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RESUM

El present projecte és un estudi sobre un aspecte important en el disseny d'un robot paral·lel. Aquest 
tipus  de  robots  es  diferencien  dels  més  coneguts  robots  sèrie  en  que  tenen  diferents  cadenes 
d'accionaments (anomenades cadenes cinemàtiques, o també conegudes com a “braços” o “potes”) 
per controlar el seu extrem, anomenat efector final, en oposició a la única cadena cinemàtica que 
tenen els robots sèrie.

En particular, l'objectiu és desenvolupar i aplicar una metodologia per a trobar les posicions d'uns 
punts característics de la plataforma de Gough-Stewart. Específicament, els punts a trobar del robot 
són els punts d'ancoratge de les cadenes cinemàtiques tant a la base com a la plataforma, que fa 
d'efector final. Un objectiu secundari és determinar si és factible l'ús de servo motors de mida i cost 
reduïts per a la fabricació de robots paral·lels.

El  motiu per trobar  aquests  punts correspon a la  necessitat  de voler fer  el  calibratge de robots 
reconfigurables. Un robot del qual es poden canviar els seus elements a mà requereix d'una forma 
de trobar les posicions dels punts d'ancoratge, ja que, encara que es vulguin col·locar de forma molt 
específica o marcant les mides en la base o la plataforma del robot, es requereix que la posició sigui 
coneguda amb exactitud per no augmentar els errors de mesura o de càlcul.

Per aconseguir això s'ha desenvolupat un mètode numèric i s'ha construït un prototipus sobre el que 
s'ha provat aquest mètode. Degut a la complexitat de definir matemàticament la naturalesa dels 
robots paral·lels i al seu elevat nombre d'incògnites, el càlcul utilitzat és un algorisme iteratiu basat 
en el  mètode de Newton. S'ha fet  adoptar diverses postures al  robot prototipus per obtenir  una 
quantitat  suficient de dades i  poder realitzar el  càlcul.  Aquestes  dades llegides són la posició i 
orientació  de  l'efector  final  i  s'obtenen per  mitjà  d'un  emissor-receptor  magnètic.  Un cop  amb 
aquestes dades, el mètode iteratiu avalua una funció a partir d'una aproximació inicial dels resultats, 
troba la seva matriu jacobiana (basada en les derivades d'aquesta funció) i modifica aquests resultats 
per apropar-se a uns resultats que avaluïn correctament aquesta funció.

Els  resultats  d'aplicar  aquesta  metodologia  són  prou  positius.  Les  posicions  trobades  són  tan 
properes com ho permet la precisió dels seus elements, ja sigui la del sensor de posicionament per 
camp magnètic com la dels propis motors. A més, el nombre de postures a adoptar per arribar a 
aquesta precisió no ha de superar necessàriament el mínim, així com tampoc hi ha problemes en 
l'elecció dels punts de l'aproximació inicial dels resultats.

No obstant, hi ha alguns punts que han resultat ser problemàtics. Per exemple, els motors utilitzats 
no han resultat ser suficientment precisos per a la tasca necessària i han donat nombrosos problemes 
a l'hora d'avaluar-la. Una altra limitació ha estat a nivell tecnològic, i és que el fet d'utilitzar una 
lectura de camp magnètic provoca que els elements metàl·lics propers interfereixin amb aquestes 
mesures degut als corrents de Foucault induïts pel propi camp sobre el material conductor.
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GLOSSARI

Aquest projecte conté alguns termes específics del camp i notació d'elements propis del llenguatge 
matemàtic. Els vectors han estat notats en lletra minúscula, en negreta i cursiva, mentre que les 
matrius ho han estat en lletra majúscula, i també en negreta i cursiva. Els escalars i les abreviatures 
de les unitats han estat escrits només en cursiva (a excepció de la lletra grega Ω, que s'escriu sense 
cursiva). Per exemple, en l'equació A·x = b, el primer membre conté la matriu A i el vector x, i el 
segon membre conté el vector b. De forma semblant, la notació de l'expressió “deu quilo-ohms” és 
de la forma “10 kΩ”.

De forma més específica, s'ha utilitzat la següent notació:

• 〈 x , y 〉 : Producte escalar dels vectors x i y.
• X, Y, Z:  Eixos cartesians a l'espai de la base global.
• X', Y', Z':  Eixos cartesians a l'espai en la base local, solidària a la plataforma.
• O:  Origen del sistema de referència.
• x':  Vector x en referència local (en contraposició a la referència global, sense apòstrof).
• α1, α2, α3:  Angles d'Euler corresponents a guinyada, capcineig i balanceig.
• R:  Matriu de canvi de base de la referència local a la global.
• f(x):  Funció a optimitzar.
• J:  Matriu jacobiana.

La següent notació correspon a la identificació de la morfologia dels robots paral·lels, que explica 
de  forma  resumida  la  forma  de  la  seva  arquitectura.  Primer  apareix  el  nombre  de  cadenes 
cinemàtiques del robot, seguit d'un guió i finalment una sèrie de lletres majúscules que defineixen, 
en ordre, les juntes de la cadena cinemàtica. Per exemple, la morfologia de la plataforma de Gough-
Stewart es tradueix com a 6-UPS, i que correspon a sis cadenes cinemàtiques elaborades per una 
junta universal, una de prismàtica i una d'esfèrica. De vegades se subratlla l'accionament, que en 
aquest cas seria la junta prismàtica. A continuació es mostra la llista completa de les abreviatures de 
cada tipus de junta.

• C:  Junta cilíndrica.
• H:  Junta helicoïdal.
• P:  Junta prismàtica.
• Pa:  Paral·lelogram.
• R:  Junta rotativa.
• S:  Junta esfèrica.
• U:  Junta universal.

No obstant, en aquest projecte només es tractarà la morfologia de la plataforma de Gough-Stewart.
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PREFACI

L'actual projecte és un producte derivat del projecte VALTEC de l'Institut de Robòtica i Informàtica 
Industrial (IRI). L'objectiu del projecte VALTEC és crear un sistema de muntatge tipus kit de robots 
paral·lels i poder-los operar i controlar de forma que siguin útils a una escala apropiada. Com a part 
d'aquest  projecte,  tenir  una manera de calibrar  els  robots,  independentment  de  la  seva forma i 
posició i,  en particular,  d'estimar automàticament les  coordenades dels  punts d'ancoratge de les 
potes d'aquests robots paral·lels cobra una importància major.

Degut a l'àmplia varietat d'aplicacions de la plataforma de Gough-Stewart, aquest cas particular és 
un bon model per a realitzar l'estudi de forma aïllada i sense afegir més problemes que puguin 
sorgir per a voler augmentar massa l'abast. De fet, l'alta popularitat de la plataforma de Gough-
Stewart ja ha provocat que sigui objecte habitual d'altres projectes, com ara els projectes CUIK i 
CUIK+, que han tingut com a objectiu l'anàlisi i planificació de moviments de sistemes robòtics 
complexos i que també s'han desenvolupat a l'IRI.

El projecte en si no es basa en molta feina prèvia. De fet, els únics requeriments previs són una 
mínima familiaritat amb l'anàlisi numèric i coneixement de la cinemàtica inversa de robots. Aquest 
darrer tema és força popular en qualsevol obra lectiva sobre robots i  és  també objecte d'estudi 
habitual a l'IRI. En particular, existeixen diversos estudis sobre el càlcul de la cinemàtica inversa, ja 
sigui amb l'ús de mètodes d'intervals, de continuació o d'eliminació.



8                                               Disseny, implementació i calibratge d'una plataforma de Gough-Stewart  



Disseny, implementació i calibratge d'una plataforma de Gough-Stewart                                              9  

1. INTRODUCCIÓ

Dins del gran projecte VALTEC de l'IRI, aquest projecte ha de servir per a poder incloure el mètode 
que utilitza en sistemes més genèrics i, a més, aplicar les seves particularitats en la plataforma de 
Gough-Stewart en les seves múltiples aplicacions. De forma més específica, el que s'aplica és un 
mètode de naturalesa principalment matemàtica, amb càlculs iteratius, i enfocat particularment a 
resoldre aquest problema, degut a que es tracta només el cas de la plataforma de Gough-Stewart.

1.1. CONTEXT I ABAST DEL PROJECTE

Aquest projecte va emmarcat dins del projecte VALTEC de l'IRI, que consisteix en el desenvolupant 
un sistema de peces tipus kit de muntatge de robots paral·lels. Aquests robots necessiten una forma 
de  calibratge  per  a  que  el  seu  control  i  autonomia  sigui  correctes.  En  aquest  context,  s'està 
desenvolupant un estudi relacionat amb el calibratge que busca un mètode genèric aplicat a un gran 
ventall de possibilitats d'arquitectura de robots paral·lels.

De  forma  alternativa  a  aquest  estudi  es  desenvolupa  aquest  projecte,  que  examina  una  de  les 
possibilitats  del  calibratge  necessari  pels  robots  construïts  amb aquest  sistema  de  muntatge.  A 
diferència d'aquest mètode genèric, el calibratge s'aplica només al cas específic de la plataforma de 
Gough-Stewart, una arquitectura de robot paral·lel molt estesa i que té molts avantatges, tal com 
s'indica en el capítol 2.

1.2. MOTIVACIÓ I OBJECTIUS

El fet de limitar-se a aquesta premissa no comporta que el projecte tingui mancances, ja que la 
plataforma de Gough-Stewart té uns avantatges propis que optimitzen la feina, i això sense comptar 
que l'aplicació del mètode es pugui aplicar més tard a sistemes robòtics en paral·lel d'arquitectura 
similar, i per a que la construcció d'aquests sistemes pugui ser més versàtil i econòmica.

Aleshores, El principal objectiu del projecte és realitzar el calibratge a partir de trobar les posicions 
dels punts d'ancoratge de les potes de la plataforma de Gough-Stewart, i el propòsit de fer-ho amb 
aquest mètode matemàtic proposat és comprovar que aquest sistema funciona i pot ser considerat a 
l'hora de calibrar altres estructures en paral·lel.

Per altra banda, també es vol que el projecte suposi una forma de construir i treballar amb robots de 
mida petita i que siguin econòmicament viables. L'exponent més clar d'aquest fet està representat en 
els servo motors Firgelli L12, que suposen un punt de partida interessant en el camp dels motors 
d'aquestes característiques.  No obstant,  cal  tenir  en compte les limitacions i  defectes  que tenen 
aquest tipus de motors a canvi d'aquestes virtuts.
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1.3. ORGANITZACIÓ DELS CAPÍTOLS

El contingut d'aquesta memòria ha estat distribuïda en set capítols. El segon capítol profunditza en 
la importància dels robots paral·lels i, en particular, de la plataforma de Gough-Stewart, que serveix 
com a rerefons de l'estat de l'art actual i de l'actual investigació en el camp.

El tercer capítol mostra una introducció a l'enfoc que cal donar al disseny i calibratge de robots 
paral·lels, alguns exemples en el camp de la investigació i explica els conceptes teòrics aplicats al 
cas actual. Aquesta teoria inclou el mètode d'optimització aplicat, amb els conceptes matemàtics i 
les equacions específiques corresponents a la plataforma de Gough-Stewart 6-UPS.

El  següent  capítol,  que  correspon  al  quart,  mostra  la  construcció  i  fabricació  de  les  peces 
mecàniques del prototipus que s'ha utilitzat per aplicar-hi el calibratge. S'hi inclou la selecció de 
peces i el mètode de fabricació ràpida de prototipus, que s'ha aplicat per a peces específiques que 
requerien una construcció personalitzada degut als altres elements que s'utilitzen.

A continuació,  el  cinquè  capítol  explica  el  tractament  de  senyals  necessari  per  a  la  correcta 
comunicació entre dispositius electrònics i algunes particularitats del codi del programa utilitzat per 
resoldre la optimització per trobar els punts sol·licitats.

El sisè capítol mostra els resultats d'aplicar el programa d'optimització sobre el model, ja acabats, i 
els  analitza.  Aquest  capítol  mostra  de  forma  objectiva  les  tendències  dels  resultats  deguts  als 
possibles errors de construcció o a la precisió dels sensors.

El pressupost necessari per finançar el projecte és el contingut del setè capítol, i està directament 
relacionat amb el cost de construcció i de personal. Simplement es mostren unes taules amb tots els 
elements que suposen un cost i es compta per valorar el cost total.

El darrer capítol de contingut mostra les conclusions a les que es pot arribar, les dificultats que s'han 
trobat  en  el  desenvolupament  del  projecte  i  les  alternatives  que  es  poden considerar  o  no  per 
millorar el resultat obtingut.

Finalment es mostra la bibliografia referenciada al projecte i els apèndixs.
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2. REREFONS

Els darrers anys han estat testimoni d'un important desenvolupament en l'ús dels robots en el món 
industrial, principalment degut a la seva flexibilitat. La necessitat del desenvolupament industrial i 
l’escalada tecnològica requereixen una inversió cada vegada major a l’hora de desenvolupar nous 
recursos tecnològics o nous productes. Precisament, la robòtica suposa una inversió en el camp de 
la indústria els resultats de la qual permeten  augmentar la capacitat de producció, reduir l’error 
humà, i abaratir costos.

Els robots o manipuladors paral·lels, a vegades anomenats  hexàpodes o Màquines Cinemàtiques 
Paral·leles (MCP, PKM en anglès), s'han utilitzat en un gran nombre d'aplicacions, des d'usos en 
astronomia a simuladors de vol, i s'estan fent cada vegada més populars en les indústries basades en 
eina-màquina.  A més,  la  seva fabricació i  implementació és força fàcil  d'aconseguir  gràcies als 
servo motors ja que, gràcies als seus principis de creació i funcionament, es poden adaptar a la 
mecànica i al control de qualsevol arquitectura de robot que es vulgui construir.

Aquest capítol presenta els robots paral·lels, els seus avantatges respecte els robots sèrie i el seu 
desenvolupament històric. També es presenten els servo motors com a eina d'automatització de gran 
importància en el camp de la robòtica.

2.1. ROBOTS I LA PLATAFORMA DE GOUGH-STEWART

Els sistemes mecànics que permeten a un cos rígid (anomenat efector final) moure's respecte d'una 
base fixa juguen un paper molt  important en nombroses aplicacions.  Un cos rígid a l'espai pot 
desplaçar-se  en  diverses  direccions,  ja  sigui  en  translació  o  en  moviment  de  rotació.  Aquests 
desplaçaments s'anomenen graus de llibertat. El nombre total de graus de llibertat d'un cos rígid a 
l'espai no pot superar 6 (habitualment, tres translacions al llarg de tres eixos ortogonals entre ells, i 
tres rotacions al voltant d'aquests eixos). La posició i l'orientació de l'efector final (conjunt que 
també s'anomena postura) poden ser descrits per les seves coordenades generalitzades, és a dir, les 
coordenades d'un punt específic de l'efector final i els angles que defineixen la seva orientació. En 
alguns casos s'utilitzen altres conjunts de paràmetres com a coordenades generalitzades, només hi 
ha el requeriment que sempre defineixin de manera inequívoca la postura de l'efector final. Sempre 
que mitjançant un sistema mecànic sigui possible controlar tots o la majoria dels graus de llibertat 
de l'efector final, a aquest sistema se'l pot anomenar un robot.

2.1.1. Característiques dels robots clàssics

Actualment,  la  majoria  dels  manipuladors  existents  presenten,  a  propòsit,  un  fort  caràcter 
antropomòrfic,  i  habitualment  tenen  aspectes  similars  a  un  braç  humà.  Són constituïts  per  una 
successió  de  cossos  rígids  (anomenats  enllaços),  cadascun  dels  quals  és  connectat  al  seu 
predecessor i al seu successor a través d'una unió (o junta) d'un grau de llibertat, com ara una de 
rotació del cos fix al voltant d'un eix, o bé per un moviment de translació del propi cos fix. Aquesta 
arquitectura és coneguda com a robot sèrie, com a analogia amb els circuits elèctrics en sèrie. Un 
exemple de mecanisme sèrie és el robot desacoblat, on una successió de segments comença a la 
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base i acaba a l'efector final, cadascun dels quals és connectat al seu successor per una junta de 
revolució (de fet, s'anomena així perquè els primers accionaments són els que determinen els tres 
graus  de  llibertat  de  la  posició,  i  seguidament  estan  els  accionaments  que  determinen  els 
corresponents  a  l'orientació,  de  forma  que  els  dos  tipus  de  graus  de  llibertat  estan  separats  o 
“desacoblats”).  Si  cadascuna  de  les  n unions  és  accionada,  serà  habitualment  possible  poder 
controlar els n graus de llibertat de l'efector final. El robot sèrie Scara, que permet el control de 4 
graus  de llibertat  per  a  l'efector  final,  n'és  un bon exemple.  Les  taules  2.1  i  2.2  presenten les 
característiques generals de robots del tipus Scara i de robots industrials desacoblats amb 6 graus de 
llibertat.

