ja que la seva programació esta basada en objectes. A més aquest 
programa conté totes les eines necessàries per tal de poder crear les pantalles 
de comunicació amb l’usuari manipulador. 

5.4.1. Introducció a VB6 

Visual Basic 6.0 és un llenguatge de programació visual, també anomenat 
llenguatge de 4ª generació. Això vol dir que un gran nombre de tasques es 
realitzen sense escriure codi, simplement amb operacions gràfiques realitzades 
amb el ratolí sobre la pantalla. Aquest programa està orientat a la realització de 
programes per a Windows, pot incorporar tots els elements d'aquest entorn 
informàtic: finestres, botons, caixes de diàleg i de text, botons d'opció i de 
selecció, barres de desplaçament, gràfics, menús, etc.  

Visual Basic 6.0 és també un programa basat en objectes, encara que no orientat 
a objectes com C + + o Java. La diferència és que Visual Basic 6.0 utilitza 
objectes amb propietats i mètodes, però no té els mecanismes d'herència i 
polimorfisme propis dels veritables llenguatges orientats a objectes com Java i C 
+ +. Amb Visual Basic es poden crear aplicacions (*. exe), llibreries dinàmiques 
(*. dll), controls ActiveX (*. OCX) entre altres coses. Té molt bones eines de 
depuració per trobar errors i corregir-los, per executar el programa de forma 
controlada i verificar els valors de variables, aturar el flux en un moment donat. 

 Aquest llenguatge de programació, és el que s'utilitzarà en el disseny de la 
interfície gràfica, a causa de la facilitat amb la qual es poden construir 
aplicacions, només cal crear els controls en el formulari amb ajuda de la” 
toolbox” i del ratolí, establir les seves propietats mitjançant la finestra de 
propietats i programar el codi que realitzi les accions adequades en resposta als 
esdeveniments o accions que faci l'usuari.  A continuació es donarà una breu 
introducció a l'entorn de programació de Visual Basic.  

 

 

5.4.2. Entorn de programació de Visual Basic 

Les finestres amb el seu aspecte es creen en una interfície gràfica anomenada 
Formulari (Form) . El formulari serà la finestra de l'aplicació quan aquesta es 
compili. El quadre de la part esquerra de la finestra és el quadre d'eines, amb els 
controls disponibles a col�locar sobre el formulari. És en aquesta vista on es 
dissenya en forma visual  tota la part gràfica de la finestra, aquesta manera de 
treball s'anomena mode de disseny. 

Després hi ha l'altre manera de treball, denominat mode d’ execució és la 
finestra on s'escriu el codi. En aquesta pantalla no hi ha objectes visuals sinó que 
es treballa amb només text. 

Com s’ha comentat anteriorment, el  Visual Basic 6.0 té tots els elements que 
caracteritzen els programes de Windows i fins i tot algun menys habitual. Quan 
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s'inicia Visual Basic 6.0 apareix a la pantalla una configuració similar a la 
mostrada a la Figura 5, s'hi poden distingir els següents elements: 

 

Figura 50. Entorn de programació Visual Basic 6.0.  

 

• Formulari (Form) en color gris, on es situen els controls (al centre). Està 
dotat d'una reixeta (Grid) per facilitar l'alineació dels controls. 

• Finestra Form del mode execució. On s’escriu el codi. 

• Finestra de projecte, mostra els formularis i altres mòduls de programes 
que formen part de l'aplicació, situat a dalt a la dreta.  

• Finestra de Propietats, on es poden veure les propietats de l'objecte 
seleccionat o del propi formulari (en el centre a la dreta). Si aquesta 
finestra no apareix, es pot fer visible amb la tecla <F4>. El codi ha d'estar 
entre les dues línies que apareixen ja escrites. 

• Caixa d'eines (toolbox) amb els controls disponibles (a l'esquerra de la 
finestra).  

