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A  Guions de pràctiques 

En aquest primer capítol de l’annex es mostrarà el guió de pràctiques. El guió consta de 4 

pràctiques dividides en introducció al robot humanoide, control en llaç obert d’un robot 

humanoide, control en llaç tancat d’un robot humanoide i Visual Servoing amb robot 

humanoide.  

A la primera pràctica primer es fa una breu exposició del software i el hardware del robot 

Robonova. Posteriorment es fa una explicació detallada de la forma d’introduir un programa 

al robot per tal d’executar-lo i el codi d’una plantilla base que els estudiants podran usar per 

començar iniciar-se. Finalment es comenta un programa de demostració que porta el software 

de Robonova, el codi del qual caldrà entendre per tal de usar-lo posteriorment.  

A la segona pràctica es tractarà el control en llaç obert dels robots humanoides. Després de 

mostrar els objectius, es fa una introducció teòrica sobre el control en llaç obert en robots 

humanoides, entre ells l’estructura de control jeràrquica que s’aplica sobre aquests tipus de 

robots, la programació de tasques i els avantatges i inconvenients d’aquest tipus de control. 

Finalment es proposen una sèrie d’exercicis a realitzar per part dels alumnes. Al ser els 

primers exercicis a realitzar íntegrament per part dels alumnes (malgrat en alguns es pot fer us 

de línies de codi del programa de demostració), la complexitat dels mateixos serà reduïda.  

De forma similar amb la segona, la tercera pràctica es considerarà el control en llaç tancat dels 

humanoides. Després d’una breu exposició dels objectius es mostraran els conceptes bàsics de 

control en llaç tancat i posteriorment es passarà a definir el control en baix i alt nivell dins de 

l’estructura jeràrquica del control de humanoides. Per acabar es proposaran els diversos 

exercicis a implementar per part de l’estudiantat. Encara que alguns dels moviments es 

podran agafar de pràctiques anteriors, la incorporació del codi dels diferents sensors i la seva 

utilització tan sols com de forma combinada en el moviment del robot farà que la complexitat 

de implementació del codi sigui més alta que a la pràctica de llaç tancat. 

Finalment la última pràctica serveix per a mostrar com és controla el moviment del robot 

mitjançant un sistema de visió. Després d’especificar els objectius a complir, s’exposarà la 

teoria bàsica de Visual Servoing, s’explicarà el muntatge realitzat i el llaç de control. Tot 

seguit, es mostrarà el GUI implementat en Matlab i es farà una explicació detallada del codi 

usat. Finalment es demanarà que es realitzi la part de codi que caldrà incorporar al robot 

després de mostrar tant el protocol com algunes comandes noves que s’hauran d’emprar. 
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A.1. Guió de la pràctica 1  

PRÀCTICA 1: INTRODUCCIÓ ROBOT 

HUMANOIDE 

 

1. Introducció i Objectius 

Aquesta pràctica té com a objectiu mostrar a l'estudiant el robot que s'utilitzarà en les practiques 

denominat Robonova, descrivint els seus elements components de maquinari i programari, i exemples 

de programació dels seus moviments. A més s'inclou un programa de demostració complet que servirà 

com el primer pas per a l'aprenentatge a la programació del robot. 

 

2. Descripció del sistema: Robot humanoide Robonova 

Robonova-I de Hitec Robotics (Fig. 1) és un robot humanoide dissenyat específicament per a iniciar-

se en el món de la robòtica. El software instal·lat permet a un usuari sense masses coneixements de 

programació incloure moviments de molta diversitat i complexitat de forma senzilla. 

No obstant això, Robonova també és un robot per a gent més experimentada. La placa de control 

permet modificacions i ampliacions tant de software com de hardware. El circuit electrònic disposa de 

40 entrades analògiques/digitals on es poden incorporar servomotors, sensors, giroscopis, displays 

LCD, acceleròmetre i altres components.  

 

 

 

 

 

Fig. 1. Robonova-I de Hitec Robotics (robot.uji.es) 
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2.1. Servomotors 

Robonova disposa de sèrie de 16 servomotors digitals HSR-8498HB. Hi ha 5 servomotors a cada 

cama i 3 servomotors a cada braç. Malgrat això el software incorporat a Robonova permet controlar 

fins a 24 servomotors, 6 a cada extremitat. Es poden adquirir de forma addicional unes grapes ja 

dissenyades per fer la funció de mans o bé integrar altres servomotors al robot per tal d’aconseguir 

ampliar-ne la mobilitat. 