En aquestes dues taules es poden observar alguns punts interessants, com ara el valor de l'índex 
entre la capacitat de càrrega i la massa del robot. Per a manipuladors desacoblats de 6 graus de 
llibertat,  aquests índexs són menors de 0,150. Aleshores, per una massa transportada de 500  kg 
aproximadament, la massa del manipulador hauria de ser d'uns 3.300 kg. Per robots del tipus Scara, 
aquests índexs són en general millors, en particular pels anomenats robots d'accionament directe, 
sense una reducció per engranatges entre els motors i les juntes [1]. Tot i això, sempre és menor de 
0,250  per  a  càrregues  pesants.  Per  una  capacitat  de  500  kg,  la  massa  del  robot  hauria  de  ser 
aleshores d'un mínim de 2.000 kg.

Figura 2.1: El robot "Scara" [1]

juntes

enllaços

efector final

Robot Massa (kg) Càrrega (kg) Repetibilitat (mm) Càrrega/Massa
Adept I800 34 5,5 ± 0,020 0,162
Adept 1XL 265 12 ± 0,025 0,045
Adept 3XL 266 25 ± 0,038 0,094

Epson E2C251 14 3 ± 0,010 0,214
Epson E2S45x 20 5 ± 0,015 0,250
Epson E2H853 37 2 ± 0,025 0,054
Seiko EC250 14 3 ± 0,010 0,214
Seiko EH850 43 10 ± 0,025 0,233

Toshiba SR-504HSP 38 2 ± 0,020 0,053

Taula 2.1: Característiques de manipuladors industrials tipus Scara de 4 graus de llibertat [1]
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El segon gran punt a tenir en compte és la precisió en el posicionament, que es pot definir en dos 
conceptes diferents: precisió absoluta, definida com la distància entre la posició desitjada i l'actual 
de l'efector final, i  repetibilitat, que és la distància màxima entre dues posicions de l'efector final 
quan arriba a la mateixa postura des de dues posicions inicials diferents. Els valors de precisió 
donats  pels  fabricants  generalment  indiquen  repetibilitat,  que  és  millor  indicador  que  precisió 
absoluta, tot i que els usuaris estan generalment més interessats en aquesta darrera. Les taules 2.1 i 
2.2 mostren que fins i tot la repetibilitat podria ser insuficient per a certes tasques [1]. Respecte a la 
precisió  absoluta,  aquest  paràmetre  és  condicionat  per  diversos factors:  la  precisió  dels  sensors 
interns del manipulador (els sensors utilitzats per mesurar les coordenades de les unions i controlar 
els moviments del robot), l'efectivitat de les transmissions, etc. Generalment s'accepta que, en la 
majoria dels casos, la precisió absoluta d'un robot sèrie és pobra.

Tant les baixes càrregues transportables com les pobres precisions son inherents en l'arquitectura 
mecànica  dels  manipuladors  existents,  i  en  particular,  de  la  disposició  en  sèrie  dels  enllaços. 
Cadascun d'ells ha de suportar el pes dels segments que el segueixen, a més del de la càrrega: estan, 
per tant, sotmesos a grans moments flectors, cosa que significa que han de fer-se més rígids i, per 
tant, més pesants. Òbviament, la precisió en el posicionament depèn de les deformacions per flexió 
que no són mesurades pels sensors interns del robot. Encara més, els enllaços augmenten els errors: 
un petit error de mesura en els sensors interns dels primers enllaços es transmetrà als posteriors i es 
convertirà ràpidament en un gran error de posició en l'efector final. Per exemple, per un braç d'un 
metre de llarg constituït per una junta de revolució, un error de mesura de 0,06º duu a un error d'1 
mm en la posició de l'efector final. La presència de transmissions amb reducció també produeix 
errors que duen a imprecisions.

La  violació  de  les  restriccions  geomètriques  assumides  entre  els  eixos  i  els  enllaços  també 
constitueix una font important d'errors de posicionament. Un petit error de perpendicularitat entre 
els primers dos eixos d'un manipulador desacoblat portarà a errors en tots els moviments verticals 
que, donades les amplituds dels moviments, han de ser considerats. També cal tenir en compte que, 

Robot Massa (kg) Càrrega (kg) Repetibilitat (mm) Càrrega/Massa
ABB IRB 140T 98 5 ± 0,03 0,051
ABB IRB 2400L 380 7 ± 0,06 0,018

ABB IRB 4400/45 980 45 ± 0,10 0,046
ABB IRB 6400R/3.0-100 1600 100 ± 0,15 0,063

Fanuc Arc Mate 100i 138 6 ± 0,08 0,043
Fanuc Arc Mate 120i 370 16 ± 0,10 0,043

Fanuc M420iA 620 40 ± 0,50 0,065
Fanuc R-2000iA 165F 1210 165 ± 0,30 0,136

Fanuc S-900iB/200 1970 200 ± 0,50 0,102
Kuka KR 6 235 6 ± 0,10 0,026

Kuka KR 60-3 665 60 ± 0,20 0,090
Kuka KR 100 1155 100 ± 0,15 0,087

Taula 2.2: Característiques de manipuladors industrials desacoblats de 6 graus de llibertat [1]
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degut a les posicions successives dels enllaços, junt amb la necessitat de fer-los més rígids, les parts 
mòbils del robot tindran una massa significativa. Com a conseqüència, durant moviments d'alta 
velocitat,  el  manipulador  experimenta  altes  inèrcies  i  forces  centrífugues  i  de  Coriolis  que  fan 
complex el control d'un robot.

Els robots sèrie operen sota l'acció de dos tipus de forces: inèrcies i friccions [1]. Aquestes forces 
tenen ordres de magnitud diferents: les forces d'inèrcia varien, en essència, segons el quadrat de les 
longituds  dels  enllaços;  les  forces  de fricció es  troben relativament  poc afectades  per  aquestes 
dimensions. Això significa que no es pot fabricar un micro-robot sèrie simplement escalant un de 
dimensions més grans; amb aquest tipus d'escalat, les forces d'inèrcia es redueixen mentre que les 
de fricció roman relativament fixes. En conclusió, es pot dir que els robots sèrie són poc apropiats 
per tasques que requereixen tant la manipulació de càrregues pesants com una bona precisió en el 
posicionament, com ara en el cas del treball a diferent escales.

2.1.2. Arquitectures en llaç tancat

Segons explica C. Gosselin [2], per a cadascun dels enllaços d'un manipulador, el grau de connexió 

Figura 2.2: El mecanisme esfèric proposat per J.E. Gwinnett el 1928 [9]

Figura 2.3: Plataforma de Gough (1947)
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és el nombre de cossos rígids units a aquest enllaç per una unió. Les cadenes cinemàtiques simples 
es defineixen, aleshores, com aquelles en les que cada membre posseeix un grau de connexió que és 
menor que o igual a 2 (el predecessor i el successor). Els manipuladors sèrie, per tant, poden ser 
definits com a cadenes cinemàtiques simples on els graus de connexió de tots els enllaços son 2, 
excepte en dos d'ells, la base i l'efector final, amb grau de connexió 1. Aquest tipus de cadena també 
s'anomena cadena cinemàtica en llaç obert.

Una cadena cinemàtica en llaç tancat s'obté quan un dels enllaços que no és la base té un grau de 
connexió més gran que o igual a 3.  Aquests elements es poden mostrar clarament representant la 
cadena cinemàtica en un graf, ja sigui un graf de connexions [3] o un graf de traç [4]. Un graf serà 
més fàcil de llegir que una pura descripció dels mecanismes.

Alguns dels problemes que apareixen en els manipuladors sèrie es poden solucionar mecànicament 
a partir de distribuir les càrregues en els enllaços, per exemple, unint l'efector final a la base per 
mitjà d'un conjunt de cadenes, cadascuna de les quals suporta només una fracció de la càrrega total. 
L'ús de cadenes cinemàtiques en llaç tancat per manipuladors sembla, per tant, força interessant; de 
fet,  aquesta opció ja va ser explorada fins i tot abans que el terme robot hagués sorgit.  Alguns 
problemes teòrics relacionats a aquest tipus d'estructura van ser mencionats en dates com l'any 1645 
per Christopher Wren, el 1813 per Cauchy [5], el 1867 per Hénri Lebesgue [6], i el 1897 per Raoul 
Bricard [7].

Un dels principals problemes en aquest camp, anomenat el problema de moviment esfèric, va ser el 
punt central d'una competició anomenada Le Prix Vaillant, que es va donar a terme a França durant 
els anys 1900s i va ser organitzat per l'Académie des Sciences. El premi va ser guanyat en termes 
iguals per Émile Borel i per Bricard [8]. Específicament, aquest problema tracta les singularitats 
arquitectòniques d'aquest tipus d'estructures (i, en particular, de la plataforma de Gough-Stewart), 
que són diferents de les posicions singulars, és a dir, aquelles posicions per les quals el sistema pot 
seguir per diversos camins.

Illian Bonev [9] menciona una patent arxivada el 1928 per J.E. Gwinnett [10] del que ara s'anomena 
un mecanisme esfèric per a ser utilitzat com a plataforma per una sala de pel·lícules (figura 2.2).

De manera pràctica, el 1947, V.E. Gough [11] va establir els principis bàsics d'un mecanisme amb 

Figura 2.4: L'últim prototipus d'una plataforma de Gough en ser utilitzat a la companyia 
Dunlop Tyres. Aquesta màquina, anomenada Universal Rig, s'exhibeix al British National 

Museum of Science and Industry.
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una estructura cinemàtica de llaç tancat (figura 2.3), que permet el posicionament i la orientació 
d'una plataforma mòbil per a posar a prova el desgast i l'esquinçament de pneumàtics. Gough va 
construir un prototipus d'aquesta màquina el 1955 [12]. Per aquesta arquitectura, l'element mòbil és 
una plataforma hexagonal a la que s'ancora un pneumàtic, els vèrtexs de la qual són tots connectats 
a un enllaç per una unió esfèrica. L'altra punta de l'enllaç s'ancora a la base amb una junta universal. 
Un accionament lineal permet la modificació de la longitud de l'enllaç. La posició i orientació de la 
plataforma, i per tant la de la roda, es modifiquen variant la longitud dels enllaços. Aquesta roda és 
dirigida  per  una  cinta  transportadora  i  el  mecanisme  permet  a  l'operador  mesurar  el  desgast  i 
l'esquinçament del pneumàtic sota diverses condicions [11]. Aquest mecanisme és, per tant,  una 
estructura cinemàtica en llaç tancat, accionada per 6 accionaments lineals. Aquest dispositiu encara 
es feia servir fins l'any 2000, l'any en que va ser retirat (figura 2.4).

Suposant que els accionaments són capaços de controlar els 6 graus de llibertat de la plataforma 
mòbil, l'interès que aquesta estructura representa per l'índex de capacitat de càrrega entre massa és 
immediatament clar. Efectivament, mentre l'estructura ocupa la posició central, els accionaments 
suporten aproximadament només una sisena part de la càrrega total. A més, la flexió imposada als 
enllaços  es  redueix perquè les unions poden imposar  només restriccions  de tracció-compressió. 
Aquests dos factors permeten, aleshores, reduir la massa de l'estructura mòbil tot permetent l'ús 
d'accionaments de menor potència i enllaços de mida més reduïda. Emprar accionaments lineals és 
interessant perquè aquest tipus d'element és accessible amb característiques excel·lents de massa, 
velocitat, acceleració i amplitud de moviment. Intuïtivament, es pot també imaginar que la precisió 
de posicionament és bona per dos motius: Primer, les deformacions (no mesurades) dels enllaços 
degut a la flexió són reduïdes. Després, els errors dels sensors interns del robot (les mesures de les 
longituds dels enllaços) només afecten lleugerament els errors de posicionament de la plataforma. 
Per exemple, si tots els sensors presenten el mateix error sistemàtic, el càlcul de la postura de la 
plataforma basat en les mesures dels sensors mostraran un error sistemàtic només per l'eix vertical 
(pot  seguir  havent-hi  error  aleatori  en  el  pla):  l'amplitud  d'aquest  error  sistemàtic  serà 
aproximadament la mateixa per a cada sensor.

El 1965, D. Stewart [13] va suggerir que els simuladors aeronàutics haurien de tenir incorporat el 
mecanisme  mostrat  a  la  figura  2.5.  En  aquesta  estructura,  l'element  mòbil  és  una  plataforma 
triangular els vèrtexs de la qual estan connectats per una unió esfèrica a un mecanisme constituït per 
dos suports (1, 2), col·locats també de forma més aviat triangular. Un dels extrems de cadascun 
d'aquests suports és connectat per una junta de revolució a un enllaç axial vertical que pot girar al 

Figura 2.5: Plataforma de Stewart (1965). Els  
moviments de la plataforma mòbil s'obtenen 

modificant les longituds dels 6 enllaços articulats.
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voltant del  seu eix.  L'altre extrem d'un dels  dos suports és ancorat  per una ròtula esfèrica a la 
plataforma mòbil, mentre que el de l'altre suport és connectat per una junta de revolució al cos del 
primer suport. En la darrera secció del seu document, Stewart menciona la possibilitat d'unir els 
extrems  dels  suports  a  un  punt  connectat  a  la  plataforma,  així  doncs  reproduint  la  idea  de  la 
plataforma de Gough.

Un dels examinadors del document de Stewart va ser el propi Gough, que va recordar l'existència de 
la seva estructura. Els altres examinadors de Stewart fins i tot van suggerir que la plataforma de 
Gough hauria de ser utilitzada per plataformes de perforació en sec o per molins. Això es va revelar 
com una excel·lent visió de futur. Sembla que la plataforma de Stewart no ha rebut encara cap 
aplicació pràctica, mentre que la de Gough s'ha utilitzat en incomptables ocasions. Irònicament la 
plataforma de Gough, que va aparèixer anteriorment i ha estat més utilitzada, se la coneix de forma 
més habitual com plataforma de Stewart (per aquest motiu, generalment s'anomena aquest tipus de 
robot com a plataforma de Gough-Stewart).

Les connexions de la plataforma de Gough-Stewart consisteixen en sis potes extensibles acabades 
en juntes rotatives [14]. El seu cas general és tal que aquestes sis potes són localitzades de forma 
arbitrària, però les equacions de la seva cinemàtica es simplifiquen quan les ròtules se situen als 
extrems  dels  vèrtexs  dels  triangles  que  són  la  base  i  la  plataforma.  Aleshores,  les  opcions  es 
redueixen a tres possibilitats les topologies de les quals es presenten en la figura 2.6. Aquestes 
plataformes es coneixen com les tres plataformes de Gough-Stewart 3-3 degut al nombre de punts 
d'ancoratge a la base i la plataforma [15]. D'aquestes tres plataformes, una consisteix en sis potes 
acabades en esferes dobles que formen un patró en ziga-zaga. Com les dotze línies que connecten 
les juntes esfèriques es poden interpretar com les vuit cares triangulars d'un octaedre, a aquesta 
configuració se la coneix com a manipulador octaèdric [16].

Tot  i  els  avantatges  de  tenir  diverses  juntes  esfèriques  que  comparteixen  centre  de  rotació,  la 
construcció d'un element mecànic d'aquestes característiques és complicat, i els rangs d'acció dels 
pocs intents proposats per a construir-ne un [17] són molt limitats. Per pal·liar aquest problema 
s'han introduït algunes substitucions [18], les més conegudes de les quals es mostren a la figura 2.7. 
L'aproximació més utilitzada i la que s'ha fet servir en l'actual projecte és substituir cada ròtula 
doble en dues  de simples separades la  mateixa distància  entre  elles  i  distribuïdes a  la  mateixa 
distància del centre de la base o de la plataforma. Una altra opció és el mecanisme conegut com a 
mecanisme  de  triple  braç,  que  evita  les  juntes  dobles  només  a  la  base,  i  és  equivalent 
cinemàticament  al  manipulador  octaèdric  [19].  L'aproximació  de  Stoughton-Arai  separa  les  sis 
juntes esfèriques  dobles  de cada sòlid  alternativament  cap a dins i  cap a fora  de forma radial, 

Figura 2.6: Les tres topologies possibles per la plataforma de Gough-Stewart 3-3. La de la dreta 
correspon al manipulador octaèdric.
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obtenint de cada una dues noves juntes simples separades la mateixa distància respecte el centre de 
la junta original i és útil per millorar la destresa del manipulador [20]. Finalment, l'aproximació de 
Griffis-Duffy és semblant a la de Stoughton-Arai, però col·loca les noves juntes seguint els costats 
dels  triangles de la base i  de la plataforma enlloc d'alinear-los de forma radial,  de manera que 
aconsegueix  que  respongui  igual  a  les  mateixes  equacions  cinemàtiques  que  el  manipulador 
octaèdric o el mecanisme de triple braç [21].