• La barra de títols, la barra de menús y la barra de eines de Visual Basic 
6.0 en mode Disseny (part superior de la pantalla) 

Hi ha altres finestres  per veure variables en temps de execució amb el 
depurador o Debugger (finestres Immediate, Locals i Watch). Tot aquest conjunt 
d'eines i de finestres és el que s'anomena un entorn integrat de 
desenvolupament o IDE (Integrated Development Environment). 
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5.4.3. Programació en visual Basic 

S’ha de saber que cada esdeveniment te una sèrie d’instruccions relacionades 
que s’executen els quals s’anomenen procediments. Aquest grup d’instruccions 
es diferencia d’un altre perquè cada procediment esta definit pel nom del control, 
el nom de l’esdeveniment . 

Des de l’interior d’un procediment es pot modificar qualsevol propietat de tots els 
altres elements definits en els formularis. Això es fa indicant el nom del formulari 
seguit del nom de l’element i la propietat a modificar. Com es mostra a la figura 
51. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51. Estructura del procediment. 

 

Aquest codi s’ha d’escriure entre les dues línies que és defineixen 
automàticament que indiquin el principi i el final del procediment.  

Abans de començar a escriure el codi que descriurà la funció en aquest botó 
s’explicarà una eina que forma part del Visual Basic que facilita una mica la feina 
i ajuda a l'hora d'escriure el codi.  

S’observa com Visual Basic col�loca els espais en els llocs corresponents. Si 
Visual Basic hagués trobat algun error d'escriptura ho hagués avisat amb un 
missatge d'error i posant la línia en color vermell.  Quan es comença a escriure el 
codi es pot veure que segons quin tipus d'instrucció s’ introdueix, Visual Basic 
ofereix una altra mena de menú de context amb l'estructura d'aquesta instrucció.  

 

 

 



ROBOT SCARA 

 - 77 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52. Propietats d’eina de Visual Basic. 

 
Les línies del programa, dins d'un esdeveniment, s'executen de dalt a baix. Però 
en moltes ocasions no interessa aquesta linealitat amb el que es pot canviar 
l'ordre de les línies de codi segons  convingui i segons la utilitat se li vulgui 
donar. 

En el projecte les estructures que bàsicament s’usen són les següents: 

•  If / Then 

•  Elseif 

•  For 

• While / Wende 

• Select case 

 

Bàsicament la programació es desenvolupa al voltant de la sentència “if” i 
“elseif”, ja que permeten prendre decisions segons les condicions que es donen 
en cadascuna de les finestres de aplicació.  

Les variables es declaren llavors amb un nom que identifica un lloc en la 
memòria i que emmagatzema un tipus particular de dada: 

Public / Private / Dim / Static nVariable As Tdato On Public, Private, Dim o Static  

Representen l'àmbit de la variable. 

 

5.4.4. PROTOCOL RS-232   

 

Com s’ha comentat en apartats anteriors, la comunicació entre el 
microcontrolador i el PC es realitza mitjançant el mòdul XX  RS-232 que genera 
un port sèrie virtual en al PC. 

Així doncs, per tal de poder utilitzar el port sèrie en Visual Basic s’utilitza amb el 
control “MSComm”. Aquesta eina es pot trobar “MENU � PROYECTO � 
COMPONENTES”. 



Ferran Callicó Ros 

 - 78 - 

 

 

Figura 53. Menú per afegir components. 

 

Un cop realitzat aquest pas, apareix un finestra nova, amb el llistat de 
complements que es poden afegir al programa. S’afegeix el complement 
“MSComm”. 

 

Figura 54. Programa amb el component MSCOMM 
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 Seguidament s’haurà d’accedir a les propietats de “MSCOMM” per tal de 
configurar-lo d’acord amb les necessitats desitjades. 

  

 

Figura 55. Configuració del MSCOMM. 

Com es mostra a la figura 6, es necessari introduir el COMM a utilitzar. A més 
s’haurà de configurar la velocitat, i el tipus de transferència que es desitgi. Com 
la majoria de microcontroladors Atmel  per la comunicació sèrie funcionen  amb 
una velocitat de transmissió de 9600 bauds, 8 bits, sense bit de paritat i un bit d’ 
STOP, en la finestra “Settings” de la figura XX  s’introdueix: 9600,n,8,1. 

 

A continuació es mostren els passos a seguir previs a enviar algun caràcter pel 
port sèrie. Afegir el control MSCOMM al form. 