Els servomotors HSR-8498HB tenen un rang de moviment de 180º; malgrat això, el rang d’alguns 

dels servomotors (com són els turmells o els genolls) al ser incorporats al robot es redueix degut a 

restriccions físiques. El software dels servomotors permet entre d’altres aplicacions col·locar-los 

manualment en una posició determinada, llegir-la i guardar-la per un posterior ús en un programa. 

2.2. Electrònica 

Robonova-1 porta de sèrie una placa de control (MR-C3024) ja muntada (Fig. 2). Aquesta placa conté 

una memòria flash interna de 128 kB i una memòria addicional EEPROM de 64 kB per tel de poder 

carregar els programes a la placa i executar-los de forma totalment independent. Un altre dels aspectes 

més útils d’aquesta placa són els ports d’entrada i sortida: 24 ports per als servomotors, 8 ports A/D, 

bus I2c (SDA, SCL), port sèrie RS232 (ETX,RTX), port específic per a LCD, 3 ports per al control de 

PWM. Algunes de les altres possibilitats que ofereix aquesta placa són el timbre piezoelèctric permet 

generar tons i la capacitat de control remot mitjançant infrarojos. 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Placa de control MR-C3024 (robotica.foroactivo.com 
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2.3. RoboBasic 

El llenguatge de programació usat per al robot humanoide Robonova s’anomena RoboBasic. Aquest 

codi, que és una variant del llenguatge BASIC,  ha estat dissenyat específicament per aquest model. 

Així mateix, quan s’adquireix el robot s’inclouen diverses aplicacions per tal de poder crear i introduir 

programes a la placa de control. Les diverses aplicacions incloses en el programari són les següents: 

• RoboBasic: És l’entorn de programació més usat. A més de permetre crear línies de 

comanda en el llenguatge RoboBasic, compilar-les i descarregar-les al robot; aquest 

programa permet moure cadascun dels servomotors de forma més visual i intuïtiva per mitjà 

de dues aplicacions Servo Motors Real-Time Control i ROBONOVA Motor Control. 

Posteriorment es farà una explicació detallada del programa i la forma de fer-lo servir per tal 

de introduir programes al robot. 

• RoboScript: Aquesta aplicació s’usa bàsicament per la creació i modificació de línies de 

comanda en llenguatge RoboBasic. També permet el control de servomotors en temps real, 

però a diferència del programa RoboBasic no permet el moviment manual dels servos i la 

posterior lectura del valor de la posició. Una de les possibilitats d’aquesta aplicació és la de 

verificar el funcionament d’un programa sense haver de descarregar-lo a la controladora 

mitjançant l’execució de les instruccions en temps real. 

• RoboRemocon: Aquesta aplicació permet fer ús d’un comandament virtual semblant al 

comandament de infrarojos que incorpora el robot. Per cadascun dels botons del 

comandament es permet introduir un programa o comanda. El canal d’enviament de la 

informació és el cable que connecta el Robonova amb el computador en comptes de fer ús 

dels infrarojos. 

2.4. Com introduir programes al robot i executar-los 

2.4.1 Primers passos per la connexió amb el robot 

Com s’ha dit anteriorment, el software que incorpora el robot es composa de tres programes diferents 

roboBasic, roboRemocon i roboScript. Per tal d’introduir els moviment i controlar el robot es poden 

utilitzar tant roboBasic com roboScript, mentre que roboRemocon es farà servir per canviar les 

configuracions del comandament remot. 

En aquesta pràctica es farà servir el programa roboBasic ja que és molt més visual i fàcil d’utilitzar per 

primera vegada que el roboScript en que només es fan servir comandes. A continuació s’explicaran els 

primers passos per tal de poder connectar el robot amb l’ordinador i com començar a introduir els 

primers programes. 
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En primer lloc caldrà connectar el cable sèrie a la part superior de la placa integrada del robot com es 

mostra a la imatge (Fig. 3).  

 

 

 

 

Fig. 3. MR-C3024 Serial Interface Cable  i lloc de connexió (Elaboració pròpia i superrobotica.com) 

La connexió a l’ordenador es farà mitjançant un cable USB connectat a un adaptador Sèrie-USB que 

s’ha incorporat. Un cop connectat a l’ordenador s’encendrà el robot amb l’interruptor vermell situat a 

la placa integrada (PRECAUCIÓ!: És possible que el robot es mogui al prémer l’interruptor, la 

millor manera és aguantar el robot pel cap).  