Actualment, simuladors de vol de tots tipus utilitzen, entre altres, principis de l'arquitectura de la 
plataforma de Gough-Stewart.  Però els robots paral·lels, en general,  també s'utilitzen en moltes 
altres aplicacions. En un sistema robòtic, és important una bona precisió (per exemple, per a tasques 
de muntatge) mentre que una gran amplitud en el moviment no ho és tant. La dinàmica és també 
important per a tasques que impliquen contacte entre el robot i el seu entorn, i com també ho és en 
el  mecanitzat  de  peces  o  el  seguiment  de  superfícies.  També és  important  per  a  tasques  on la 
velocitat  d'execució  és  crucial,  com ara  operacions  d'“agafar  i  col·locar”  (pick-and-place),  que 
necessiten un robot amb un part mòbil molt lleugera (els anomenats robots ràpids). En conclusió, 
els robots paral·lels poden realitzar aquestes tasques de forma molt més efectiva que els robots 
sèrie.

2.2. SERVO MOTORS

En  els  darrers  anys  hi  ha  hagut  un  increment  en  l'activitat  de  l'automatització,  com  mostra 
l'increment en els requeriments que els fabricants demanen en el comportament dels sistemes de 

Figura 2.7: (En el sentit de les agulles del rellotge, començant per  
dalt  a  l'esquerra)  L'aproximació  estàndard  del  manipulador 
octaèdric,  el  mecanisme  de  triple  braç,  l'aproximació  de 
Stoughton-Arai, i la modificació Griffis-Duffy
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control  i  retroalimentació  per  servos.  La  selecció  d'un sistema de  servos  s'ha convertit  en  una 
tecnologia que s'ha forjat el seu propi camp. El comportament, les característiques, i el disseny dels 
diversos tipus de sistemes de control per servos, ja siguin elèctrics de corrent continu (CC), de 
corrent altern (CA), pas a pas, o electro-hidràulics, ha de ser investigat per aconseguir un ús òptim 
per les aplicacions requerides [22].

Un servo motor consisteix en un accionament amb realimentació. Llegint el seu valor de posició es 
pot comparar amb una consigna d'entrada i variar aquesta posició fins que l'error llegit sigui petit. 
Per  gestionar  aquest  comportament,  s'utilitza  un  circuit  electrònic  imprès  en  una  placa  que  ve 
incorporada amb el sistema. Aquest circuit té integrat un sistema de control no configurable que 
acostuma a comportar-se correctament amb poca o nul·la càrrega, que pot ser útil en robots petits 
però que pot presentar dificultats en voler-los utilitzar en esforços majors.

La utilització de servo motors és de molt valor en el sector de la robòtica. Les reduïdes mides que 
poden arribar a tenir i la integració d'una circuiteria de control interna els fan de gran utilitat en el 
camp,  ja  que  permeten  realitzar  dissenys  molt  variats,  depenent  de  la  necessitat  específica,  i 
programar de forma molt senzilla les tasques apropiades.  L'actual tecnologia permet millorar les 
capacitats dels servo motors. En particular, mecanismes petits amb potència i parell suficientment 
grans  es  poden  implementar  directament  sense  necessitat  d'engranatges  o  d'altres  elements  de 
suport, i tot amb un producte tret directament de fàbrica. A més, es poden trobar tant en forma de 
motors angulars com de motors lineals.

A l'hora de dissenyar sistemes de control per servos, s'han de tenir en compte alguns paràmetres 
clau,  inclosos  els  efectes  de  la  senyal  d'entrada  (com  l'error  en  estat  estacionari),  l'error  de 
seguiment, i l'efecte de pertorbacions (com ara càrregues externes). En general, en el camp de la 
robòtica s'utilitzen motors servo de corrent continu de diversos tipus.

Existeixen diversos tipus de servo motors de corrent continu [22], amb potències des de dècimes de 
watt fins a unes quantes desenes de quilowatt. En els darrers anys hi ha hagut un increment en el 
desenvolupament de transistors i tiristors d'alta potència que permeten als motors elèctrics poder 
competir amb els servo motors electro-hidràulics, que encara tenen un ampli rang d'aplicacions, 
específicament mineria i equipament pesant, degut als seus alts índexs entre potència i massa. Tot i 
això, són els motors de corrent altern la primera elecció a l'hora de decidir-se per alta potència i/o 
velocitat constant.

Figura 2.8: Esquema d'un dels  
limitadors de velocitat de James Watt
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Els motors de corrent continu s'utilitzen principalment en màquines-eina automàtiques, sistemes de 
seguiment  d'antenes  per  satèl·lit,  i  sistemes  de  navegació  automàtics  en  vehicles.  Altres  usos 
inclouen  models  usats  en  ràdio-control,  que  utilitzen  servos  RC  pel  mateix  propòsit,  i  molts 
sistemes d'auto-enfoc de càmeres per moure de forma correcta i precisa la lent i ajustar així el focus. 

Els  servo motors van ser utilitzats  inicialment  en equipament  militar  de control d'incendis i  de 
navegació marítima. Es considera com a origen dels servo-mecanismes el limitador de velocitat per 
motors de vapor de James Watt (figura 2.8). El primer control de posició va ser el motor de gir per 
vaixells,  utilitzat  per  col·locar  el  timó de grans  vaixells  basant-se  en la  posició de  la  roda del 
vaixell, fet servir inicialment en el  SS Great Eastern de 1866, dissenyat per  Isambard Kingdom 
Brunel [23].  Els  motors  de  gir  propulsats  per  vapor  tenien  les  característiques  dels  servo-
mecanismes moderns: una entrada, una sortida, una senyal d'error i mitjans per amplificar aquesta 
senyal d'error per ser utilitzada com a retroalimentació negativa per portar l'error a zero.

Els  primers  servomecanismes  elèctrics  van  sorgir  durant  la  Segona  Guerra  Mundial  utilitzant 
amplidines (figura 2.9). L'amplidina és un amplificador de senyal electromecànic inventat per Ernst 
Alexanderson durant el mateix període per apuntar canons navals i posteriorment per sistemes de 
control d'incendis [24]. Els amplificadors actuals són d'estat sòlid i utilitzen transistors MOSFET o 
tiristors.

Els servo motors que s'han escollit per l'actual projecte són elèctrics de corrent continu perquè el 
robot de Gough-Stewart creat no carrega masses transportables, sinó que s'utilitzarà per a definir els 
moviments propis del robot en buit.

Figura 2.9: Esquema d'una amplidina 
utilitzada en un canó naval [24]
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3. DISSENY

En aquest capítol es mostren les idees conceptuals que s'han aplicat prèviament a l'hora de construir 
el robot basat en la plataforma de Gough-Stewart, tant a nivell mecànic i de fabricació, com a nivell 
del software i els càlculs matemàtics que s'han de realitzar per a solucionar el problema plantejat.

3.1. FONAMENTS DE DISSENY MECÀNIC

Els conceptes i teories exposats en aquest apartat estan explicats en detall en l'obra de Merlet [1] i 
s'exposen aquí de manera informativa i resumida. Aquestes idees s'apliquen al disseny de robots 
paral·lels genèrics de qualsevol arquitectura. El cas específic que tracta aquest document, el disseny 
de la plataforma de Gough-Stewart, s'ha desenvolupat amb el mètode explicat al següent apartat.

En el moment de dissenyar un robot paral·lel, s'ha de conèixer la tasca que ha de realitzar i, per tant, 
s'ha de sol·licitar (o en altre cas, decidir) les especificacions necessàries per a poder complir la tasca 
satisfactòriament.  Aquestes  especificacions  solen  estar  relacionades  amb  la  mida  de  l'espai  de 
treball i  la isotropia de l'el·lipsoide de manipulabilitat.  Aquest el·lipsoide es forma a partir dels 
valors propis de la matriu jacobiana cinemàtica del robot i, de forma simplificada i resumida, indica 
el factor d'amplificació entre els errors en les mesures dels accionaments i l'error de posicionament 
de l'efector final [1].

En general, el primer que cal fer un cop conegudes les especificacions és decidir l'arquitectura i les 
dimensions  del  sistema  a  dissenyar,  de  manera  que  sigui  el  més  proper  possible  a  aquestes 
especificacions.  De  fet,  el  comportament  d'un  robot  paral·lel  és  tan  dependent  de  les  seves 
dimensions que aquesta part és absolutament imprescindible.

Tal com s'ha dit, i en ordre de dissenyar un mecanisme, el primer que cal és decidir l'arquitectura 
mecànica; això pot ésser obtingut a partir d'una síntesi, començant amb les restriccions de la tasca 
(principalment, el nombre de graus de llibertat requerits), o utilitzant una solució a priori. Segon, 
l'arquitectura mecànica escollida ha de ser modelada, i el model ha de ser utilitzat per a fer una 
síntesi  geomètrica,  és a  dir,  s'han de determinar  les característiques físiques i  geomètriques del 
mecanisme que són més importants per la tasca.

Una  primera  aproximació  a  la  síntesi  geomètrica  és  per  assaig  i  error,  que  consisteix  en  anar 
modificant la geometria del mecanisme i anar avaluant el comportament del nou mecanisme després 
de cada modificació fins a trobar un mecanisme que tingui un comportament satisfactori, ja sigui 
amb l'ajuda d'una simulació per  software  o per  mitjà  de la  construcció  de diversos  prototipus. 
Aquesta aproximació és més bona com millor pugui avaluar-se la geometria, i utilitzar un sistema 
de simulació eficient i flexible és la millor forma de fer-ho. En general, els programes simuladors de 
mecanismes no són molt efectius per analitzar mecanismes en llaç tancat, i un sistema de simulació 
genèric  per  robots  paral·lels  és  difícil  de  dissenyar  degut  a  la  gran  diversitat  de  les  diferents 
arquitectures mecàniques d'aquest tipus. Existeixen diverses propostes per a modelitzar i simular 
aquest tipus de mecanismes però en aquest document no s'entrarà en detall.  En tot cas, la gran 
quantitat de paràmetres que cal per definir la geometria d'un robot paral·lel fa difícil utilitzar assaig 
i error.
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Enlloc d'utilitzar  el  sistema d'assaig i  error,  es  pot provar de trobar la influència dels  diferents 
paràmetres de disseny en els comportaments. Per exemple, Ji [25] ja va proposar una aproximació 
per estudiar la influència de la distribució a l'espai dels centres de les juntes del mecanisme 6-UPS 
en l'espai de treball. Però aquesta influència en un comportament ja és suficientment complexa i, si 
se'n  considera  més  d'un,  els  diversos  efectes  apilats  entre  ells  es  tornen  molt  més  difícils  de 
manipular i d'analitzar.

Aleshores, cal utilitzar una metodologia de disseny molt més sistemàtica. L'aproximació general 
s'anomena  disseny òptim: un procediment utilitzat per determinar la geometria del mecanisme de 
manera  que  els  diversos  requisits  en  comportament  se  satisfan  al  màxim.  La  metodologia  és 
complexa per diversos motius, principalment i com ja s'ha dit, la gran quantitat de paràmetres de 
disseny (almenys  es  necessiten  36 paràmetres  cinemàtics  [26]  pel  mecanisme 6-UPS),  i  per  la 
pròpia complexitat de l'anàlisi del comportament d'un robot donat que habitualment dóna només 
solucions parcials [1].

De manera resumida, la metodologia del disseny òptim comença per fer una llista d'especificacions 
que  indiquen  quins  comportaments  es  requereixen  al  robot  depenent  de  la  tasca,  i  amb quina 
importància. Per saber si se satisfan aquests requeriments, s'assignen uns índexs a cada un per saber 
quins  d'ells  i  en  quin  grau  es  compleixen  o  no.  En  general,  s'ha  d'utilitzar  algun  problema 
d'optimització aplicat sobre aquests índexs, amb les seves diverses metodologies.

3.2. CALIBRATGE DE ROBOTS

La correcta identificació dels paràmetres que s'ha d'utilitzar per modelar un robot paral·lel necessita 
del procés de calibratge. Per a fer un anàlisi correcte, ja sigui de les cinemàtiques directa o inversa, 
problemes d'estàtica, de dinàmica, determinació de velocitats, acceleracions o espais de treball, és 
completament necessari conèixer perfectament els valors dels paràmetres intrínsecs a l'estructura 
del robot.

Alguns d'aquests paràmetres inclouen la geometria i les característiques dinàmiques, com ara les 
longituds  (inclosos  els  errors  en  les  seves  mesures)  o  les  coordenades  de  punts.  Fins  i  tot  si 
existeixen estimacions d'aquests paràmetres, les desviacions són inevitables (per exemple, degut a 
les toleràncies de fabricació) i, per tant, són necessaris procediments d'identificació. El calibratge 
que  requereix  l'actual  problema  presentat  és  essencialment  geomètric,  normalment  anomenat 
calibratge cinemàtic del robot [1]. Cal tenir en compte que, habitualment, s'entén el calibratge com 
la identificació dels petits errors de mesura al voltant dels valors nominals geomètrics, però també 
significa trobar aquests valors absoluts quan no hi ha informació disponible d'aquesta geometria. 
Exemples (citats per Merlet [1]) inclouen a Tadokoro [27], que menciona utilitzar el calibratge per 
identificar la geometria d'un robot actuat per cables utilitzat com a grua per a operacions de recerca 
i rescat, o Ji [28], que menciona utilitzar-lo per a robots modulars, és a dir, robots la geometria dels 
quals pot canviar radicalment per adaptar el seu funcionament a la tasca necessària.

També s'ha  de considerar  que hi  ha  una  antítesi  fonamental  entre  el  disseny òptim d'un robot 
paral·lel  i  el  seu  calibratge.  De fet,  un  dels  propòsits  del  disseny òptim pot  ser  determinar  el 
dimensionat del robot de forma que el seu funcionament cinemàtic sigui el mínim de sensible als 
canvis en la geometria del robot, mentre que el principi de calibratge utilitza aquesta sensibilitat per 
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a  millorar  el  coneixement  d'aquesta  geometria.  Els  resultats  en  el  calibratge  seran,  aleshores, 
dependents a la qualitat del disseny.

En  el  cas  aquí  presentat,  la  plataforma  de  Gough-Stewart,  es  requereix  el  coneixement  de  la 
localització dels centres de les juntes passives, així com la desviació dels enllaços, és a dir,  les 
longituds de les potes per un valor 0 del sensor que mesura els canvis de longitud.  Existeixen 
diverses  maneres  de  trobar  aquest  calibratge.  Wampler  [29] va  plantejar  utilitzar  la  cinemàtica 
inversa o bé el model cinemàtic implícit per calibrar tant models en llaç tancat com models en sèrie, 
sempre que s'apliqui una equivalència d'aquests dos tipus de robots basada en relacions entre les 
mesures de l'efector final i restriccions imposades per la geometria dels llaços tancats. S'utilitzen 
aproximacions de les estadístiques de les mesures dels errors i els errors dels paràmetres per estimar 
els  propis paràmetres i la seva precisió.  Alguna de les conclusions a les que arriben és que els 
resultats són satisfactoris si es fa servir mesures directes de l'efector final, però en cas contrari cal 
comprovar els resultats.

Una  altra  manera  va  ser  la  plantejada  per  Tancredi  [30],  que  el  calcula  per  mitjà  de  sensors 
addicionals a les juntes passives. Afegint sensors rotacionals és possible conèixer millor la posició 
d'alguns  punts  de la  plataforma i  reduir  el  nombre  de  solucions  de la  cinemàtica directa.  Així 
s'aconsegueix  que  la  postura  del  manipulador  sigui  única  si  es  donen  certes  condicions  de 
calibratge.

Amb el model cinemàtic directe, David Daney [31] també va trobar un altre mètode de calibratge. 
Aquest  mètode  calibra  automàticament  la  plataforma  de  Gough-Stewart  a  partir  de  mesures 
internes: les longituds de les potes. Amb aquest mètode, per obtenir la informació necessària sense 
afegir sensors addicionals, s'han d'introduir restriccions a dues de les potes del robot (figura 3.1). La 
seva conclusió és, però, que tot i que aquest mètode pot ser interessant, s'hauria d'evitar utilitzar-lo 
degut a la seva sensibilitat al soroll.

Per  altra  banda,  Wisama Khalil  i  Sébastien  Besnard  [32]  van  plantejar  el  calibratge  de  robots 
paral·lels de sis graus de llibertat utilitzant restriccions mecàniques, específicament, bloquejant una 

Figura 3.1: S'ha de bloquejar diverses parelles de 
dues potes, segons el mètode de Daney [31]



24                                             Disseny, implementació i calibratge d'una plataforma de Gough-Stewart  

unió  esfèrica  passiva  o  una  d'universal  passiva,  segons  certes  configuracions  corresponents  a 
algunes longituds de les juntes prismàtiques. Aquest mètode es pot executar de forma ràpida i sense 
necessitar sensors externs per mesurar l'orientació o la posició de la plataforma, i a més permet 
identificar grans errors en els paràmetres cinemàtics.

Com a darrer exemple,  Tej Dallej  et al. [33] plantegen trobar aquests paràmetres a partir d'una 
càmera omnidireccional situada a la base i a partir dels angles observats de les potes. Amb aquest 
sistema, els errors observats són aproximadament d'1 cm, suficient segons els paràmetres de control 
basat en visió perspectiva.

