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CAPÍTOL 1: 

MANUAL ROBOT 

 

 
Aquest és l’encarregat de moure’s i fer un reconeixement de l’habitació en la que 
es troba, sempre i quan treballi en mode de funcionament autònom o a moure’s 
a plaer de l’usuari en mode de control manual. 
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1.1. Posta en marxa 
Els passos a realitzar per a posar en funcionament el robot: 

1. Connecti les bateries sobre l’alimentació assegurant-se que els interruptors 
d’alimentació (S3) estan en la posició baixa. 

2. Si no disposa d’un ordinador i vol testejar el funcionament del robot col�loqui 
l’interruptor de mode (S2) en posició baixa. 

3. Connecti l’interruptor 2 d’alimentació (S3) per alimentar els motors. 

4. Asseguri’s que la posició del robot és la correcta, es a dir, paral�lela a la 
paret. 

5. Connecti l’interruptor 1 d’alimentació (S3). 

Un cop realitzats els passos descrits, si ha escollit el mode de testejat el robot 
començarà a moure’s. Si ha escollit el mode normal de funcionament posi en 
marxa el mòdul de control de l’ordinador i inicialitzi el programa. 

1.2.   Desconnexió 
Per a desconnectar el robot col�loqui els interruptors d’alimentació (S3) en 
posició baixa. 
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CAPÍTOL 2:       

MANUAL PLACA 

COMUNICACIÓ 

Aquesta placa és l’encarregada de connectar-se inalàmbricament amb el robot i 
connectar-lo amb l’ordinador. Disposa d’un mòdul de connexió inalàmbrica i d’un 
mòdul de connexió sèrie amb l’ordinador. 
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2.1. Posta en marxa 
Els passos a realitzar per posar en marxa la placa de comunicació son: 

1. Connecti el convertidor USB a Sèrie a la placa de comunicació i a un dels 
ports sèries de l’ordinador. 

2. Esperi que l’ordinador reconegui el convertidor i creï un port sèrie virtual. 

3. Connecti l’alimentació a la placa. 
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CAPÍTOL 3:            

MANUAL DEL 

SOFTWARE 

El programari proporcionat, permet la comunicació entre el robot i l’ordinador en 
temps real i el control d’aquest segons el mode de funcionament que es vulgui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1. Interfície gràfica del software 
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3.1. Posta en marxa 
Els passos a realitzar per a posar en funcionament l’aplicació son: 

1. Faci doble “clic” a l’executable “Robot.exe”. 

2. Introdueixi el nom i la contrasenya. Aquests son per defecte “aleix” i “euetib” 
respectivament i cliqui sobre “Acceptar”. 

3. Cliqui sobre l’icona de configuració i configuri les dades de connexió. Per 
defecte: Port 1, 9600 Baudis, 8 bits de dades, sense bit de paritat, 1 bit 
d’aturada i sense control de flux. Quan hagi finalitzat cliqui sobre “Acceptar”. 

4. Cliqui sobre la icona de connexió i esperi que es connecti. 

 

A partir d’aquest moment el robot i l’ordinador estan connectats a l’espera de 
l’elecció del mode de funcionament. 

 

3.2. Elecció del mode de funcionament 

3.2.1. Mode de funcionament autònom 

En el cas de voler utilitzar el robot amb funcionament autònom realitzi els 
següents passos: 

1. Cliqui sobre el botó “Autònom”. 

2. Esculli una velocitat de moviment dels motors. 

3. Cliqui sobre “Iniciar”. 

4. Apareixerà un panell amb el funcionament autònom. Esperi que el robot hagi 
fet tots els moviments i controls necessaris i podrà observar la distància que 
hi ha així com el dibuix de l’habitació, la seva àrea i el seu perímetre. 

3.2.2. Mode de funcionament manual 

Si el que vol es tenir un control sobre el robot realitzi els següents passos: 

1. Cliqui sobre el botó “Manual”. 

2. Esculli una velocitat de moviment dels motors. 

3. Cliqui sobre “Iniciar”. 

4. Apareixerà un panell amb quatre fletxes destinades al control del robot. Cliqui 
sobre la fletxa encarada cap a dalt per a que el robot avanci, la fletxa cap a 
baix per a que retrocedeixi, la fletxa cap a l’esquerra per a que giri en sentit 
antihorari o la fletxa per a que giri en sentit horari. 
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3.3. Finalització de l’aplicació 
Per a sortir del programa i del control, és recomanable desconnectar el robot de 
l’ordinador per a que s’aturi mitjançant el botó “Desconnectar”. A continuació 
cliqui sobre el botó de sortida i accepti. 

 