- Configurar les següents propietats:  

• ComPort       

• Settings 

• Handshaking 

- Obrir el port, si ja esta obert per alguna altre aplicació, s’haurà de tancar i 
tornar a obrir des del visual basic. Per fer-ho s’ha d’utilitzar la següent instrucció: 

  

MSComm1.Portopen = true  

Definir la mida del buffer del port d’entrada utilitzant la propietat 
MSCOMM1.inputLen 
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Ara ja  es poden enviar les dades necessàries, per tal de poder enviar una 
cadena de caràcters a traves del port sèrie, s’utilitza la propietat “output”. 

  

  MS Comm1.Output =  “hola món!” 

 

- Un cop s’acabi d’utilitzar l’aplicació s’haurà de tancat el port. 



ROBOT SCARA 

 - 81 - 

En aquest apartat s’analitzarà el programa realitzat. Es pot dir que  les funcions 
bàsiques del programa son les de comunicar-se amb l’usuari per tal de poder 
controlar el robot. A més, ha de mantenir els protocols de seguretat i poder 
actuar en cada cas. Per fer-ho també consta d’ un control de l’accés mitjançant 
diferents nivells de prioritats. 

 

L’ inici del programa es una pantalla de benvinguda, “intro_form”, que es mostra 
a la figura 56. Aquesta pantalla se l’hi ha agregat tota la informació títol, imatge 
de presentació, versió del software i els seus autors. Aquesta pantalla se l’hi ha 
creat un “timer” per tal que al cap de 5 segons el programa avanci cap a la 
següent pantalla. 

 

Figura 56.  Pantalla de presentació del programa. 

 

5.4.5. Form principal 

Seguidament es presenta la “form_principal” del programa. A la figura 57, es 
mostrà l’organigrama d’inici del programa. Com es pot observar l’objectiu es 
poder escollir el tipus de control, ja que el programa proposat pot treballar en 
mode Manual o en mode Automàtic (veure apartats XX i XX). 
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INICI

BUSCAR PORT 

COMM

TIPUS DE 

CONTROL

MANUAL AUTOMATIC

COMM PORT 

CORRECTE?

INTRODUIR USUARI I 

CONTRASSENYA

CONTRASSENYA 

CORRECTE ?

INICIAR COMM 

PORT  

COMM NO  

CORRECTE

CONNECTAT

NO

SI

NO

 

Figura 57. Organigrama d’inici del programa. 
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Abans d’arribar a la seleció del tipus de control, s’ha d’escollir el port Comm on 
es te connectat el robot mitjançant el cable USB A-B.  

A mes s’ha d’introduir el nom d’ususari i contrassenya. En fer aixo s’activa la 
selecó del tipus de control que es vol dur a terme. A mes la contrassenya 
delimita les opcions dels diferents tipus de control com s’explicarà mes endavant 

 

 

 

Figura 58. Pantalla inicial del programa per ordinador. 

 

Es en aquesta “form_principal” on s’executa la interrupció del “Mscomm” on 
permet llegir cada cop que arriba alguna dada per el port “Comm virtual”. 
Aquesta comunicació es molt important ja que interessa saber en tot moment on 
es troba el robot. Per això, a continuació es mostra el seu funcionament 
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INICI 

RUTINA 

LLEGIR

LLEGIR 

PORT COMM

TRACTAMENT 

DE DADES 

REBUDES

DIBUIXAR 

SINOPTIC

PE/FC 

SOLICITAT?

NO

SI

PE/FCRET

 

Figura 59. Organigrama de llegir “Port Comm”. 

Com es pot veure a l’organigrama de la figura 59, a més de rebre informació de 
la posició, es on un cop realitzat el tractament de les dades rebudes, s’encarrega 
de detectar els possibles errors, com per exemple parades d’emergència o que 
algun sensor FC s’activi. 

Sinó succeeix cap anomalia d’eixa continuar el funcionament del programa. 
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5.4.6. Form Manual 

La “manual_form” presenta dues opcions de control de la configuració dels eixos 
a través de d’interfície amb l’usuari. 

Com es pot veure a l’organigrama de la figura 60,  es pot escollir el control a 
través de la introducció dels angles mitjançant teclat o utilitzant les barres 
lliscants. Es pot alternar entre elles seleccionant la pestanya corresponent abans 
d’introduir una nova configuració, ja que actuen de manera paral�lela. 