3.3. DISSENY MECÀNIC DE LA PLATAFORMA DE GOUGH-STEWART

En  el  cas  actual  de  la  plataforma  de  Gough-Stewart,  la  seva  versatilitat  i  les  seves  múltiples 
aplicacions  són  motiu  suficient  per  a  ser  objecte  d’un  estudi  òptim  de  disseny,  tal  com  s’ha 
mencionat  en  el  capítol  anterior.  Per  unes  dimensions  generals  específiques,  els  paràmetres 
geomètrics més difícils  o  menys  intuïtius per  assignar  són les  posicions  dels  ancoratges  de les 
unions vinculades als seus enllaços. La solució a aquest problema està sent tractada en un treball 
paral·lel de l'IRI on s'està desenvolupant un algorisme per solucionar-lo per a sistemes articulats 
genèrics. En el cas actual s'utilitza part de la feina d'aquest treball per aplicar-ho específicament en 
la plataforma de Gough-Stewart i amb les dimensions del model utilitzat.

3.3.1. Determinació dels paràmetres geomètrics

La  manera  genèrica  de  trobar  les  coordenades  d’aquests  punts  és  a  partir  d’equacions  que 
defineixen la configuració natural del propi robot. Principalment, a partir de “tancar els llaços”, és a 
dir, amb equacions que defineixen matemàticament la naturalesa del mecanisme en llaç tancat. En 
general, aquestes equacions són una suma dels vectors que representen els diferents enllaços d’un 
llaç tancat, igualada a zero. Si es consideren sis potes diferents, l’estructura general d’una equació 
d’aquest tipus és:

l i p ij−l j−bij=0
∀ i , j∈ℕ ; i , j=1,⋯,6

Figura 3.2: Una plataforma de Gough-Stewart observada per 
una càmera omnidireccional [33]
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Es defineix li com el vector que representa la pota i amb origen a la base, pij com el vector que va 
des del punt extrem de la pota i de la plataforma al seu corresponent de la pota j, i bij el vector que 
va des del punt extrem de la pota  i de la base al seu corresponent de la pota  j. D'aquesta forma, 
poden  formar-se  fins  a  15  equacions  vectorials  diferents,  però  només  cinc  són  linealment 
independents. Com es considera l’espai tridimensional, s’obtenen un total de 15 equacions escalars 
linealment independents. A partir d'aquestes equacions cal trobar les tres coordenades dels sis punts 
de  la  base  i  dels  sis  punts  de  la  plataforma,  que  sumen un total  de  36 incògnites.  Es  pot  fer 
l'aproximació de restringir els punts als plans respectius de la base i plataforma, reduint-los a 24 
valors.  Tant  en  un  cas  com  en  l'altre,  el  nombre  d'equacions  inicial  és  inferior  al  nombre 
d'incògnites  i,  per  tant,  no  és  suficient  per  a  resoldre  el  sistema  (es  diu  que  el  sistema  és 
subdeterminat).

Per superar aquest fet, s'opta per a definir diverses postures del robot que defineixen diferents valors 
d'orientació i de posició de la plataforma (definida com la posició d'un dels seus punts, habitualment 
el seu centre). L’única cosa que cal evitar és que les noves equacions obtingudes a partir d'aquestes 
noves postures siguin linealment dependents amb les primeres (Cosa pràcticament impossible, ja 
que la mínima variació de lectura dels sensors farà que siguin independents).

En el cas actual, però, es consideren diverses particularitats. En la primera variant es considera que 
hi ha una setena pota virtual (que a partir d’aquí serà considerada com a pota “zero”) que connecta 
els  centres de la  base i  de la  plataforma,  ja  que es  pot  conèixer  la  seva posició central.  Si  es 
coneixen  els  valors  de  posició  de  la  plataforma  (O’  ) i  de  la  base  (O),  la  diferència  de  les 
coordenades dels punts  O’ – O dóna el vector de longitud de la pota zero (l0). Si es considera el 
centre de la base com l’origen global de coordenades, aleshores les components del vector  l0 són 
iguals a les coordenades de posició O’.

El sistema d'equacions que sorgeix d'aquesta primera aproximació és equivalent al que s’utilitza per 

Figura 3.3: Paràmetres d'una pota del robot.
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solucionar  el  problema de  la  cinemàtica  inversa  [1],  que consisteix  en trobar  els  valors  de les 
diverses juntes a partir de la posició i orientació de l’efector final. En aquest cas, però, el que es 
busca no són els  valors  de la configuració del robot,  sinó les  posicions dels  punts d’ancoratge 
vinculats a les potes, paràmetres que normalment es considerarien definits per construcció.

Per poder treballar millor amb aquest requeriment, una altra variant que es planteja és un canvi 
considerable  respecte  el  projecte  inicial.  En aquell  cas,  es requereix de la  lectura de la mesura 
d'angles  a  partir  d'inclinòmetres  per  a  la  correcta  representació  de  les  equacions  vectorials, 
principalment, la lectura dels vectors pota 1 a 6. En el cas actual es prescindeix d'aquests dispositius 
perquè, a diferència del projecte genèric, s'utilitzarà un model més simple i es treballarà, aleshores, 
de forma escalar i no vectorial. Com activament es modifica la longitud de les potes, es treballarà 
directament amb l'equació de definició d'aquest mòdul i, considerant la pota 0, les equacions amb 
les que es treballarà responen al següent model:

〈 l 0 p i−b i , l 0 pi−bi 〉−li
2=0 ;∀ i∈ℕ ,i=1,⋯,6

En aquest cas, tota la informació per a l'equació de cada pota és independent dels punts de les altres 
potes. Per tant, no cal resoldre tot el sistema com si en fos un de sol, si no com a sis sistemes 
diferents. Cada sistema correspon a diverses equacions que són diferents encarnacions de l'equació 
plantejada per a cada postura. Com hi ha quatre incògnites (s'utilitzarà l'aproximació de treballar 
amb les coordenades Z iguals a zero per a cada pla), teòricament només calen quatre postures del 
robot per a que el sistema sigui determinat, però tal com es podrà veure més endavant, és possible 
que siguin necessàries més postures per poder millorar la precisió i determinar algun punt confús en 
particular. En resum, si s'efectua el producte escalar, l'equació a utilitzar és la següent:

l 0xp ix−bix
2l0yp iy−biy

2l 0z piz 
2−l i

2=0 ;∀ i∈ℕ , i=1,⋯,6 (3.1)

3.3.2. Definició del sistema d’equacions

En les equacions 3.1, plantejades per a trobar les posicions geomètriques dels ancoratges de les 
potes tal com s’han descrit en l’apartat anterior, les incògnites són les coordenades del pla (x,y) dels 
punts de destí dels vectors  bi i  pi en les referències pròpies dels sòlids als que corresponen. Si es 
considera com a referència global una referència solidària a la base, amb origen al seu centre i una 
base vectorial ortonormal directa amb l’eix Z perpendicular a la superfície de la base (cap amunt), 
les coordenades de  bi en la referència global són les dades que s’han de posar directament a les 
equacions 3.1, però no passa així amb les de  pi, vinculades a la plataforma  (les coordenades en 
referència local són constants al llarg de totes les postures i més útils a nivell de construcció). Cal 
efectuar un canvi de base a partir de la següent matriu de canvi de base, formada pels angles d’Euler 
de  l’orientació  de  la  plataforma  (segons  una  configuració  de  guinyada-capcineig-balanceig,  en 
anglès anomenats azimuth-elevation-roll), angles que són coneguts, junt amb els valors espacials de 
la posició de la plataforma a partir del dispositiu de localització miniBIRD (veure capítol 4).

R=[1 0 0
0 cos3 −sin3

0 sin3 cos3
]·[cos2 0 −sin 2

0 1 0
sin2 0 cos2

]·[ cos1 sin 1 0
−sin1 cos1 0

0 0 1]
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Si es representa si=sini i c i=cosi , aleshores el producte resultant és el següent:

R=[ c1 · c2 s1 · c2 −s2

−s1 · c3−c1 · s2 · s3 c1 ·c3−s1 · s2 · s3 −c2 · s3

−s1 · s3c1 · s2 · c3 c1 · s3s1 · s2 · c3 c2 · c3
] (3.2)

Per altra banda, els valors que es coneixen són, a part dels ja citats valors tridimensionals de posició 
i els dels angles d’Euler de la plataforma, els allargaments de les potes, que es poden canviar a 
voluntat. Així doncs, l'equació 3.1 es pot reescriure com:

〈 l 0R· p ' i−bi , l 0R · p ' i−bi 〉−l i
2=0 ;∀ i∈ℕ , i=1,⋯,6

3.3.3. Solució del sistema d’equacions

Per a resoldre un sistema no lineal com el que sorgeix del problema en qüestió, cal trobar mètodes 
de càlcul numèric. En general,  els mètodes més coneguts i àmpliament usats són variacions del 
mètode de Newton, que es basa en anar trobant un increment respecte de la estimació de la solució 
de l’aproximació lineal de l’equació al voltant d’aquesta mateixa estimació, de forma que per un 
procés iteratiu hom s’apropa a la solució real [35]. En essència, el procés iteratiu a utilitzar tracta 

Figura 3.4: Optimització d'una funció (cas 1-dimensional): A partir de la tangent de la funció en 
l'aproximació de la solució (calculada a partir de la derivada de la funció en aquest punt), es troba  
l'arrel  d'aquesta  recta,  que  servirà  de  nova  aproximació  de  la  solució.  Per  a  cada  iteració,  
l'aproximació és cada vegada més propera a l'autèntica arrel de la funció.
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d’avaluar l’expressió de l’equació com si fos una funció, i aleshores es busquen les arrels d’aquesta 
funció a partir de la seva derivada. Si es considera xa com la solució del pas actual de la iteració i 
xa+1 com el punt que soluciona el següent pas de la iteració, aleshores la relació entre les dues 
solucions és la següent:

xa1=xa x

Per tant, és interessant descobrir el valor de  Δx necessari per a que l’expressió s’apropi a la seva 
arrel, i així trobar el valor de la següent iteració. En general, l’aproximació lineal d’una funció en la 
proximitat d’un punt s’escriu [36] com a:

f apr xa x = f xa f ' xa · x (3.3)

Aquesta expressió es troba a partir del polinomi de Taylor de la funció f(x) al voltant del punt xa, 
ignorant els termes de segon ordre i superiors. Si es coneix la naturalesa de la funció al voltant del 
punt xa, aleshores aquesta aproximació és fàcil d’obtenir. Tal com es mostra en la figura 3.4, si es va 
trobant la tangent de la funció avaluada en cada aproximació, fent com a nova aproximació el punt 
corresponent a valor nul en aquesta recta tangent, aquesta aproximació tendeix al valor real (no 
obstant, això no té per què ser cert si en l'interval on s'està treballant hi ha mínims o màxims de la 
funció). El cas a tractar, però, és multi-dimensional, i el que es fa és utilitzar el mètode de Newton-
Raphson, que és un dels mètodes més elementals però que funciona bé si es disposa d’una bona 
primera aproximació de la solució [36].   Aleshores,  a partir  de Newton-Raphson, l’equació 3.3 
s’expressa de la forma apropiada:

f apr xa x = f  xaJ  xa· x (3.4)

L’equació resultant es diferencia de l’anterior en que  f i  x ara són els vectors funció i incògnita, 
respectivament. Δx és el vector de diferencials que es vol trobar i J(xa) és la matriu jacobiana de f 
avaluada al punt xa, que és una matriu n×n, on n és el nombre d’equacions i d’incògnites (és a dir, 
la dimensió dels vectors f i x). Cada element de la matriu (corresponent a la fila i i la columna j) té 
la següent expressió:

J i , jx =
∂ f i x 
∂ x j

A partir de l’expressió 3.4, si s’avalua a zero l’aproximació lineal de la funció  f(x), coneguts el 
valor de la funció en cert punt i la seva derivada, es pot plantejar com un sistema d’equacions amb 
Δx com a incògnita, i es podrà trobar el seu valor i afegir-lo a la solució provisional que es tenia del 
pas anterior. El sistema d’equacions resultant és, aleshores:

J  xa· x=− f  xa
 x=−J−1 xa· f  xa (3.5)

Per tant, Δx està ben definit sempre que la matriu jacobiana no sigui singular.

A nivell pràctic, El mètode de Newton-Raphson és força utilitzat en problemes de robots paral·lels 
però és poc pràctic en problemes de seguiment a temps real, ja que el mètode falla invariablement 
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prop de les configuracions singulars [37]. Tot i això, el mètode és fàcil de computar i el cas actual 
no correspon de cap forma a un seguiment en temps real, així que és el que s’ha escollit per arribar 
a la solució.

3.3.3.1. Aplicació al cas actual

Tal com s'ha dit amb anterioritat, cal trobar la matriu jacobiana per a poder aplicar el mètode de 
Newton-Raphson. La nomenclatura utilitzada en aquestes equacions és la següent:  j  correspon a 
cadascuna de les variables a derivar (corresponent-se bix i biy amb 1 i 2 respectivament, i pix i piy amb 
3 i 4 respectivament), mentre que i correspon a cada cas de les diferents postures adoptades. Aquest 
nombre de postures no té  perquè ser el  mateix que el  nombre de variables per a considerar el 
problema determinat, tal com s'explica en els capítols 5 i 6. Per tant, i en cas que n'hi hagi, cal 
aplicar un mètode específic per a resoldre més tard la sobredeterminació (mètode detallat en el sub-
apartat 5.3.3.2.).

En l'equació 3.1 cal derivar, aleshores, segons les coordenades de bi i pi per a cada equació. Com les 
coordenades de pi estan multiplicades per la matriu de canvi de base R, però les de bi no ho estan, 
les derivades parcials respecte aquests valors es troben de forma diferent.

Les derivades parcials respecte les coordenades de bi són les més fàcils de trobar, ja que  cadascuna 
d'aquestes coordenades apareix en els diferents sumands dels que componen l'equació. L'expressió 
de les components de la jacobiana dependents de bij és de la següent forma:

∂ f xa
∂b ij

=
∂ [l 0 xp ix−bix

2l 0 yp iy−biy
2l 0 z piz 

2−l i
2 ]

∂ bij
=−2· l0 j pij−b ij (3.6)

Per altra banda, les coordenades de pi estan canviades de base. Com el que es vol trobar són les 
coordenades  en  la  referència  de  la  plataforma,  la  millor  manera  és  trobar  la  derivada  de  les 
coordenades pij respecte de p'ij. Aquesta derivada és la d'una senzilla suma de productes, ja que el 
canvi de variable és un producte de matrius:

pi=R · p ' i=[R11 R12 R13

R21 R22 R23

R31 R32 R33
] p ' ix

p ' iy

0 =R11 · p ' ixR12 · p ' iy

R21 · p ' ixR22 · p ' iy

R31 · p ' ixR32 · p ' iy


Per tant, cada component es pot escriure com:

∂ pik

∂ p ' ij
=Rkj

On k pot prendre valors de 1, 2, ó 3 (corresponents a x, y, ó z).

Aleshores,  per  derivar  l'equació  3.1  respecte p'ij només  cal  derivar  respecte pij i  multiplicar 
apropiadament per la derivada anterior, segons la regla de la cadena. Aleshores, la derivada respecte 
les coordenades de pi resulta ser de la següent forma:
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∂ f xa
∂ pij

=
∂ [l 0 xp ix−bix

2l 0 yp iy−biy
2l 0 z piz 

2−l i
2 ]

∂ p ' ij

∂ f xa
∂ pij

=2 ·[l0 x pix−bix ·
∂ pix

∂ p ' ij
l0 yp iy−b iy·

∂ p iy

∂ p ' ij
l 0 z piz ·

∂ p iz

∂ p ' ij ]
∂ f xa
∂ pij

=2 · [ l 0x pix−bix · R1 jl 0 yp iy−biy· R2 j l0 zp iz· R3 j ] (3.6)

3.3.3.2. Correcció de sobredeterminacions

Quan es vol resoldre un sistema lineal del tipus A·x = b i la matriu A no és quadrada, es pot aplicar 
el mètode de mínims quadrats. Si es multiplica cada membre de l'equació per la transposada de la 
matriu  A, el producte de la matriu amb la seva transposada provoca que la matriu resultant sigui 
quadrada, mentre que, a l'altre membre, simplement es forma un nou vector amb dimensió igual al 
nombre de files o columnes de la nova matriu.  De forma resumida,  l'operació a realitzar és la 
següent.

AT·A · x = AT · b
x = (AT·A)–1 · AT · b = A# · b

On  A# es coneix com a matriu pseudoinversa de la matriu A.

3.3.4. Altres mètodes d'optimització: Casos globals

El mètode numèric escollit  per resoldre el problema és el de Newton-Raphson, tal com s'ha dit 
prèviament. Aquest mètode pertany al grup dels mètodes d'optimització local, que generalment són 
ràpids, precisos i fàcils d'implementar. A més, el de Newton-Raphson és, dit de forma ràpida, el 
mètode de convergència local més senzill que funciona bé amb sistemes amb diverses variables 
[36].

