
REQUISITS PREVIS.

Per a poder fer la pràctica,haurem de tenir  prèviament,  una braç robòtic (3 eixos + pinça)
connectat a un microcontrolador  ARDUINO.  ARDUINO  haurà de tenir carregat el Firmware
MARLIN, estarà connectat pel port sèrial amb un dels ports  USB de la RASPBERRY i aquesta
tindrà connexió a una xarxa WIFI i 

 Amb la prèvia feta, ja podrem connectar el braç amb una base de dades al nuvol,tot seguint
els següents passos:

1.CREAR PROJECTE A FIREBASE

Entrar a la web de FIREBASE (https://console.firebase.google.com/), registrarse o accedir amb 
una conta de gmail.

Crear un projecte

     

A la pestanya de DESARROLLO seleccionar DATABASE i buscar la opció de crear una base de 
dades amb REALTIME.

GUIA DE CONNEXIÓ BRAÇ-FIREBASE

https://console.firebase.google.com/


2.CONFIGURAR PROJECTE.

Amb la base de dades creada, ja pots començar a crear la estructura que necessitis. Es poden 
assignar diferents noms a les entrades de valors per a puguin ser cridats individualment. Dins 
de cada entrada, en el nostre cas, haurem d’introduir text en G-CODE per a que pugui ser 
entès pel braç robòtic.

Si posicionem el cursos sobre la icona de configuració i cliquem sobre CONFIGURACIÓN DEL
PROYECTO obtindrem els valors necessaris per a que es pugui connectar la RASPBERRY via wifi
amb la base de dades.

Els valors que necessitem son el següents:

"apiKey": "ENTER YOUR API KEY",
"authDomain": NOMPROJECTE.firebaseapp.com

"databaseURL": URL del projecte (ex: https://roboticamp6.firebaseio.com/)
"storageBucket": NOMPROJECTE.appspot.com



3.EDITEM CODI DE PYTHON.

Aquest valors els introduirem a la línia de codi del programa en python que executem a la
raspberry. En el nostre cas MAIN2v1.py de la carpeta LAB 2019-2020.

Ara ja podem introduir, diferents moviments per als 3 eixos del braç (X,Y,Z). Aquest codi en
format G-CODE, serà llegit pel programa cada vegada que es produeixi un canvi en la base de
dades i en reproduirà el moviment, per exemple:

Sempre que s’hagi introduït correctament la connexió amb la base de dades en el programa de
python, ja es podrà  posar en moviment el braç robòtic per tal de referenciar els moviments
del braç dins del tauler de treball.

G1 X00 Y00 Z00
G1 X100 Y200 Z50

G1 X00 Y00 Z00