 

 

Figura 60. Organigrama control manual. 
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Figura 61. Figura control manual. 

 

5.4.7. Form Automàtic 

Si des de la “form_principal” s’accedeix al control automàtic, s’inicia un tipus de 
control per diferents posicions . Aquest mode es per a usuaris més inexperts que 
no necessiten saber cap tipus d’informació per tal de governar el robot. Aquestes 
posicions es presenten  mitjançant una quadrícula de botons, on la posició final 
del robot esta predefinida. El programa, com mostra a l’organigrama de la figura 
62, utilitza la rutina de cinemàtica inversa per tal de trobar la configuració dels 
angles de cada eix. 
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Figura 62. Organigrama selecció de posició. 

 

 

Figura 63. Finestra del formulari control automatic. 
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A continuació es mostra el programa que calcula la cinemàtica inversa dels 
angles de l’hombre i colze. 

‘Posició final 

X = Label3.Caption 

Y = Label4.Caption 

‘declaració de variables 

LongBrazo = 4 

LongAntBr = 2.9 

pi = Atn(1) * 4 

rad = pi / 180 

grad = 180 / pi 

costatA = Y 

Label7.Caption = costatA 

 

‘apliquem la trigonometria 

hipo = Sqr((costatA * costatA) + (X * X)) 

Label5.Caption = hipo 

alfa = ArcCos((X / hipo)) * grad 

Label10.Caption = alfa 

beta = ArcCos(((LongBrazo * LongBrazo) - (LongAntBr * LongAntBr) + 
(hipo * hipo)) / (2 * LongBrazo * hipo)) * grad 

Label12.Caption = beta 

angbrazo = alfa + beta 

gamma = ArcCos(((LongBrazo * LongBrazo) + (LongAntBr * LongAntBr) - 
(hipo * hipo)) / ((2 * LongBrazo * LongAntBr))) 

Label14.Caption = gamma 

Label17.Caption = alfa + beta 

Label18.Caption = (gamma * grad) 

Com es pot veure tant en la “form_manual”, figura 61, com a la 
“form_automatic”, figura 63 s’hi pot trobar els botons de “Reset”, que 
s’encarreguen de col�locar el robot en la configuració inicial. A més, es 
disposa d’un botó de retorn a la “form_principal”. 

En el  requadre verd de la pantalla la configuració actual del robot a més de la 
configuració i en el requadre groc la configuració escollida. 

S’hi troba  els botons de sol�licitud de parada d’emergència que forcen un salt a 
la “form_PE”.  
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PE o FC: 

Així doncs, tal i com s’ha comentat,  s ’accedeix aquesta rutina representada en 
forma d’organigrama la figura 64. En el cas que hi hagi una parada d’emergència 
sol�licitada, tant si es des del polsador físic com des dels controls manual o 
automàtic del programa, com si hi ha hagut alguna activació d’algun FC. 

REARME & 

CONTRASSENYA

PE/FC

PE /FC 

DESCONECT

AT

CONTRASSENYA 

CORRECTE

NO

SI

NO

SI

 

Figura 64. Organigrama PE i Final de carrera. 

 

Per tal de restablir el funcionament normal, el programa espera que tant el 
polsador físic de parada d’emergència com el sensor final de carrera estigui 
desactivats. Un rep aquesta informació permet realitzar un “rearme” introduint 
l’usuari i contrasenya. 
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Figura 65. Parada d’emergència. 

 

El programa incorpora unes mesures que informen a l’usuari per tal d’evitar que 
s’introdueixin una configuració fora de la superfície de treball del robot o que es 
faci algun moviment mentre el cilindre esta en la posició inferior.  

 

 

Figura 66. Missatge ERROR 1. 

 

 

Figura 67. Missatge ERROR 2. 
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CAPÍTOL 6:        

DIAGRAMA DE GANNT 

 

 A continuació es detalla el calendari de tasques seguit per la realització del projecte. 