Tot i això, en ser d'àmbit local, és possible que l'arrel que trobi el mètode no sigui la desitjada ja que 
l'espai  de  totes  les  possibles  solucions  pot  tenir  diverses  arrels  locals,  motiu  pel  qual  s'ha  de 
començar  amb  uns  valors  inicials  suficientment  propers.  Un  mètode  de  convergència  global 
suprimeix aquest inconvenient. Existeixen diversos mètodes globals, però els més utilitzats són els 
tres següents.
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3.3.4.1. Mètodes de Newton basats en intervals

El mètode de Newton, tal com s'acaba d'explicar, consisteix en anar-se apropant a la solució real 
punt  a  punt.  Una forma de generalitzar  el  problema i  evitar  el  problema d'acabar  en una arrel 
diferent és aplicar el mètode per intervals. En essència és el mateix mètode, però es treballa amb 
aritmètica d'intervals, amb la funció aplicada a intervals i amb matrius d'intervals. Per a cada nova 
iteració, el nou interval resultant pot reduir-se o mantenir-se igual. Mentre l'interval es vagi reduint, 
en arribar a un interval suficientment petit es pot determinar una aproximació propera a la solució. 
En  cas  que  l'interval  no  es  redueixi  en  una  iteració  (amb  el  subseqüent  problema  de  que  no 
convergeixi a partir d'aquest instant), es pot passar a una següent iteració pel mètode de bisecció, 
que consisteix en separar l'interval per la meitat i comprovar la possible convergència de cadascun 
dels dos intervals resultants [38]. Aquest mètode és costós d'implementar en software informàtic, 
però és un bon detector de totes les arrels.

3.3.4.2. Simulated annealing

El mètode anomenat  simulated annealing o  recuita simulada és, en essència,  una analogia dels 
fenòmens termodinàmics de la cristal·lització i de la recuita de materials, sobretot dels metalls [36]. 
En general, les molècules d'un líquid es mouen lliurement, però es van frenant a mida que el líquid 
es refreda lentament. En solidificar-se, aquestes molècules adopten una estructura cristal·lina que 
correspon  a  l'estat  de  mínima  energia.  Si  el  refredament  és  ràpid,  no  s'arriba  a  aquest  estat  i 
l'estructura és policristal·lina o amorfa, que correspon a un estat de més alta energia.

Per tant, i seguint amb l'analogia, en utilitzar un mètode encarat a arribar a la solució més propera 
de manera ràpida, el que acaba passant és que el sistema “es refreda” massa ràpidament i no s'arriba 
a l'estat de mínima energia. És a dir, s'ha anat massa ràpidament cap a la “via fàcil” d'anar cap al 
sentit de màxim pendent negatiu, sense tenir en compte que el mínim local més proper no té perquè 
ser el mínim global.

L'algorisme  natural  que  regeix  la  recuita  de  materials  es  basa  en  un  procediment  diferent:  la 
distribució de probabilitat de Boltzmann. Aquesta distribució mostra que l'energia (E) es distribueix 
de  forma  probabilística  entre  diferents  estats  quan  el  sistema  es  troba  en  equilibri  tèrmic  (a 
temperatura  T), depenent de la relació entre energia i temperatura  k (la constant de Boltzmann), 
segons la següent equació:

Prob E~e
− E

kT

Això significa que, per a cada valor de temperatura, existeix una probabilitat de que el sistema vagi 
a un estat de més alta energia (fins i tot per a valors baixos de temperatura). Per tant, és possible que 
es doni el fet que el sistema “marxi” d'un mínim local d'energia en favor de trobar un altre més 
global. En resum, existeix una possibilitat de que el sistema vagi “muntanya amunt” i, per tant, no 
sempre hagi d'anar “muntanya avall” (com amb els mètodes d'optimització local).

La  implementació  d'aquest  principi  en  problemes  d'optimització  va  ser  primer  proposat  per 
Nicholas Metropolis i col.  [39] en el que actualment es coneix com a algorisme de Metropolis. 



32                                             Disseny, implementació i calibratge d'una plataforma de Gough-Stewart  

Donada una successió d'opcions, un sistema termodinàmic simulat canvia la seva configuració de 
l'estat E1 a E2 amb la següent probabilitat:

p=e
− E2−E1

kT

Si l'energia E2 és menor que E1, aquesta probabilitat s'assumeix arbitràriament com a 1 (en contra 
del  resultat  normal,  que  dóna  un  nombre  major).  En  aquest  cas,  sempre  se  segueix  el  sentit 
“muntanya avall”. La idea de l'algorisme de Metropolis és aquesta forma general d'anar sempre 
“muntanya avall” excepte en algunes situacions, on el sistema va “muntanya amunt”. Per traslladar-
ho a un sistema genèric (no termodinàmic) s'han de proveir els següents elements:

1. Una descripció de les configuracions possibles.
2. Un generador de canvis aleatoris en la configuració, que són les “opcions” presentades al 

sistema.
3. Una funció objectiu E, anàloga a l'energia, que és la que es busca minimitzar.
4. Un paràmetre de control T, anàleg a la temperatura, i una planificació de recuit o annealing 

schedule, que defineix com baixa aquest paràmetre segons els canvis en configuració (per 
exemple, cada quants canvis de configuració es baixa el seu valor, i quin és aquest valor).

Els significats de “baix” i “alt”, així com la pròpia planificació, poden requerir certa intuïció física o 
diversos experiments d'assaig-error. L'efectivitat d'aquest mètode està provada i pot resoldre, entre 
d'altres, el problema del viatjant de comerç (que tracta de trobar la ruta més curta possible entre 
diversos llocs passant una única vegada per cadascun d'ells) [36].

Per aplicar aquest mètode en el projecte actual caldria trobar una funció energia que depengués de 
tots els paràmetres incògnita (és a dir, dels 24 valors de totes les coordenades de tots els punts) i 
d'un paràmetre de control anàleg a la temperatura, que en reduir-lo fes que la funció energia tingués 
els mínims locals allà on es troben les arrels desitjades del sistema real. No cal incidir molt en el fet 
que trobar una funció d'aquestes característiques és una feina prou complexa i laboriosa com per 
descartar a priori aquest mètode ja d'entrada. Tot i això, cal recordar que aquest mètode cal tenir-lo 
molt present en cas que apareguin molts mínims locals.

3.3.4.3. Algorismes genètics

Els algorismes genètics són un tipus d'algorismes evolutius. Aquests algorismes de convergència 
meta-heurístics utilitzen mecanismes basats en la biologia, com ara mutacions, creuaments, selecció 
natural, o supervivència del més apte, que s'apliquen a una població de solucions [40].

Els algorismes genètics s'implementen típicament com una simulació en la qual una població de 
representacions  abstractes  (anomenades  cromosomes)  de  solucions  candidates  a  un  problema 
d'optimització  (anomenades  individus)  evoluciona  cap  a  millors  solucions.  Tradicionalment,  les 
solucions  es  representen  com a  sèries  binàries,  però  altres  codificacions  són  també  possibles. 
L'evolució  comença  des  d'una  població  d'individus  completament  fortuïts  i  passa  per  diferents 
generacions. En cada generació, l'aptitud de la població sencera s'avalua, se seleccionen múltiples 
individus de manera estocàstica de la població actual (basada en la seva aptitud o idoneïtat), i es 
modifiquen per formar una nova població, ja sigui per mitjà de mutacions o de recombinacions. La 
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nova població és la que s'utilitza en la següent iteració, i l'algorisme va seguint fins a trobar una 
població de solucions que sigui suficientment apte [40].

En aquest  cas,  la població inicial  seria un conjunt de possibles solucions que s'avaluarien amb 
l'equació 3.1.  El  problema que es  presenta  és que seguint  amb aquest  algorisme es fan moltes 
iteracions  sense  arribar  a  solucions  gaire  exactes,  sobretot  si  es  els  sensors  no  resulten  ser 
suficientment precisos (tal com s'explica en el capítol 8). Tot i això, aplicar un algorisme genètic en 
aquest problema pot servir per trobar una solució suficientment propera a la real que serviria de 
valor inicial per a un mètode local.

3.4. ALGORISME A IMPLEMENTAR

En resum, l'algorisme consisteix en assignar unes postures al robot a partir de les longituds dels 
motors, enregistrar els valors que indiquen els sensors, considerar uns valors inicials de la solució 
(les coordenades dels ancoratges de les potes), avaluar les dades pertinents per trobar uns nous 
valors de la solució i repetir el procés amb aquests nous valors.

Malgrat la simplicitat que sembla tenir l'algorisme, hi ha punts importants que fan que no es pugui 
implementar  de  qualsevol  manera.  Per  començar,  les  diverses  postures  que  s'han  d'assignar 
serveixen per disposar de suficients valors diferents per a que el sistema sigui, més que determinat, 
suficientment  variat  per  compensar  errors  de  precisió.  Per  tant,  s'han  de  conservar  els  valors 
d'aquestes postures fins al final, ja que el mètode iteratiu és per a les mateixes funcions en cada 
iteració.  Això implica  que  l'assignació  de postures  i  l'enregistrament  de  les  dades  dels  sensors 
s'hagin de fer abans i completament a part del procés on s'aplica el mètode de Newton-Raphson. 
Aquest fet provoca que s'hagin d'enregistrar tots els valors inicialment, cosa que farà que s'ocupi 
més memòria del computador, però s'ha de fer així perquè no es pot assegurar de cap manera que les 
configuracions siguin sempre iguals malgrat es pogués anar canviant la configuració del robot entre 
les diferents postures.

Això no és motiu per a fer servir memòria de forma indiscriminada. Una manera de gestionar-la de 
forma  eficient  és  enregistrar  inicialment  només  els  valors  directament  vinculats  al  procés  de 
posicionament del robot. Aquests valors són les longituds de les potes i les lectures dels sensors, 
que són les coordenades a l'espai del centre de la plataforma i els tres angles de la seva orientació. 
D'aquesta forma, aquestes són les úniques dades que sempre es mantenen i es van utilitzant per anar 
muntant les matrius necessàries per l'algorisme de Newton-Raphson. Alguna altra variable pot ser 
necessària en cas que es necessiti considerar algun aspecte de l'aplicació a codi de programació, 
però en tot cas no implicaria un augment molt considerable de la memòria a utilitzar.

El procés iteratiu té un paràmetre important que es el  nombre màxim d'iteracions.  Tot i  que la 
majoria de vegades el sistema arriba a un valor suficientment proper a la solució en fer poques 
iteracions (és habitual que trigui entre 5 i 20), es pot donar el cas que, per qualsevol motiu, s'hagi 
d'arribar al màxim que, en el cas actual, s'ha decidit que sigui un valor de 2000 passos. En aquest 
cas, el computador (un PC amb processador Pentium 4 a 2,60 GHz i 1 GB de memòria RAM) triga 
un màxim de 372 ms (en les condicions més desfavorables) a arribar a aquest nombre d'iteracions.

A continuació es mostra un resum de l’algorisme:
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inici d’algorisme

// Variables
> ln0[1-3]: vector d’enters // posició del centre de la plataforma, o la longitud de la pota zero
> euler[1-3]: vector d’enters // angles d’Euler de l’orientació de la plataforma
> longs[1-6]: vector d’enters // longituds dels motors de cada pota
> b[1-6][1-3]:= posicions properes: taula d’enters // posició dels 6 punts ancorats a la base
> p[1-6][1-3]:= posicions properes: taula d’enters // posició dels 6 punts ancorats a la plataforma
> fvec[1-36]: vector d’enters // valors de la funció en els punts actuals de p i b
> fjac[1-36][1-36]: taula d’enters // matriu jacobiana de l’equació a resoldre
> x[1-N]: vector d’enters // variables del sistema linealitzat
> dx[1-N]: vector d’enters // diferencials a trobar a cada iteració del mètode

// Crear una postura pel robot.
> per i = 1->6 => longs(i):= valor de longitud del motor;
> Enviar a robot longs;

//Obtenir lectures dels sensors.
> long0:= llegir sensors de posició;
> euler:= llegir sensors d'angles;

// Mètode de Newton-Raphson.
> per i = 1->6 => fer
>> x:= Unir(p,b); // escriu les coordenades dels punts en un sol vector per a resoldre el sistema
>> per(j = 1-màxim d’iteracions) fer
>>> (fvec,fjac):= Obtenir valors equació(x,ln0,longs,euler);
>>> si(suma(|fvec|) <= tolerància) => fi de per;
>>> dx = -producte_matrius(inv(fjac),fvec);
>>> per(k = 1-4) => x(k):= x(k)+dx(i)
>>> si(suma(|dx|) <= tolerància) => fi de per;
>> fi de per
> fi de per

fi d’algorisme
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4. CONSTRUCCIÓ

En aquest capítol es mostra, a partir del disseny preparat per al cas actual, el procés de construcció 
del model mecànic i el muntatge de totes les parts, i a nivell informàtic, els dispositius que formen 
el  hardware  de  suport.  Els  motors  lineals  Firgelli  L12 s'expliquen al  següent  capítol  dedicat  a 
l'apartat de senyals i el software.

4.1. CONSTRUCCIÓ DEL MODEL MECÀNIC

Tal com s'ha indicat anteriorment, el mecanisme creat consisteix en un robot paral·lel amb forma de 
plataforma Gough-Stewart 6-UPS. No obstant, a l'hora de construir el model s'ha substituït la junta 
esfèrica per un conjunt format per una junta universal i una de rotativa. A nivell cinemàtic, aquestes 
dues  construccions  es  comporten  de  forma  equivalent,  però  la  ròtula  esfèrica  té  un  rang  de 
moviments menor i d'aquesta forma es permet més abast pels angles de les potes.

4.1.1. Peces mecàniques passives

Degut a les propietats naturals de les arquitectures en paral·lel, l'esforç transmès a través de les 
potes  del  robot  és  suficientment  petit  com per  a  que  no  es  requereixi  una  àrea  de  la  secció 
transversal molt gran. Per tant, les peces passives a utilitzar no tenen uns requeriments tècnics gaire 
restrictius, cosa que fa que es pugui escollir entre un divers ventall de possibilitats sense massa 
problemes. Aquestes peces passives són les juntes universals i les rotatives, i les peces que uneixen 
els motors lineals amb les juntes universals superiors.

Degut al seu reduït diàmetre, les unions universals que s'han utilitzat són de la marca Huco, de les 
quals hi ha disponible un petit rang de mides al voltant de 10 mm i 15 mm. Aquestes unions són de 
poliacetat (també anomenat polioximetil·lè, POM, o amb el nom comercial Delrin) amb els extrems 
i la creueta de llautó BS2874 CZ121. Els poliacetats, que poden tenir la seva estructura a partir de la 
repetició d'un sol monòmer (homopolímers) o de diversos (copolímers), són termoplàstics amb forta 
rigidesa i bona resistència a la calor, la humitat i als agents químics (excepte els àcids forts, com els 
clorurs), que s'utilitzen de forma molt estesa, des d'engranatges a boques de combustible [41]. Per 
altra banda, els elements de llautó donen una rigidesa addicional als punts sotmesos a esforços més 
importants. Finalment, s'han utilitzat eixos metàl·lics per unir aquestes juntes als elements als quals 
van enllaçats.

Figura 4.1: Junta universal Huco 5×5
(Imatge extreta de Farnell España http://es.farnell.com/)
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Les juntes rotatives utilitzades per a complementar la junta universal inferior, conjunt que serveix 
com a substitut d'una ròtula esfèrica, són coixinets de rodaments de la marca SKF, model 625-2RS1. 
Són rodaments rígids de boles en una sola fila simple, fets d’acer inoxidable. S'ha escollit aquest 
tipus de rodaments perquè, degut als baixos esforços que han de suportar pel repartiment de pes 
entre les potes, són dels més econòmics.

Finalment, les unions entre els accionaments i les juntes universals superiors són dues peces d'acer 
amb  juntes  roscades.  Una  té  forma  de  femella  (amb  rosca  interna)  que  té  afegit  un  petit  tub 
externament roscat per la seva part inferior. La segona peça és un tub estret amb la part inferior 
roscada externament per a que s'uneixi amb la rosca interna de la primera peça. L'elecció d'aquesta 
configuració  de  peces  es  dóna  després  d'haver  provat  i  desestimat  l'ús,  en  aquest  punt,  peces 
fabricades en plàstic, utilitzant la impressora en tres dimensions tal com s'explica en el següent 
apartat. L'acer és possiblement la millor elecció per substituir-ho, degut a les seves grans propietats 
mecàniques, i a més és un dels materials més reciclats del món.

4.1.2. Peces fabricades per creació ràpida de prototipus

Les peces planes que fan la funció de base i de plataforma, els motors, i  les peces mecàniques 
passives s'han d'unir i connectar per a poder transmetre els moviments i els esforços, de forma que 
s'han de dissenyar específicament per unir aquestes peces. Totes s'han dissenyat i creat a l'IRI per 
mitjà de disseny assistit per ordinador i a través de creació ràpida de prototipus, de manera que tots 
estan fabricats en plàstic ABS (acrilonitril butadiè estirè). El seu disseny s'ha plantejat de manera 
que siguin peces simples i fàcils de manipular. En particular, les peces d'enllaç entre els diferents 
elements que formen les potes estan fabricades d'aquesta forma: les unions entre la base i les juntes 
rotatives, les unions entre les juntes universals inferiors i els accionaments lineals i les unions entre 
les juntes universals superiors i la plataforma.

