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1. Introducció al plec de condicions 

En el plec de condicions s’indica com i amb què s’ha de realitzar un equip funcional dissenyat en 

aquest projecte. Regula les relacions entre el propietari i el projectista, marca les condicions 

tècniques dels components i les especificacions del sensor. 

El plec de condicions es divideix en les següents parts: 

- Plec de condicions generals: conté la descripció general del contingut del projecte i les 

característiques principals. 

- Plec de condicions tècniques: definició de materials, equips, màquines que es faran servir 

en el projecte i com es realitzarà el procés de fabricació i muntatge de les parts. 

- Plec de condicions administratives: es determina com valorar les parts executades en el 

projecte i pagar-les. 

- Plec de prescripció de gestió de residus: com gestionar els components una vegada deixin 

de ser útils i com gestionar els residus del muntatge. 

 

2. Plec de condicions generals 

Aquet projecte consisteix en el disseny d’un equip mòbil de mesura acústica i en la construcció 

d’un prototip demostratiu. El disseny ha de complir totes les especificacions que marca el 

contractista que s’apareixen en aquest document i en la memòria. 

El projecte consta de les següents parts: 

Memòria: Es detalla tot el procés de disseny, teoria, cerca de components comparatives, criteris 

d’elecció. Els punts més importants de la memòria són: 

- Disseny: Estudiar opcions de construcció i operació i escollir les més adequades. 

- Muntatge: Com s’han de muntar els components escollits. 

- Pressupost: El preu total que ha costat el projecte. 

- Annexos: Totes les guies necessàries per fer funcionar correctament el prototip així com 

tots els codis que s’han desenvolupat. 

Plec de condicions 

Prototip demostratiu: Construcció d’un equip de mesura acústica que demostri que es 

compleixen les especificacions i que serveix de model per poder-ne fabricar de nous. 
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3. Plec de condicions tècniques 

El contractista demana complir unes especificacions enumerades en el punt 1.4 de la memòria, 

per fer-ho s’han escollit una sèrie d’opcions de components i mètodes de muntatge que 

s’expliquen en aquest punt. 

3.1 Especificacions de materials i equips 

El disseny de l’equip de mòbil de mesura acústica demanat consta de les següents parts:  

- Un micròfon digital MEMS SPH0645: aquest micròfon és irreemplaçable, es recomana 

comprar la versió muntada sobre una PCB que fabrica i ven Adafruit o altres distribuïdors 

associats a aquesta marca com Mouser electrònics. També es pot comprar aquest mateix 

micròfon i fabricar la PCB però no es recomana i el disseny d’aquesta no forma part del 

projecte. 

 

- Un microcontrolador STM32F411RE muntat sobre la placa d’avaluació NUCLEO-

F411RE: no hi ha cap alternativa i s’ha de comprar a un distribuïdor associat a ST 

Microelectronics. 

 

- Mòdul de ràdio RFM69HCW: aquest mòdul de ràdio fabricat per Adafruit i comprat a 

Mouser, serveix enviar les dades però no compleix el rang de distància. Es recomana 

comprar el RFM95H del mateix fabricant i distribuïdor tot i que no s’ha fet cap prova al 

respecte i el codi no està adaptat a aquest. 

 

- Caixa protectora RZ0212 comprada a Mouser. Qualsevol caixa protectora amb espai 

suficient per a tots els components i amb grau de protecció IP65 o superior serveix. 

Aquesta compleix totes les especificacions inclòs el preu, així que, és la que es recomana 

per al producte. 

 

- Circuit d’alimentació. El circuit d’alimentació dissenyat per l’equip és flexible tot i que es 

recomana fer servir les parts enumerades al punt 4 de la memòria. En el punt 10 de la 

memòria també s’anomenen alguns canvis per millorar el producte tot i que, no han sigut 

provats. 

Per poder complir l’especificació de comunicació sense fils i la del preu total s’ha dissenyat un 

complement anomenat hub, aquest consta de les següents parts: 

- Raspberry pi 4 model B de 2GB. El projecte s’ha fet utilitzant aquest ordinador comprat 

a la pàgina web oficial del producte, així com els seus complements i el sistema operatiu. 

Es pot fer servir la Raspberry pi 3 model B però no s’ha comprovat que sigui compatible i 

no es recomana fer-ho. 

 

- Mòdul de ràdio. És indispensable fer servir el mateix mòdul de ràdio i antena que en 

l’equip mòbil de mesura acústica, sigui el dissenyat o el recomanat. 
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3.2 Especificacions d’execució 

El muntatge de l’equip de mesura s’ha de fer seguint els passos indicats en el punt 5 de la 

memòria, en aquest punt també apareixen les eines recomanades per complir les especificacions 

referides a aquest tema. 

En el punt 7 s’explica com fer el muntatge del hub i les parts que el componen. 

A l’annex apareixen els codis que controlen els dos elements i una guia de com instal·lar-los 

correctament perquè facin les seves funcions sense problemes. 

 

4. Plec de condicions administratives 

En el punt 8 de la memòria s’expliquen un seguit de 5 proves que s’han de complir per poder dir 

que un prototip fabricat compleix els requisits demanats i serà capaç d’operar com es desitja. 

 

5. Prescripció de gestió de residus  

Durant el muntatge es generaran residus com restes d’estany de les soldadures, cables 

inservibles, silicona... Per assegurar-se ser respectuós amb el medi ambient s’hauran de seguir 

les instruccions de cada un dels productes per rebutjar-ho correctament. 

Quan un equip de mesura acústica deixi de ser servible s’haurà de portar al punt verd més pròxim 

per poder separar les parts. Molta atenció amb la bateria, no ha de ser llençada en el mateix lloc 

que la resta de components. 