Una vegada encès el robot, l’ordenador establirà una connexió amb la placa a través d’un port de 

comunicacions (COM). Per tal de saber exactament en quin port l’ha col·locat, caldrà anar a Mi PC - 

Propietats (botó dret) - Administrador de dispositius - Ports (COM i LPT) i mirar el número del USB 

Serial Port (normalment serà el port número 3), veure Fig. 4. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4. Comprovació del port COM que estableix la connexió amb el robot (Elaboració pròpia) 

 

Un cop conegut el número del port de comunicacions utilitzat ja es pot obrir el programa roboBasic. 

En cas que es demani el tipus de controlador es seleccionarà el MR-C3024, el port es posarà el número 

que s’ha trobat i a “Communication Over Time” es deixarà la predeterminada. En cas que no aparegui 
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el missatge caldrà comprovar que els valors seleccionats siguin els adequats. Per fer això caldrà anar a 

la pestanya “Set-Controller Type” i seleccionar el MR-C3024; així com a la pestanya “Set-Set Port” i 

seleccionar el port adequat, veure Fig. 5. 

 

 

 

 

Fig. 5. Establiment del tipus de controlador i del port de comunicacions (Elaboració pròpia) 

 

Per comprovar si s’ha establert correctament la connexió caldrà anar a la pestanya “Controller - 

Controller Information” i haurà d’aparèixer una finestra com la que es mostra a continuació. En cas de 

aparèixer una finestra d’error, s’haurà de comprovar que els valors explicats anteriorment s’han 

col·locat correctament i que el robot estigui encès. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6. Finestra de comprovació de la correcta connexió a la controladora “Controller Information” (Elaboració 

pròpia) 
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2.4.2 Línies introductòries de programes per al robot usant roboBasic (plantilla) 

Abans d’introduir les línies de comanda de moviments i instruccions al robot cal introduir diverses 

línies de control intern que seran necessàries per tal de fer funcionar el robot. A continuació es mostra 

una plantilla bàsica que caldrà introduir a roboBasic i una breu explicació (en cursiva) de que fan 

cadascuna d’aquestes comandes. Un arxiu RoboBasic amb aquesta plantilla es pot trobar a l’escriptori. 

 

 

‘Declaració de variables 
DIM A AS BYTE 

Es declara la variable A de tipus byte (8 bits - [0-255]) per usar-la posteriorment en el control remot. 

 
'Configure PTP for using with groups of servos 
PTP SETON 
'Configure PTP for using with all the servos in the  robot 
PTP ALLON 

Activa el funcionament punt a punt de tots els servomotors. 

'== motor direction setting ===================== 
DIR G6A,1,0,0,1,0,0 
DIR G6B,1,1,1,1,1,1 
DIR G6C,0,0,0,0,0,0 
DIR G6D,0,1,1,0,1,0 

Es defineix el sentit de gir dels diferents servomotors. Si hi ha un 1 el servomotor girarà en sentit horari mentre que un 0 farà 

que el servo giri en sentit antihorari.  

La definició de moviments i tractaments pels servos es fa sempre per 24 motors (dels quals realment només estan 16). 

Grup 6A: Cama esquerra (5 servomotors) 
Grup 6B: Braç esquerre(3 servomotors) 
Grup 6C: Braç dret (3 servomotors) 
Grup 6D: Cama dreta (5 servomotors). 
 
'== motor start position read =================== 
GETMOTORSET G6A,1,1,1,1,1,0 
GETMOTORSET G6B,1,1,1,0,0,0 
GETMOTORSET G6C,1,1,1,0,0,0 
GETMOTORSET G6D,1,1,1,1,1,0 

Definició de la posició inicial al iniciar el programa. En cas de ser un 1 els motors es quedaran a la posició que estaven, en 

cas de tenir un 0 es mouran a una posició de seguretat indicada per el controladors. 

SPEED 5 
S’assigna a la velocitat el valor 5. Es recomana no utilitza velocitats superiors a 10 per les diferents pràctiques a realitzar 
'== motor power on ============================= 
MOTOR G24 
GOSUB standard_pose 
S’engeguen els diferents motors i es porta el robot a una posició estàndard que s’explicarà posteriorment. 
 