Altres peces creades així són les que suporten l'emissor i el receptor del miniBird, que degut al seu 
funcionament de caràcter magnètic cal fer-les no metàl·liques, inclosos els cargols i les femelles. 
Aquests cargols no tenen rosca perquè, degut al mètode de fabricació (explicat més endavant), la 
pròpia textura de les peces fa que siguin suficientment rugoses com per a poder sostenir-les només 

Figura 4.2: Coixinet de rodaments SKF 625-2RS1 
(Imatge extreta de Bearing King: http://www.bearing-king.co.uk/)
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per contacte, i es poden encaixar com si fossin claus.

Tal com s'ha dit en l'apartat previ, es va provar de fer també d'aquesta manera les unions entre els 
motors i les juntes superiors, però com els motors només poden enllaçar-se per la part superior 
mitjançant una rosca, mecanitzar-la en aquest tipus de peces de plàstic va fer que es trenquessin 
amb molta facilitat, motiu pel qual s'han acabat fent metàl·liques.

Algunes  propietats  del  plàstic  ABS  inclouen  bona  resistència  a  impactes  (fins  i  tot  a  baixa 
temperatura), duresa i rigidesa acceptables, i gran ventall de temperatures on aquestes propietats es 
mantenen. Tot i que la seva duresa i rigidesa són menors que les del poliestirè (PS) o el clorur de 
polivinil (PVC) –la resistència a la tensió a l'instant del trencament pot arribar a ser d'uns 3,5 N/mm2 

menor [42]–, l'ABS ofereix bones propietats a baix cost. El seu ús està molt estès i alguns exemples 
en són parts d'automòbil, maletes i joguines [43]. A més, és resistent a una gran quantitat d'agents 
corrosius, cosa que fa fàcil la seva reutilització.

4.1.2.1. Mètode de fabricació

Les peces s'han dissenyat amb Solidworks 2009 SP0.0. Un cop realitzades amb aquest software han 
estat desades en format STL (“Stereolithography”), format que és l'utilitzat per la impressora 3D 
Dimension  1200es,  amb  la  que  s'han  construït.  Aquest  format  d'arxiu  consisteix  en  una 
representació de fronteres de triangles [44]. La superfície volumètrica és dividida o partida en una 
sèrie  lògica  de  petits  triangles  (facetes),  cadascun  dels  quals  és  descrit  per  una  direcció 
perpendicular i tres punts que representen els vèrtexs del triangle. Aquestes dades són utilitzades per 
un algorisme de mostratge per parts amb l'objectiu de determinar les seccions creuades de la forma 
tridimensional que s'ha de construir.

La impressora 3D construeix formes volumètriques com a una sèrie de capes. Aquestes capes són 
polígons  tancats  que  corresponen  a  diversos  plans  horitzontals  amb  diferents  valors  d'alçada, 
cadascuna de les quals té el gruix igual al del plàstic extrudit, o dit d'una altra forma, al gruix de la 
boca d'extrusió. La impressora crea cadascuna d'aquestes capes fent primer el traç de cadascun dels 
contorns tancats que la conformen (per exemple, si la capa contingués forats o fossin efectivament 
dos polígons separats que corresponguessin a dues parts sortints de la peça) i, tot seguint, les omple 
amb el material traçat com si fos una xarxa.

Per imprimir, primer cal escalfar el volum interior buit de la impressora (el seu espai de treball o 
espai d'impressió) fins a uns 70ºC, procés que pot durar fins a una hora. La pròpia construcció de les 
peces és un procés lent que pot durar des de diversos minuts fins a una quantitat  considerable 
d'hores. Específicament, la velocitat de fabricació és d'un valor proper als 10 cm3/h, però depèn del 
nombre de peces a fabricar i de la seva mida, degut al temps invertit per la boca d'extrusió a anar de 
peça en peça i  de  la  complexitat  del  recorregut  que  ha de fer. En el  cas  actual,  la  creació  de 
cadascuna de les peces creades d'aquesta forma no ha superat l'hora de construcció.

A part  d'ABS, durant la impressió s'utilitza també un altre material  plàstic de suport,  de menor 
resistència mecànica, que actua de bastida. Un cop es finalitza la peça, el material de suport es 
retira, segons el tipus de màquina utilitzada. El model específic d'impressora que s'ha fet servir 
utilitza  el  que  l'empresa  Dimension  denomina  com  Breakaway  Support  Technology (BST  o 
tecnologia  de  retirada  per  trencament  del  suport),  en  el  que  el  material  de  suport  es  retira 
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manualment (en contraposició a  Soluble Support Technology, SST o tecnologia de suport soluble, 
on el material es retira automàticament a base d'aigua calenta i sabó). En el cas de la tecnologia 
BST, el material és, en general, fàcil de trencar sense afectar el material de construcció, de manera 
que la peça queda tal com s'ha sol·licitat, però això també depèn de la forma de la pròpia peça. Per 
exemple, les peces que s'uneixen als motors per la part inferior són les que més material de suport 
necessiten, degut a la mateixa forma de la peça, i la seva extracció és més complexa que en altres 
peces. Com a exemple contrari,  els cargols de plàstic pel suport del receptor del  miniBIRD són 
peces molt més simples i, tot i construir-se amb el cap a la part superior, no requereixen material de 
suport addicional més enllà de l'utilitzat en la base.

El software Catalyst, utilitzat per enviar les dades de les peces a la impressora, crea tot el suport 
necessari per cada peça de forma apropiada.

4.1.2.2. Disseny de les peces fabricades

Les peces que s'han fabricat són les unions entre la base i les juntes rotatives, les unions entre les 
juntes universals inferiors i els accionaments lineals, les unions entre les juntes universals superiors 
i la plataforma, el suport del receptor del miniBIRD i els cargols i femelles de plàstic utilitzades per 
suportar l'emissor i el receptor del miniBIRD.

Les peces d'unió directament enllaçades a la base i a la plataforma, que són els extrems dels braços i 
la  peça  de  suport  del  receptor  del  miniBIRD,  tenen  un  disseny  molt  similar.  Aquest  disseny 
consisteix en una forma més aviat triangular on les peces se subjecten pels tres extrems. Les peces 
que formen part dels braços tenen un eix principal que passa pel mig, mentre que el suport del 
receptor consta d'un allotjament hexaèdric per a que el receptor hi encaixi. S'ha decidit subjectar les 
peces amb tres cargols ja que és el nombre mínim per evitar jocs rotacionals. Les peces inferiors 
tenen espai específic per a dipositar els rodaments.

Els cargols i les femelles per a la peça de subjecció del receptor d'ones del miniBIRD s'han fet a part 
d'aquesta  peça (enlloc d'integrar-ho tot  en un conjunt)  per a  poder  experimentar  amb cargols i 
femelles metàl·lics i així conèixer com varia el comportament del sensor amb presència d'elements 
d'aquest tipus de material, tal com es pot veure més endavant.

Les peces de subjecció enllaçades a la part  inferior del motor s'han dissenyat seguint les línies 
generals d'aquesta part del motor. La seva forma és més aviat hexaèdrica arrodonida, amb espai 
suficient per a poder subjectar totes les subjeccions i per a deixar passar els cables que en surten.

4.1.3. Muntatge del conjunt

Els  motors  Firgelli  L12  defineixen  l'origen  del  disseny de  les  cadenes  cinemàtiques  del  robot 
paral·lel i la seva forma i dimensions fan suggerir les dimensions generals del mecanisme. S'ha 
construït la base i la plataforma (reciclant plaques de metacrilat) de forma que la base tingui el 
doble de diàmetre que la plataforma, i els braços quedin aproximadament a uns 60º de la base quan 
els motors estan completament replegats. Els braços s'han col·locat tot al voltant del contorn del 
mecanisme, amb els extrems units en tres grups de dos de manera que cada parella de motors que 



Disseny, implementació i calibratge d'una plataforma de Gough-Stewart                                            39  

tenen els extrems apropats a la base no corresponen a la mateixa parella als que els tenen apropats 
en  la  plataforma,  segons  la  configuració  més  utilitzada  de  la  plataforma Gough-Stewart  de  sis 
braços (tal com s'explica en el capítol 2).

Les  mides  dels  braços  venen  determinades  pel  diàmetre  del  pistó  del  motor  L12.  Les  juntes 
universals s'han unit a les seves peces adjacents per mitjà de petites barres d'acer del seu diàmetre 
inferior. Aquestes unions s'han posat en cadascun dels dos extrems dels braços, inclosa cada unió 
esfèrica que,  tal  com s'ha indicat prèviament,  ha estat  substituïda per una junta universal  i  una 
rotativa.  Tant les unions superior i  inferior van unides a les peces corresponents fabricades per 
creació ràpida de prototipus que ja han estat dissenyades expressament per aquesta finalitat.

4.2. HARDWARE UTILITZAT

Un ordinador personal és la base del sistema de gestió de tots els dispositius que treballen junts. 
Aquest ordinador té dos conjunts de connexions, un per a les entrades i un altre per a les sortides. 
Les sortides (des del punt de vista de l'ordinador) corresponen a les longituds dels motors lineals (i, 
per tant, relacionades amb les de les potes) i s'envien pel port USB a una targeta del model SD84, 
mentre  que  les  entrades  corresponen  als  valors  de  posició  i  orientació  de  la  plataforma,  que 
s'obtenen del dispositiu miniBIRD.

Figura 4.4: La plataforma de Gough-Stewart  
completa sense les extensions del miniBIRD.

Figura 4.3: Esquema de connexions.
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4.2.1. Targeta SD84

Per a gestionar les sortides provinents de l'ordinador cap als servo motors Firgelli L12, s'utilitza una 
targeta SD84. Tot i que aquesta targeta es comunica amb el PC mitjançant un cable USB, es poden 
utilitzar  els  controladors  de  Future  Technology  Devices  International (FTDI)  per  a  tractar  la 
comunicació com si es tractés d'un port COM sèrie. Utilitzant unes comandes específiques de la 
targeta, es pot configurar el tipus de motor, la seva posició, velocitat, gestió de pins analògics, etc.

Tot i que el motor pot donar, a través de la targeta, una senyal analògica de posició, de la qual 
s'al·lega que és linealment proporcional a la posició real, es pot comprovar que això no és cert. Les 
peces s'han hagut de calibrar a part (tal com s'indica en el capítol 8).

4.2.2. MiniBIRD

Les dades d'entrada, és a dir, els valors que defineixen la postura de la plataforma, s'han obtingut 
utilitzant el sistema de mesura de posició i orientació miniBIRD, creat per l'Ascension Technology 
Corporation. Aquest dispositiu permet obtenir dades de posició i angles a través d'un emissor de 
camp magnètic. D'aquest dispositiu es poden obtenir controladors i llibreries per a ser utilitzats en 
un computador [47].

Degut a la naturalesa d'aquesta tecnologia, la lectura del sensor és molt sensible a la presència de 
peces metàl·liques i el seu valor canvia de forma dràstica si hi ha aquest tipus de peces a prop, per 
la qual cosa totes les peces a poca distància de l'emissor i del receptor s'han hagut de fer de plàstic, 
utilitzant la fabricació ràpida de prototipus. De fet, si es comparen els valors de lectura normals amb 
els mateixos valors en col·locar una planxa d'alumini a sobre de la plataforma, els resultats tenen 
variacions des de 60 mm a 90 mm per les mesures lineals i de 40º a 90º per a les angulars. Aquesta 
distorsió és provocada pels corrents de Foucault induïts en el material metàl·lic en presència d'un 
camp magnètic variable, tal com el que produeix l'emissor del  miniBIRD. Així doncs, no es pot 
plantejar utilitzar plaques de metall ni peces metàl·liques al voltant de les extensions de l'aparell. 
Fins i tot en utilitzar només cargols o femelles fetes de metall en la subjecció d'aquests elements els 
resultats ja queden distorsionats.

Figura 4.5: Deformació del camp magnètic degut a la presència 
d'elements metàl·lics.
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5. SENYALS I SOFTWARE

Aquest capítol mostra la part elèctrica, que inclou els motors lineals amb el seu suport electrònic i, a 
nivell  de software,  l'aplicació de l'algorisme, les consideracions a tenir  en compte,  i  el  codi de 
suport necessari però no vinculat directament al problema.

5.1. SERVO MOTORS FIRGELLI L12

Els  servo  motors  lineals  utilitzats,  els  Firgelli  L12,  són  una  evolució  dels  micro-accionaments 
lineals de la mateixa marca, dissenyats com el primer pas d'una sèrie de motors altament flexible. 
Aquest  motor  consta  d'un  disseny  axial  amb  una  transmissió  directa  i  una  secció  transversal 
rectangular per augmentar la rigidesa. Dins del catàleg del mateix model existeix un ampli espectre 
de configuracions disponibles, de les quals s'ha escollit  la de 100  mm de recorregut i opció de 
transmissió 210, que és la que major força permet exercir.

La velocitat  del  pistó de l'accionament  ve determinada per la  transmissió de l'accionament i  la 
càrrega transportada o la força aplicada, per a cada instant de temps, tal com mostra el  full de 
característiques (Apèndix C).

A nivell  elèctric,  els  motors disposen de diversos modes  de funcionament,  inclosos control  per 
tensió,  per  corrent  o  per  modulació  d'amplitud  de  polsos  (PWM),  i  també  amb  o  sense 
realimentació. Aquests motors s'alimenten amb una font que subministra un corrent continu de 12 V 
que pot proporcionar fins a 15  A. En aquest cas, s'ha decidit enviar la senyal d'entrada per mode 
d'interfície Servo RC, que es un tipus estàndard d'entrada com a senyal de polsos de 5 V d'amplitud i 
en el qual la posició desitjada es correspon a un període d'entre 1000 μs i 2000 μs. Com el seu nom 
indica, aquest tipus de senyal és utilitzada en el món del modelisme de ràdio control.

5.1.1. Protecció dels motors

Malauradament i tot i els seus avantatges, els circuits interns d’aquests servos són molt sensibles a 
pics de corrent. Per a protegir els circuits de control interns s’ha desenvolupat un altre circuit que 
limita el corrent màxim que acaba circulant pels motors.

L'esquema del circuit es mostra a la figura 5.1. En la realitat, la resistència del filtre passa baix (R1) 
consta d'una resistència de 100 Ω més un potenciòmetre configurat a la seva resistència màxima de 
100 kΩ, que es varia en altres condicions no utilitzades en aquest projecte.

El circuit es pot dividir en quatre parts principals. La primera és un filtre passa baix analògic a partir 
de l’ús de la resistència connectada en sèrie amb la resta del circuit i d'un condensador connectat en 
paral·lel.  La segona part  utilitza realimentació negativa del primer amplificador operacional per 
limitar  la  tensió a  un màxim de 12  V.  La tercera  part  utilitza  realimentació positiva del  segon 
amplificador operacional per a crear una histèresi que serveix per a que l’interruptor, el qual és la 
quarta part del circuit, no canviï massa bruscament si, per qualsevol motiu, el valor de la tensió va 
oscil·lant al voltant dels 12 V (figura 5.2).
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A  part,  el  muntatge  incorpora  unes  plaques  especials  dissenyades  a  l'IRI.  Aquestes  plaques 
serveixen per a gestionar diverses senyals per a un ús genèric dels motors, com ara lectures de 
posició, de força i acceleròmetres. L'actual projecte només requereix de la senyal d'alimentació, de 
la de consigna i la presa de terra, que en aquesta placa no deixen de ser simples contactes directes.

Figura 5.1: Circuit de protecció per als servo motors.
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5.2. SOFTWARE IMPLEMENTAT

L'algorisme utilitzat per calibrar i trobar els valors dels ancoratges de les potes s'ha implementat en 
Visual C++. El codi del programa es troba en l'Apèndix A. Tots els dispositius que s'utilitzen amb el 
programa es comuniquen, a nivell de software, com si fossin ports sèrie, de manera que els aparells 
es  poden  coordinar  de  manera  molt  fàcil  configurant  els  seus  paràmetres  amb  les  mateixes 
característiques. Els dispositius que es comuniquen de forma directa amb el PC són la targeta SD84 
(que a la seva vegada es comunica amb els servo motors del robot) i el sistema de mesura de posició 
i  orientació  miniBIRD.  En particular,  els ports  assignats a cadascun d'aquests  dispositius són el 
COM1 per al miniBIRD i el COM2 per a la targeta.

Després de configurar els ports com a fitxers (amb el subprograma  config), tal com es requereix 
amb les biblioteques de controladors de Windows [45], i amb els paràmetres necessaris tal com 
requereixen els propis dispositius, es duu la plataforma a la posició amb els motors plegats. En 
aquesta posició es llegeixen la posició i orientació amb el miniBIRD, que serviran com a posició de 
referència per la resta del procés.