Figura 68. Detall individual de tasques. 
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Figura 69. Diagrama de GANTT. 
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CAPÍTOL 7:  

CONCLUSIONS 

En aquest projecte s’ha plantejat l’objectiu de rehabilitar un robot SCARA  
dissenyant un dispositiu de control a través de la programació d’un 
microcontrolador, a més d’implementar un nou sistema d’interfície que permeti 
controlar el robot via PC.  

Ha sigut necessari l’estudi en profunditat de la seva cinemàtica, del seu control, 
per tal de conèixer i comprendre les necessitats que pot desenvolupar.  

S’han implementat varis prototipus de les plaques de control, fins arribar a la 
solució desitjada. S’ha hagut de documentar sobre el funcionament i llenguatge 
utilitzat per les eines de desenvolupament a utilitzar, com per exemple, en el cas 
del programa “Keil uVision 3”, Visual Basic 6.0, EAGLE 5.6.0., etc. 

Com s’ha comentat anteriorment, s’ha dissenyat una interfície per portar a terme 
el control del robot mitjançant un comandament a distància i també a través de 
PC. 

A l'alçada de finalitzar aquest projecte, és quan es pren consciència del volum de 
feina involucrat en la creació d'un producte com és el d'aquest robot. Hi entra 
una varietat de vessants de l'enginyeria que es pot dir que no en queda cap a 
fora: electrònica digital, analògica i de potència, electricitat, mecànica, 
informàtica amb programació a alt i baix nivell, comunicacions, anàlisi cinemàtic, 
etc. És així com es fa gairebé inassumible assolir el nivell de prestacions i 
característiques similars a productes que estan disponibles actualment en el 
mercat, sobretot si es comença pel principi en tots aquests àmbits. La corba 
d'aprenentatge ha tingut un pendent molt elevat, però al grup està satisfet. No hi 
podia haver millor projecte que el d'aquest robot per incorporar nous 
coneixements i poder avaluar les capacitats i definir els nostres interessos en el 
món de l'enginyeria. 
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Però se sap que tot es pot millorar. En concret, d'aquest robot, amb el hardware 
que s’ha dissenyat, i aprofitant la potència de càlcul del microcontrolador que 
s’ha emprat, és perfectament possible controlar el moviment dels braços del 
robot en temps real, si més no, gràcies a la alta velocitat del convertidor 
analògic-digital i la rapidesa de reacció dels drivers dels motors. Si es vol 
avançar encara més en el projecte, es pot arribar a un nivell completament 
professional utilitzant les plaques driver originals dels motors, ja que incorporen 
regulador proporcional-integral a llaç tancat, i també recuperant el primer 
disseny de placa controladora que s'ha muntat durant aquest projecte. 

També s ‘han considerat possibles millores de cara a cursos posteriors, com per 
exemple, la visualització del robot mitjançant “càmera web”, implementar la 
comunicació amb el PC via USB, ja que degut a la seva complexitat amb l’entorn 
VB s’ha descartat per aquest projecte. Una altre millora important seria el control 
PID dels servomotors, ja que degut al volum de feina degut al desconeixement 
total amb el material que s’iniciava el projecte ho ha fet inviable. 

Però si ara es tornés a començar de zero el projecte, molt probablement 
s’escolliria un microcontrolador PIC, trencant totalment amb l’aprenentatge 
ATMEL que es segueix l’Escola, que pel que s’ha pogut comparar amb d’altres 
projectes que s’estaven realitzant aquest mateix quadrimestre ofereixen una 
major versatilitat, com ara la possibilitat de tenir 10 convertidors analògic-digital 
en 10 entrades diferents del microcontrolador,  sense necessitat d’utilitzar cap 
convertidor. El fet de no dependre d’un convertidor SPI, faria molt més fàcil tant 
el muntatge com la programació. 
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8.4. Fabricants: i distribuidors 
 

Seiko Instruments    www.seikorobots.com 

Janome Industrial Equipment  www.scara-robot.com 

Feedback Instruments Ltd.  www.fbk.com 

Cybernetic Applications   www.cyberneticapplications.co.uk  

Alecop     www.alecop.com  

Futurlec     www.futurlec.com 

Atmel      www.atmel.com 

Onda radio     www.ondaradio.es 

Texas Instruments    www.ti.com 

 

 

 