'Main procedure 
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MAIN:  
A = REMOCON(1) 
 IF A = 1 THEN  
  GOSUB main_mov 
 ELSEIF A <>1 THEN 
  GOTO MAIN 
 ENDIF 
GOSUB standard_pose  
GOTO MAIN 
main_mov: 
'’’’’’’’’CODI DEL PROGRAMA’’’’’’’’’’’’ 
DELAY 2000 
RETURN 
Aquesta part és simplement de seguretat ja que a l’introduir qualsevol comanda i enviar-la al controlador s’executa 
immediatament, si es va amb compte se’n pot prescindir.  

 

D’aquesta manera amb aquestes comandes s’ha de prémer el botó 1 del comandament remot 

per tal d’executar el programa dissenyat  en el robot.  

Inicialment es llegeix el valor del comandament, si aquest valor val 1 es va al subprograma 

“main_mov” on s’escriurà el codi del programa a implementar i després retornarà al 

programa principal.  

Posteriorment el robot tornarà a la posició inicial (després de 2 segons) i tornarà a esperar 

la lectura del valor comandament.  

En cas de no rebre cap valor o que el valor rebut del comandament sigui diferent de 1 

tornarà a executar el programa principal i esperarà un valor vàlid del comandament. 

 

'================================================ 
standard_pose: 
MOVE G6A,100, 76, 145, 93, 100, 100 
MOVE G6D,100, 76, 145, 93, 100, 100 
MOVE G6B,100, 30, 80, 100, 100, 100 
MOVE G6C,100, 30, 80, 100, 100, 100 
WAIT 
RETURN 
'================================================  

Finalment es definirà la posició estàndard a la que anirà el programa al engegar els motors i 

al acabar d’executar el programa introduït per l’usuari. 
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2.4.3 Forma d’escriure els moviments del robot en el programa 

Per tal d’introduir diferents moviments al robot existeixen dos opcions diferents.  

La primera s’executa a la pestanya “Controller- ROBONOVA Motor Control” (Fig. 7). És una forma 

molt més visual per saber exactament on està situat cadascun dels servomotors i el seu valor.  

La segona s’executa a la pestanya “Controller- Servo Motor Real-Time Motor” (Fig. 8). En aquest cas 

només es veuen els diferents servomotors i l’angle que ocupa en aquell moment. 

En ambdós casos caldrà acabar les comandes amb un WAIT per tal d’esperar a que acabi el moviment 

i amb un RETURN (ja inclòs a la plantilla) per tal que torni del subprograma al programa principal 

que ha fet la crida. 

Controller - ROBONOVA Motor Control 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7. Finestra de l’aplicació Robonova Motor Control (Elaboració pròpia) 

Per tal de fer un moviment la forma més usual és trobar la posició a la qual es vulgui portar el robot i 

guardar-la. D’aquesta forma en executar el programa, el robot anirà de la posició inicial que s’hagi 

introduït fins la posició final que haguem guardat.  

Cadascuna de les caixes ens indica el número del servomotor i la posició actual en la que està. Amb el 

ratolí sobre cadascuna de les caixes es poden anar modificant els valors d’aquestes posicions a temps 

real amb els motors i d’un en un. En cas que es vulgui fer de manera manual (treure el parell que 

realitza el motor per poder moure amb la mà), cal treure el tick del servo o servos que es vulguin tocar.  
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És molt important tornar a deixar el tick un cop variada la posició de forma manual. El botó 

Capture serveix bàsicament per a captar la posició actual de tots els servomotors o bé del grup que es 

seleccioni de forma específica. Aquesta eina de captar les posicions per tal de usar-les posteriorment és 

coneguda com Catch & Play. 

Un cop posicionats tots els servomotors amb el motor o bé manualment, per tal de incloure les 

posicions al programa simplement s’ha de posar el cursor a la línia de comanda “““““““““““CODI 

DEL PROGRAMA””””””””  i prémer al botó Insert. Com es pot observar hi ha dos possibles formes 

d’introduir les línies, en grups de 6 com s’ha explicat anteriorment o bé tots 24 de cop.  

 

Controller - Servo Motor Real-Time Motor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8. Finestra de l’aplicació Servo Motor Real-time Motor (Elaboració pròpia) 

 

De manera molt semblant a l’anterior es mostren les diferents posicions per cadascun dels servos del 

robot. Amb les fletxes als costats dels valors de les posició actual, es pot moure mitjançant el motor 

cadascun dels servomotors. Si es treu el tick es podrà fer de manera manual el canvi.  