Un cop fet això, s'assignen les postures a utilitzar amb el procés anomenat getposes. A continuació 
s'envien, postura a postura, les longituds que cal allargar els motors i que a la seva vegada són 
enviades a la targeta SD84 (amb el subprograma  sd84write), s'enregistren els valors de posició i 
orientació del centre de la plataforma a partir del miniBIRD, i es posen en relació a la postura inicial 
del  sistema  (amb el  subprograma  birdread,  que  conté  un  petit  procés  de  correcció  dels  valors 
trobats). Tot seguit a aquesta part es corregeix la posició final, en referència als valors dels angles 
trobats. Aquesta correcció és una manera de considerar l'efecte de la construcció del conjunt degut a 
les juntes universals superiors, com el que es mostra a la figura 5.3, i també ajustar correctament el 
valor de l'alçada Z.

Aleshores comença la part important del programa, el mètode de Newton-Raphson. El subprograma 
específic d'aplicar el mètode, així com els utilitzats per resoldre el sistema lineal amb matrius estan 
extrets del llibre de Press [36]. El subprograma, anomenat mnewt, consisteix en el mètode iteratiu 
explicat en el capítol 3, el qual crida els resultats de l'equació en els punts aproximats i els de la 
matriu  jacobiana,  i  crida  els  programes  per  trobar  el  resultat  del  sistema  matricial  lineal. 
Essencialment, el subprograma és un gran bucle que pot acabar, o bé perquè la suma dels valors 

Figura 5.3: Correcció de la posició del centre. Es considera un model amb 
la plataforma ubicada allà on es troba la línia de punts. d'aquesta forma 
es té en consideració l'efecte de la construcció de les juntes universals.
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absoluts  dels  resultats  de les equacions és menor que una tolerància (és a dir,  els resultats  són 
propers als buscats), o bé perquè ho és la suma dels valors absoluts dels resultats del sistema lineal 
(és a dir, els diferencials son gairebé nuls i els resultats actuals variarien poc respecte als buscats), o 
bé per superar el nombre màxim d'iteracions permès.

El subprograma mnewt en crida un altre anomenat equacions, que fa tots els càlculs necessaris per 
trobar els resultats sol·licitats de les equacions plantejades en el capítol anterior. Troba el valor 
d'avaluació  de  l'equació  i  la  matriu  jacobiana,  tot  a  partir  dels  punts  d'ancoratge  provisionals, 
inclosa la matriu de canvi de base a partir dels angles d'Euler de la plataforma.

Els programes per resoldre el sistema lineal matricial són els anomenats ludcmp i ludbksb. La idea 
del seu funcionament és reordenar els valors de la matriu de forma que es pugui resoldre el sistema 
equació  a  equació  per  mitjà  de  substitucions,  tal  com  expliquen  Press  et  al. [36].  De  forma 
resumida, el primer subprograma (ludcmp) consisteix en un procés en que, a partir d'una matriu 
n×n, la rutina la substitueix per una descomposició basada en l'anomenada descomposició LU [36]. 
El  segon subprograma (lubksb)  resol  el  sistema d'equacions  a  partir  d'aquesta  nova  matriu  per 
substitució.

5.2.1. Resolució de sistemes lineals per descomposició i substitució

Per aclarir aquest darrer apartat, i tal com explica el llibre de Press et al [36], una matriu no singular 
A sempre es pot escriure com:

A = L·U

[a11 a12 ⋯ a1n

a21 a22 ⋯ a2n

⋮ ⋮ ⋱ ⋮
an1 an2 ⋯ ann

]=[11 0 ⋯ 0
21 22 ⋱ 0
⋮ ⋮ ⋱ ⋮
n1 n2 ⋯ nn

]⋅[11 12 ⋯ 1n

0 22 ⋯ 2n

⋮ ⋱ ⋱ ⋮
0 0 ⋯ nn

]
De forma que un sistema lineal es pot descompondre de la següent forma:

A·x = (L·U)·x = L·(U·x) = b

Així, es pot resoldre primer un sistema  L·y =  b i després  U·x =  y. I per què es fa això? El gran 
avantatge és que resoldre un sistema triangular de forma numèrica és molt senzill. El primer sistema 
es pot resoldre per substitució cap endavant de la següent forma:

y1=
b1

11

y i=
1
ii [b i−∑

j=1

i−1

ij · y j] ∀ i=2,3 ,⋯, n
(5.1)

Mentre que el segon sistema es pot resoldre per substitució cap enrere, de la següent forma:
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xn=
yn

nn

x i=
1
ii [ yi− ∑

j=i1

n

ij · x j] ∀ i=n−1, n−2,⋯,1
(5.2)

Aquests dos darrers conjunts d'equacions són els que s'implementen i es resolen en el subprograma 
lubksb. Però per poder-ho fer es necessiten els elements αij i βij que, segons s'ha definit, resulten de 
la següent expressió:

i1 ·1ji2 ·2j⋯=a ij

El nombre de termes de la suma depèn, no obstant, de la relació entre els dos nombres, i i j:

i j i1 ·1j21 ·2j⋯ii ·ij=a ij

i= j i1 ·1ji2 ·2j⋯ii · jj=a ij

i j i1 ·1j21 ·2j⋯ij · jj=a ij

Com es disposen de n2 + n paràmetres (els valors de αij i βij) per definir els n2 elements de la matriu 
(les diverses aij), es poden escollir lliurement n d'aquests paràmetres arbitràriament. La manera més 
efectiva és assignar com a 1 els valors de la diagonal de  L (les  αii)  de forma que les equacions 
anteriors són molt fàcils d'implementar amb el que es coneix com algorisme de Crout [36]:

1. Definir αii = 1 ∀ i=1,⋯, n
2. ∀ j=1,⋯ , n fer:

2.1. ∀ i=1,⋯, j resoldre βij utilitzant la següent expressió:

ij=aij−∑
k=1

i−1

ik ·kj (5.3)

2.2. ∀ i= j1,⋯, n resoldre αij utilitzant la següent expressió:

ij=
1
 jj a ij−∑

k=1

j−1

ik ·kj (5.4)

Aleshores és quan s'ha de passar a la següent j.

En aquest punt es poden fer algunes consideracions. Si hom es fixa, cadascun dels elements  aij 

només s'utilitza una vegada, de forma que l'algorisme es pot implementar col·locant cada element 
de la matriu trobat en el lloc de la matriu anterior. Com els valors de la diagonal són 1, es pot 
utilitzar la següent matriu per enregistrar els valors:
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[
11 12 ⋯ 1n−1 1n

21 22 ⋯ 2n−1 2n

31 32 ⋱ ⋮ 3n

⋮ ⋮ ⋱ ⋱ ⋮
n1 n2 ⋯ 1n−1 nn

]
Aplicant això, el pseudo-codi del seu algorisme és de la següent forma:

inici d’algorisme

// Variables
> i: enter
> j: enter
> k: enter
> sum: real // Variable de suport per a càlculs intermedis
> a[n][n]: matriu de reals // Entrada i sortida a la vegada, es sobreescriu.

> per j = 1->n => fer
>>  per i = 1->j => fer
>>> sum := a[i][j]
>>> per k = 1->i => sum := sum - a[i][k]*a[k][j]
>>> a[i][j] = sum
>> fi de per
>> per i = j+1->n => fer
>>> sum := a[i][j]
>>> per k = 1->j => sum := sum – a[i][k]*a[k][j]
>>> a[i][j] = sum/a[j][j]
>> fi de per
> fi de per

fi d’algorisme

Cal notar que encara pot haver un punt problemàtic, i és que el valor de βjj utilitzat en la divisió de 
l'equació  (5.4)  pot  no  ser  el  més  idoni  per  garantir  l'estabilitat  de  l'algorisme  [36].  El  mètode 
finalment aplicat  és lleugerament diferent i  es basa en fer la descomposició LU de la matriu  A 
reordenada en files i seguir el rastre de quines files han canviat.

Aquest  algorisme és  en  el  que  es  basa  el  subprograma  ludcmp per  a  descompondre  la  matriu 
principal. Aleshores, per a resoldre un sistema lineal, només cal ordenar al programa cridar primer 
ludcmp i tot seguit lubksb. És recomanable fer-ho sempre seguit perquè els algorismes implementats 
sobreescriuen algunes variables per donar la solució, de forma que una manipulació o observació 
intermèdia podria donar resultats no desitjats o sense sentit.
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6. ANÀLISI DE RESULTATS

A continuació es mostra un anàlisi de les solucions d'aplicar l'algorisme definit en els capítols previs 
i les principals conclusions que se'n poden extreure. La nomenclatura que s'utilitza en el capítol per 
numerar les potes (i els punts) va des de 1 a 6, començant en l'eix X positiu, i segueix en sentit de 
gir antihorari.

Figura 6.1: Mitjana de diversos resultats i el·lipses de covariàncies entre les coordenades X i Y 
dels propis punts, que mostren intervals de confiança del 95%

X

Y
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6.1. RESULTATS GENERALS

L'objectiu de l'actual problema és aconseguir trobar la posició dels ancoratges de cadascuna de les 
potes de la plataforma de Gough-Stewart en els seus dos extrems. Un cop s'ha executat el programa 
i s'han trobat unes solucions, el primer que cal és fer una observació general, a partir de diversos 
resultats.

Si s'agafa la mitjana aritmètica dels valors corresponents a cada resultat de diverses solucions es pot 
apreciar algunes tendències que segueixen aquests resultats. En general, el resultat de la mitjana 
mostra que els punts d'ancoratge no s'allunyen dels valors reals més de 10 mm, amb l'excepció de la 
pota 6, que en aquest cas té el punt de la base a uns 20 mm cap a la dreta i el de la plataforma a uns 
10  mm cap a l'eix  X, tal com es pot veure en la figura 6.1. Tot i que els punts estan força ben 
posicionats, es pot apreciar els errors en les seves posicions.

Aquests errors es poden separar en errors sistemàtics i errors aleatoris. Els errors sistemàtics es 
representen com el centre de les el·lipses representades en la figura 6.1, i els errors aleatoris en 
l'àrea ocupada per cada el·lipse (que correspon a un interval de confiança del 95% de que el punt 
trobat es trobi dins l'el·lipse). La principal causa dels errors és la poca precisió dels valors dels 
motors i, a la seva vegada, això es deu als seus jocs, fenomen conegut com a backlash. No només 
els valors finals dels motors estan allunyats dels de consigna, sinó que la relació entre els uns i els 
altres és diferent per a cada motor, no és lineal i, fins i tot, presenta histèresi (és a dir, depèn de si el 
valor de posició previ és major o menor que la posició a la que se l'envia). Un exemple d'aquest fet 
es mostra en la figura 6.2. S'ha hagut de crear un programa de calibratge per compensar aquests 
efectes.

Altres errors es poden donar per les imprecisions del sensor, que també s'han hagut de corregir, tal 
com es mostra en el capítol 8.

Figura 6.2: Relació entre posició enviada i posició realment arribada d'un dels motors.
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6.2. FACTORS QUE AFECTEN ELS RESULTATS

Els següents aspectes a analitzar estan directament relacionats amb les decisions prèvies que cal 
prendre a l'hora de començar l'execució de l'algorisme. Aquests aspectes són el nombre de postures 
a adoptar pel robot i l'assignació inicial de punts. Per garantir que el sistema estigui definit calen 
almenys quatre postures, tal com s'ha dit en el capítol 3. Si s'observa la figura 6.3, es pot apreciar 
que,  utilitzant  el  mínim nombre  de  postures  necessàries,  els  resultats  ja  són  força  aproximats 
malgrat  alguna desviació important com la de la pota 6.  Malgrat  que l'augment del nombre de 
postures fa desaparèixer alguna desviació extrema, no sembla que el nombre de postures sigui un 
factor molt rellevant (els resultats obtinguts amb dotze postures han sigut menys precisos que els 
obtinguts amb vuit).

Respecte als punts inicials, en principi només cal assignar unes posicions suficientment properes a 

Figura 6.3: Resultats obtinguts en adoptar (d'esquerra a dreta i d'amunt a avall) quatre, sis, vuit i  
dotze postures (totes a partir dels mateixos punts inicials).
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les reals com per a que l'algorisme no convergeixi a un zero diferent del corresponent a la solució 
real. Un cop experimentat diverses vegades, es pot veure que, si s'assignen les posicions inicials de 
forma que quedin repartides al voltant d'un cercle (tenint en compte una distribució radial, ni tant 
sols fa falta que estiguin repartides uniformement), no apareixen problemes de convergència a punts 
diferents. En el cas en que els punts no es distribueixen en ordre de forma seqüencial, el resultat es 
troba més allunyat de la solució real però es pot observar en la figura 6.4 com la tendència natural 
és a corregir-se, ja que les potes 2 i 4 tendeixen a la seva posició real.

Una cosa que pot ser interessant d'analitzar és com la proximitat dels punts inicials als reals afecta 
els resultats. En conèixer els punts reals, es pot saber com són els resultats en arrodonir els valors de 
les coordenades dels punts reals a diferents escales i assignar-los com a posicions inicials. Així 
doncs, s'ha escollit  arrodonir els valors (expressats en mil·límetres) a les dècimes, les unitats, a 
múltiples de 5 i a les desenes. A més, aquestes assignacions són lògiques des del punt de vista 
pràctic ja que, en assignar valors que en principi són arbitraris, la tendència natural d'un usuari 
extern és fer múltiples de 10 o múltiples de 5.

Figura 6.5: Exemple de convergència de les solucions pels punts 1 i 2  
de la base. El nombre entre parèntesi és el nombre d'iteracions final.

Figura 6.4: Comparació entre una resolució amb els punts inicials en ordre (esquerra) i una on les  
coordenades inicials de les potes 2 i 4 s'han intercanviat (dreta).
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En observar els resultats pel mateix nombre de postures adoptades en l'algorisme, el resultat és 
similar al que passa amb el nombre de postures. La precisió dels punts inicials pot donar algun error 
puntual força gran com més s'augmenta l'ordre de l'arrodoniment, però no té per què ser així. De fet, 
si s'observa la figura 6.6, es pot veure que el resultat més precís és el que té arrodoniment més gran.

O sigui, que en general sembla que l'elecció del nombre de postures o de la precisió inicial no són 
factors determinants en el resultat final, tot i que els errors segueixen estant presents i poden arribar 
a l'ordre dels 40 mm al voltant dels punts reals. Això pot estar relacionat amb la qualitat dels sensors 
i,  per  a  valorar  si  realment  influeix  molt  en  el  resultat,  es  pot  realitzar  un  simple  anàlisi  de 
sensibilitat.  Aquest  anàlisi  s'ha  fet  per  als  mateixos  experiments  (les  mateixes  postures)  i  a  la 
vegada, per evitar altres interferències. S'ha afegit 1 mm a les mesures lineals i 1º sexagesimal a les 
angulars i s'ha resol el mètode numèric tant per a les mesures modificades com per a les originals.

Els  resultats  (mostrats  a  l'Apèndix  B)  sobre  cadascuna  de  les  coordenades  a  trobar  són  força 
uniformes i oscil·len al voltant de 0,5 mm de variació per la variació del sensor lineal i al voltant de 
1 mm per la del sensor angular, tot i que en algun cas pot arribar a tenir puntualment una variació de 
fins a 6 mm.
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Figura 6.6: Comparació entre resultats on les posicions dels punts inicials s'han arrodonit  
(d'esquerra a dreta i d'amunt a avall) a les dècimes, unitats, múltiples de cinc i desenes.
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7. PRESSUPOST

El  cost  vinculat  a  les  despeses  del  projecte  es  correspon als  conceptes  de  personal,  material  i 
llicències, relacionats directament amb la realització del projecte.

Respecte al personal titulat, només hi ha cost associat per l'encarregat de l'enginyeria al darrere del 
projecte. Aquesta despesa es mostra a la taula 7.1.

Concepte Títol Dedicació (h) Cost Unitari (€/h) Cost (€)

Desenvolupador/a del projecte Enginyeria superior 1.360 30,00 40.800,00
Taula 7.1: Despeses vinculades a personal del projecte.

A continuació  es  mostra  el  cost  vinculat  al  material  utilitzat  en  la  construcció  del  model  del 
projecte. La despesa es pot dividir en tres parts ben diferenciades pel seu origen, i el cost total de 
totes aquestes despeses es mostra a la taula 7.2. Aquest cost es considera cost variable ja que depèn 
de les unitats del model que es volguessin fer.

No obstant, les peces creades amb la impressora 3D tenen vinculat un cost fix i un cost variable per 
quantitat de peces. El preu, per tant, no augmentaria de forma proporcional si augmentés el nombre 
de models a fer del robot, sinó que seria una mica menor que el preu multiplicat pel nombre de 
robots. Aquest cost fix es pot valorar amb un preu aproximat d'uns 280 €.