Per tal d’incloure la línia al codi només caldrà tenir marcats els motors dels quals es vol saber la 

posició i prémer Move insert per cadascun dels grups que es vulguin introduir. El botó Capture de 

forma anàloga a l’anterior serveix per a capturar la posició del servo o servos seleccionats. 
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2.4.4 Passar el programar de roboBasic al controlador del robot i executar-lo 

Un cop fetes les línies de comanda del programa que es vol introduir al robot ja es pot enviar al xip i 

posteriorment executar-les.  

El primer que caldrà fer és anar a la pestanya “Compile - Make Object Code” per tal de compilar el 

programa i passar-lo a llenguatge màquina. En cas de que el compilador doni algun error en alguna 

línia de codi caldrà intentar solucionar-la. Si la compilació ha estat completada satisfactòriament 

caldrà anar a la pestanya “Compile-Download” per tal de traspassar el programa al controlador del 

robot. Apareixerà una finestra que es mostra a continuació (Fig. 9), caldrà prémer O.K i començarà a 

descarregar-se.  

 

 

 

 

 

 

Fig. 9. Finestres de descàrrega del programa (Elaboració pròpia) 

Un cop descarregat el programa al xip, ja es pot desconnectar el cable sèrie de l’ordenador i posar el 

robot en algun lloc am espai suficient per poder moure’s. Per poder comprovar el funcionament del 

programa caldrà prémer el botó 1 del comandament remot en direcció al receptor d’infrarojos del robot 

situat sobre l’espatlla del mateix. 

2.4.5 Programa de demostració 

Finalment, un cop realitzades tots o alguns dels exercicis proposats es farà una demostració d’algunes 

de les possibilitats que es poden arribar a realitzar en llaç obert en el robot Robonova. 

Primerament caldrà carregar l’arxiu que conté el programa mitjançant la pestanya “File - Open 

Program File - Overall Tempate Program(Version 1.00 20051115).bas” situat a la carpeta RoboBasic 

de l’escriptori. 

Un cop carregat el programa cal entendre les comandes utilitzades. A continuació s’expliquen (en 

cursiva) algunes de les comandes utilitzades que es fan servir i no s’han vist fins ara: 
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'== auto_main =================================== 

GOTO AUTO 

FILL 255,10000  

DIM RR AS BYTE 

DIM A AS BYTE 

DIM A16 AS BYTE 

DIM A26 AS BYTE 

CONST ID = 0       

Inicialment es fa la definició i inicialització de les variables i es defineix el lloc on es guardarà el programa dins el 
controlador. 

'== Action command check  

IF RR > 50 AND RR < 83  THEN GOTO action_proc   

RR = 0 

Inicialització dels valors del Remocon (comandament mitjançant infraroigs).  

'== motor start position read =================== 

TEMPO 230  

MUSIC "CDE" 

Al engegar el robot sonaran diverses notes musicals. 

'================================================ 

MAIN: 

GOSUB robot_voltage  

'GOSUB robot_tilt 

Control del voltatge i de la inclinació. En cas de baix voltatge s’indicaria  mitjançant el LED del cas i en cas del sensor de 
inclinació el robot s’aixecaria sol amb les comandes establertes. 

'----------------------------- 

IF RR = 0  THEN GOTO MAIN1 

ON RR GOTO MAIN,K1,K2,K3,K4,K5,K6,K7,K8,K9,K10,K11,K12,K13,K14 ,K15,K16,K17, 
K18,K19,K20,K21,K22,K23,K24,K25,K26,K27,K28,K29,K30 ,K31,K32 

GOTO main_exit  

'----------------------------- 
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MAIN1: 

A =  REMOCON(1)    

A = A - ID  

ON A GOTO MAIN,K1,K2,K3,K4,K5,K6,K7,K8,K9,K10,K11,K12,K13,K14 ,K15,K16,K17, 
K18,K19,K20,K21,K22,K23,K24,K25,K26,K27,K28,K29,K30 ,K31,K32  

GOTO MAIN 

'------------------------------------------------- 

action_proc: 

A = RR - 50 

ON A GOTO MAIN,K1,K2,K3,K4,K5,K6,K7,K8,K9,K10,K11,K12,K13,K14 ,K15,K16,K17, 
K18,K19,K20,K21,K22,K23,K24,K25,K26,K27,K28,K29,K30 ,K31,K32  

RETURN 

'----------------------------- 

main_exit : 

 IF RR > 50 THEN RETURN 

 RR = 0 

 GOTO MAIN 

Selecció del tipus de moviment segons el comandament. De manera semblant a autòmat d’estats (switch-case), es selecciona 
un dels modes i un cop acabat el moviment es torna a esperar una nova instrucció.  

'================================================ 

k1: 

 GOSUB bow_pose  

 GOSUB standard_pose  

 GOTO main_exit 

k2: 

 GOSUB hans_up 

 DELAY 500  

 GOSUB standard_pose  

 GOTO main_exit  

k3: 

 GOSUB sit_down_pose  
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 DELAY 1000 

 GOSUB standard_pose  

 GOTO main_exit  

-.......... 

-.......... 

Segons l’estat del autòmat (botó del comandament premut) es selecciona cadascun dels 

diferents moviments. Tots els moviments estan explicats en un subprograma posteriorment i 

retornen a la posició estàndard un cop realitzats. Com es pot observar, els diferents 

moviments definits ens els diferents subprogrames s’implementen de la mateixa manera que 

s’han fet els diferents exercicis. Es basen en diferents seqüències de moviments amb diferents 

velocitats. 

 

A continuació està el llistat dels programes que es poden trobar en cada botó (Fig.10): 

1- Fer una reverència      2- Aixecar braços 

3- Ajupir-se       4- Ajupir-se mentre pujant braços 

5- Aguantar-se sobret el peu dret 

6- Estendre cames i braços amb moviments laterals 

7- Aguantar-se sobre un peu i intentar volar amb els braços 

8- Puntades de peu (una amb cada cama) 

9- Fer el pi i aixecar-se posteriorment    10- Caminar ràpid 

11- Un parell de passos endavant     12- Un parell de passos enrere 

13- Desplaçament lateral dreta     14- Desplaçament lateral esquerra 

15- Atac cap a l’esquerra     

16- Apagar (s’asseu) --> No funciona cap altre botó fins encendre’l de nou 

17- Cop de colze amb l’esquerra      18- So de tipus C 

19- Caure d’esquena i tornar-se a aixecar   20- Atac per la dreta   
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21- Tombarella endavant     22- Gir esquerra (un pas)  

23- So de tipus D      24- Gir dreta (un pas)   

25- Caure endavant i aixecar-se 

26- Parar (s’asseu) --> En cas de prémer un altre botó funcionarà de forma normal  

27- Cop de colze amb la dreta     28- Roda cap a l’esquerra 

29- King-Kong       30- Roda cap a la dreta 

31- Tombarella enrere      32- So de tipus 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10. Distribució dels botons en el comandament remot 
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A.2. Guió de la pràctica 2 

PRÀCTICA 2: CONTROL EN LLAÇ OBERT 

D’UN ROBOT HUMANOIDE 

 

1. Introducció i objectius 

Una vegada a la primera pràctica ja s’ha introduït a l’alumne a la part mecànica, electrònica i de 

programació del robot Robonova, en aquesta segona pràctica es pretén que l’alumne practiqui amb el 

robot humanoide introduint codi fet i testejat per ell per tal que el Robonova facin una sèrie de tasques 

molt senzilles. Per tant, els objectius d’aquesta pràctica són els següents: 

• Conèixer l’estructura per nivells de control d’un robot, en aquest cas l’humanoide 

• Comprendre i analitzar codi dels programes del robot Robonova. 

• Aplicar les ordres estudiades en la pràctica anterior (bàsicament de moviment) en la creació de 
nou codi. 

• Construir i comprovar sobre el robot Robonova diferents codis senzills. 

 

2. Estructura jeràrquica de control en un robot. 
Programació de tasques i control en llaç obert. 

El control de robots sol tenir una estructura jeràrquica en nivells d’abstracció que utilitzen diferent 

informació. Per exemple, quan es programa posar la peça A sobre la peça B el robot ha d’executar una 

sèrie de controls de diferent jerarquia:control de tasques, control de moviments elementals, control de 

funcions primitives, control de l’eix, etc. (veure la Figura 1). 