Concepte Cost Unitat (€) Quantitat Cost (€)

Material estructural i mecànic Suma 895,16
Planxes de metacrilat de 8 mm de gruix (per m2)* 128,60 0,157 20,20
Juntes universals Huco 5×5 mm 7,88 12 94,56
Rodaments SKF 625-2RS1 2,56 6 15,36
Unions de barra dels motors - Element A (0001) 7,93 6 47,58
Unions de barra dels motors - Element B (0002) 6,76 6 40,56
Guies d'unió de les juntes universals (20 mm × Ø5 mm) 0,63 12 7,61
Suports entre base i rodaments 25,71 6 154,26
Suports del motor 29,38 6 176,28
Suports entre plataforma i juntes universals 26,03 6 156,18
Suport del receptor del miniBIRD 26,02 1 26,02
Cargols de suport del receptor del miniBIRD 15,58 3 46,74
Cargols de suport de l'emissor del miniBIRD 16,32 2 32,64
Femelles de suport del receptor del miniBIRD 15,23 3 45,69
Femelles de suport de l'emissor del miniBIRD 15,74 2 31,48
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Cargols i femelles Suma 31,62
Cargols de subjecció dels motors 0,08 6 0,46
Femelles cegues (subjecció dels motors) 0,31 6 1,83
Cargols allen de cap de botó (subjecció de la base) 0,11 18 1,89
Cargols allen de cap avellanat (subjecció de la plataforma) 0,09 18 1,68
Femelles (subjecció de la base i plataforma) 0,72 36 25,76

Material elèctric i electrònic Suma 3064,80
Resistències 100 Ω 0,03 6 0,19
Resistències 1 kΩ 0,05 24 1,08
Resistències 1,3 kΩ 0,04 6 0,25
Resistències 3,3 kΩ 0,05 12 0,54
Potenciòmetres 100 kΩ 0,31 6 1,88
Condensadors 100 μF 0,18 6 1,08
Condensadors 330 nF 0,35 6 2,12
Transistors PNP Fairchild BC557 0,12 6 0,72
Amplificadors operacionals AD823 (dos per dispositiu) 6,30 6 37,80
Font d'alimentació 230 VCA / 12 VCC 165,34 1 165,34
Targeta SD84 97,77 1 97,77
Motors Firgelli L12 69,84 6 419,03
miniBIRD 2.337,00 1 2.337,00
Ordinador personal (amb ports USB i COM) 499,95 1 499,95

Sub-total 3.991,58
* Les planxes de metacrilat no han tingut cost perquè són reciclades, però es comptabilitza el seu cost de mercat.

Taula 7.2: Desglossament de costos de material necessari pel projecte.

Les llicències vinculades al projecte són degudes a la utilització de software. Aquesta despesa es 
considera un cost fix. El cost total de en aquest concepte es mostra a la taula 7.3.

Concepte Cost (€)

Llicència Microsoft Visual Studio 499,95
Llicència SolidWorks 2,999,95

Sub-total 3.499,90
Taula 7.3: Desglossament de costos de llicències necessàries pel projecte.
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Així doncs, el cost total del projecte és el que es mostra a continuació.

Concepte Cost (€)

Despesa de personal 40.800,00
Despesa de material 3.991,58
Despesa de llicències 3.499,90

Total 48.291,48
Taula 7.4: Despesa total vinculada al projecte.
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8. CONCLUSIONS

La principal  conclusió  que  es  pot  extreure  del  projecte  és  la  següent:  Es  pot  trobar  de  forma 
raonable la posició dels punts d'ancoratge de les potes d'una plataforma de Gough-Stewart utilitzant 
el  mètode  de  Newton-Raphson  sobre  les  equacions  que  defineixen  el  mòdul  de  les  potes.  No 
obstant, la precisió dels sensors condiciona la precisió final. Això demostra que aquests errors de 
precisió no són corregits pel procés i aquest fet ha de condicionar la fabricació del robot.

Per altra banda, en aquest cas cal vigilar els components metàl·lics a causa dels sensors. Amb la 
tecnologia basada en un camp magnètic, la majoria d'elements passius cal fer-los no metàl·lics, cosa 
que  pot  condicionar  les  propietats  físiques  del  mateix  robot  degudes  al  material.  Per  sort,  les 
propietats  mecàniques  d'una  estructura  en  paral·lel  fa  que  no  sigui  un  factor  extremadament 
problemàtic.

Un punt negatiu es troba en l'ús dels motors. Els seus errors de precisió i en la interpretació de la 
senyal de consigna han complicat el desenvolupament del projecte, i això pot provocar que voler 
crear unes estructures en paral·lel de menors dimensions pot ser problemàtic si els requeriments són 
molt restrictius. En tot cas, caldria veure com evoluciona la tecnologia dels micro-accionaments o 
bé utilitzar altres motors més grossos.

8.1. DIFICULTATS

Al llarg de la realització de l'actual projecte s'han trobat diversos problemes en l'execució original 
prevista i alguns contratemps que n'han dificultat la posada en funcionament.

8.1.1. Llenguatges de programació

Els problemes sorgits per culpa de compatibilitats entre elements i controladors de llibreries no ha 
permès elegir  lliurement el  llenguatge de programació a utilitzar.  En un principi s'havia decidit 
implementar l'algorisme per resoldre l'actual projecte en LabView, sempre que fos possible. Tot i no 
disposar de controladors específics per fer treballar amb LabView els dispositius (el miniBIRD i la 
targeta SD84), es va decidir crear-ne de propis, ja que es coneix el funcionament intern del seu 
intercanvi  de  dades.  Malauradament,  ha  estat  impossible  utilitzar  el  dispositiu  miniBIRD amb 
LabView (tot i posseir algunes referències on es diu que sí s'ha utilitzat, però que no mostren quina 
és la forma de fer-ho [46]).

Des de la pàgina web d'Ascension Technology [47] es va poder descarregar una llibreria de treball 
pel  miniBIRD per a ésser utilitzada amb Visual C++ i, a partir de la documentació adjuntada amb 
aquesta llibreria, la comunicació amb el miniBIRD ha estat possible.

En canvi, la comunicació amb la targeta SD84 utilitzant LabView ha estat un èxit, mentre que amb 
Visual C++ ha estat més difícil. El problema ha estat la configuració del port COM, que requeria de 
molts més paràmetres dels explicats al full de característiques de la targeta SD84. Comparant amb 
un software de mostra s'ha pogut configurar correctament el port sèrie. Finalment, l'algorisme s'ha 
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implementat en llenguatge C i s'ha descartat l'ús de LabView.

8.1.2. Precisió dels motors

El programa per a resoldre la localització dels ancoratges de les potes del robot es basa en adjudicar 
diferents postures a partir d'assignar valors d'allargament dels motors que, sumats amb els valors 
fixos dels elements d'enllaç passius i la pròpia estructura fixa dels motors, tenen com a resultat la 
longitud total de la pota. El problema s'ha presentat quan hom s'adona que el valor dels allargaments 
enviats no es correspon amb l'allargament real de l'accionament.

Tal com s'indica en el capítol 6, hi ha nombrosos problemes en la precisió de les longituds dels 
motors, inclosos no linealitat i histèresi. Alguns motors tenen problemes tant greus de precisió que 
no  poden  adoptar  longituds  compreses  entre  els 0  mm i  els 60  mm (de  100  mm totals),  i  es 
dirigeixen sempre a allargament nul. Aquest fet no es deu a cap factor vinculat a la construcció del 
robot, ja que també es presenta quan el motor es troba sol.

Per corregir aquest fenomen s'ha creat un calibratge que, a partir d'uns valors originals, els envia als 
motors i els retorna al programa principal modificats per a què siguin més propers a les longituds 
reals de cada motor. Malauradament, aquest calibratge no funciona al revés, és a dir, que no es pot 
assignar una longitud a la que arribar i aleshores variar  la senyal a enviar apropiadament. Tant 
aquest darrer possible ús com una lectura activa de la posició no es poden dur a terme degut a la 
pobra lectura de posició de la que disposa el motor (simplement es limita a retornar la dada enviada 
prèviament com a consigna). Aquests calibratges s'han hagut de fer de forma manual per a cadascun 
dels motors utilitzats.

8.1.3. Precisió del sensor

El dispositiu miniBIRD, encarregat de fer les lectures de posició i orientació de la plataforma, també 
ha presentat problemes de precisió. A partir del programa d'exemple proveït des de la pàgina web 
d'Ascension Technology [47], el seu codi mostra el tractament que cal fer a les dades per a que els 
valors de posició i orientació requerits s'interpretin bé. No obstant, apareixen alguns contratemps.

El primer fet observable ha estat adonar-se que només per utilitzar cargols metàl·lics la senyal ja es 
distorsionava de forma molt considerable, tal com es veu en la figura 8.1. Per aquest motiu s'ha 
hagut de crear les peces de subjecció amb plàstic ABS (tal com s'explica en el capítol 4).

No obstant, també s'ha observat un error important en les lectures del sensor, possiblement originats 
en el software intern del miniBIRD. Aquest error fa que per algunes posicions corresponents a (X, Y) 
negatives  es  dóna  una  discontinuïtat  molt  forta  en  els  valors  de  posició  i  amb un  gran  error. 
Principalment, tots els valors (X,  Y,  Z) han augmentat de forma invertida (és a dir, s'ha hagut de 
canviar els seus signes per aquests casos) i el valor absolut de la coordenada Z ha augmentat per 
sobre dels 400 mm.

Considerant aquests primers problemes de precisió, s'ha fet difícil saber si les mesures donades pel 
sensor s'han adaptat correctament a la realitat, degut a la dificultat innata de mesurar en les tres 
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dimensions de l'espai. L'opció per resoldre-ho ha estat utilitzar el software Solidworks 2009 SP0.0 
per a crear, mitjançant diversos croquis tridimensionals, un esquema del robot ajustable a partir de 
les  longituds  de  les  potes  i  del  qual  es  poden llegir  les  orientacions  i  la  posició  central  de  la 
plataforma. Efectivament, aquest mètode és una manera de solucionar un problema de la cinemàtica 
directa.  Amb aquests  valors s'ha provat de fer  una regressió per a  cada paràmetre  dels  sensors 
segons els  valors  de  moltes  postures  diferents,  però  els  resultats  d'aquestes  regressions  no  han 
semblat donar resultats molt precisos i, a més, alguns valors han tingut massa variabilitat com per a 
poder trobar una funció de transformació de les dades originals a unes altres de més precises.

Després d'alguns problemes en aquest punt, finalment s'ha decidit enregistrar els valors mitjans de 
posició i  orientació corresponents a  vint-i-sis  postures  definides  prèviament, que corresponen a 
postures amb valors característics dels angles i les posicions a l'espai (per exemple, una amb el 
valor de la guinyada positiu, una altra amb el valor negatiu, unes altres pel capcineig, unes altres 
amb combinacions d'aquests darrers, etcètera). Després d'observar aquest punt repetides vegades 
s'ha  arribat  a  la  conclusió  que  el  que  dóna  resultats  més  satisfactoris  són  unes  correccions 
polinòmiques de primer grau a la coordenada Z (diferents segons si es troba o no en la discontinuïtat 
citada prèviament). Els altres valors no es corregeixen més enllà de com s'havien trobat en aquest 
punt.

No  obstant,  i  per  evitar  altres  salts  de  continuïtat  molt  forts,  s'ha  implementat  una  mesura 
preventiva.  Si  s'enregistren  les  dades  de  la  postura  específica  (utilitzant  el  model  esquemàtic 

Figura 8.1: Model del robot on es mostra una comparativa de dues  
postures, una amb els valors dels sensors distorsionats (en gris) i l'altra 

amb els valors reals (en taronja).
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explicat anteriorment creat amb  Solidworks) i  se segueix quina postura s'adopta a l'hora que va 
avançant el programa, es poden aproximar els resultats obtinguts del sensor als valors obtinguts 
amb Solidworks que s'aproximen més als valors reals, deixant marge suficient com per a que només 
es vegin afectats valors específicament molt grans. En particular, si un valor de posició llegit pel 
sensor s'allunya més de 30 mm, i un d'angle ho fa per més de 20º, el valor es porta a aquest extrem.

Les vies possibles per a resoldre millor aquest punt són, primer, considerar el fet de canviar els 
motors  per  uns  de  més  precisos.  El  segon  mètode  és  pretensar  l'estructura.  Si  es  fa  això,  es 
minimitzen els efectes del joc mecànic entre elements, un joc que pot donar efectes no desitjats com 
histèresi en la lectura dels motors.

8.1.4. Problemes elèctrics

Tal com s'ha detallat en el capítol 5, els motors Firgelli L12 han hagut de ser protegits amb un 
circuit limitador de corrent. La fragilitat dels motors era tal que, sense el circuit de protecció, els 
motors tenien una esperança de vida que anava des d'un dia a unes poques setmanes. Cap motor s'ha 
vist danyat amb el circuit instal·lat, tot i que alguns dels propis circuits de protecció sí s'han vist 
afectats.

La  pròpia  targeta  SD84  també  ha  patit  alguns  problemes  de  sobreescalfament.  En  comptades 
ocasions, el motor s'ha hagut de connectar a un pin de la targeta diferent perquè el seu pin original 
ha deixat de funcionar correctament. Això no té més inconvenient que afegir més connectors a la 
configuració del programa i ajustar els pins a l'hora d'enviar les dades. A llarg termini, però, això 
també pot arribar a ser problemàtic.

8.1.5. Errates

El  document  d'Ascension  Technology [48]  explica  quin  sentit  de  gir  és  el  positiu  de  les  tres 
orientacions de guinyada-capcineig-balanceig del miniBIRD. Aquest document indica malament el 
sentit de l'angle de balanceig. Un cop descobert aquest fet, i ja havent treballat amb la suposició de 
que la indicació tal com es donava era la correcta, es pot adaptar de vàries formes. En el cas actual 
s'ha optat per l'opció de canviar el signe en el moment de capturar els angles, però també es podria 
haver canviat el signe de l'angle de balanceig en la matriu de canvi de base.

8.2. ALTERNATIVES

El  punt  més  conflictiu  i  que fa  d'impediment  més gran a  resoldre bé el  problema actual  és  la 
precisió del sensor magnètic. Una primera alternativa seria utilitzar una càmera externa a l'espai del 
robot que, per mitjà de punts marcats en la plataforma, podria determinar la posició i els angles 
d'aquesta part del robot. Com que els valors que s'extraurien podrien ser els mateixos que amb el 
sensor actual, l'algorisme hauria de canviar molt poc i, a més, seria un sistema poc intrusiu en la 
dinàmica del sistema, ja que es basa en visió. El fet de col·locar una càmera externa pot arribar a 
suposar  un problema,  ja  sigui  per  l'espai  de treball  o  bé  perquè  s'ha  de muntar  una  estructura 
addicional, però es pot considerar una altra variant consistent en una càmera interna, sobre la base, 
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que observi els punts d'ancoratge de la plataforma (similar a la solució de Tej Dallej [33], tal com es 
mostra en el capítol 3), tot i que en aquest cas l'algorisme hauria de ser diferent. No obstant, amb 
aquests  sistemes  s'hauria  de  tenir  en  compte  la  il·luminació  de  la  sala  per  evitar  errors 
d'interpretació  de  la  imatge,  i  es  necessitaria  un  software  una  mica  més  complex  per  aquesta 
mateixa interpretació gràfica.

Altres alternatives al sensor actual podrien ser l'ús d'inclinòmetres a les bases de les potes, cosa pel 
qual els circuits de protecció ja estan preparats, i utilitzar un cable tensat per ressort ancorat del 
centre de la base al centre de la plataforma per obtenir el mòdul del vector de posició del centre de 
la plataforma. Aquests elements donen mesures diferents a les actuals, motiu pel qual l'algorisme 
hauria de canviar, i a més els sensors podrien pertorbar el comportament del robot degut al seu 
caràcter intrusiu.

Poques coses més són essencialment millorables. En cas de que s'utilitzessin més sensors per definir 
l'estat de les potes, com ara inclinòmetres, la fórmula a utilitzar per a definir el sistema i que es 
podria  fer  servir  per  a  ser  optimitzada  en  l'algorisme  numèric  podria  ser  una  de  similar  a  la 
utilitzada en el projecte original de l'IRI que, tal com es comenta en el capítol 3, consisteix en l'ús 
de la igualtat d'una suma de vectors, tot utilitzant paràmetres geomètrics de les potes, la base i la 
plataforma. Però precisament, la variant finalment utilitzada va ser deguda a voler fer un sistema de 
lectura de sensors més simples. En tot cas, caldria saber si aquesta fórmula convergeix de forma 
diferent a l'actual.

També, i relacionat amb aquest darrer punt, es pot valorar si és rendible canviar el propi algorisme 
d'optimització. Ja s'ha vist anteriorment que, a nivell pràctic, el mètode utilitzat és el millor, ja que 
el sistema multi-variable restringeix molt l'elecció de mètodes locals, i amb els mateixos resultats es 
comprova que els defectes d'un sistema global no compensen les seves virtuts.
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