En aquesta pràctica ens centrarem en el control a baix nivell (control de cadascun dels eixos, veure 

Figura 2) en llaç obert (sense realimentació). Per tal que un robot executi les ordres que se li 

encomanin cal decidir quines són les entrades que han de rebre els actuadors. Es tracta de trobar les 

tensions que excitin els motors sense emprar retroalimentació (veure Figura 2). 
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Control de
tasques

Posar la peça A sobre la peça  B

Control de
moviments
elementals

Ordres del tipus: agafar la peça A,
deixar sobre la peça B, etc.

Model de l'entorn
(l'entorn ha d'estar descrit)

Models del robot

Ordres del tipus: moure a la posició 'x',
obrir pinça, etc.

Control de
funcions
primitives

Robot

Control d'un
eix

Model cinemàtic
invers

Model de l'eix

1 per eix

Realimentació

Consignes: posició
desitjada

Tensions

Model 3D (per tal d'abordar col.lisions)

 

Fig. 1. Estructura jeràrquica completa del control en un robot Robonova. 

 

Eix de
l'humanoide

MotorControlador
Consigna Tensió Posició eix

Procés

 

Fig. 2. Control en llaç obert d’un eix del robot humanoide. 
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Com veiem en la figura anterior, el control en llaç obert de cada eix del robot (suposem que els eixos 

són independents i no hi ha acoblaments entre ells) consta de 2 elements bàsics: un controlador i l’eix 

a controlar (procés a controlar). El controlador envia una senyal proporcional segons la consigna o 

senyal desitjada o de referència que es vol. . El procés controlat del model consta d’un actuador i del 

propi sistema a controlar (motor i eix del robot). L’actuador serà l’encarregat de produir un treball 

(mecànic en el cas dels robots) sobre el sistema en funció de la senyal rebuda des del controlador. El 

sistema produirà doncs, una sortida que serà més o menys equivalent a la sortida de referència segons 

el calibratge, tal i com s’ha dit anteriorment. 

Per tal de dur a terme les diferents tasques i aplicacions que es poden encomanar a aquests tipus de 

robots (caminar, girar, agafar un objecte, etc.), caldrà portar a una successió de posicions els diferents 

elements que formen part del robot mitjançant diferents nivells de control (des del control de les 

tasques fins el control d’un eix, veure Figures 1 i 2). 

L’inconvenient bàsic dels robots humanoides treballant en llaç obert és la no interacció amb el seu 

espai de treball, un dels aspectes en els que més s’investiga i es treballa en aquest camp de la robòtica.  

 

3. Exercicis 

Els exercicis de control dels eixos del robot Robonova en llaç obert són de complexitat reduïda. Al ser 

els primers exercicis a dissenyar, en la majoria es pot fer ús de parts del codi de l’exercici de 

demostració de la pràctica anterior. No obstant això, és necessari entendre el funcionament del 

programa de demostració i la inclusió de noves línies de comanda. A més a més,al ser la majoria d’ells 

moviments bàsics, aquests programes seran usats posteriorment en altres exercicis.  

Recordatori: Es pot fer ús de la plantilla comentada en el primer capítol per tal d’usar només les 

comandes internes necessàries. La utilització del control remot tal i com s’ha comentat en l’explicació 

de comandes de la plantilla és opcional, si més no recomanable com a mesura de seguretat. 

 

Exercici 1. Fer una seqüència de moviment que sigui pujar els braços, ajupir-se mantenint els braços 

aixecats, baixar els braços a una posició normal i torna a aixecar-se.    � 

 

Exercici 2- Fer la mateixa seqüència que a l’exercici anterior però els dos últims passos s’ha de fer ús 

d’una crida a un subprograma que faci aquests passos.      � 
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Amb aquests dos exercicis el que es pretén que s’entengui la forma bàsica de crear diferents una 

seqüència de diferents moviments mitjançant la eina Catch & Play que incorpora l’entorn de 

programació de RoboBasic. En la segona part, es recorda la utilitat de l’ús de subprogrames alhora 

de clarificar el programa dissenyat. 

 

Exercici 3. Caminar endavant 10 passos consecutivament sense parades intermèdies. Per realitzar 

aquest moviment es pot fer ús de les comandes per a fer un pas endavant del programa de demostració. 

Si es vol també es pot implementar manualment sempre tenint en compte que per caminar s’han de fer 

passos intermedis com són pujar una cama, posteriorment avançar la cama i finalment baixar-la tot 

tenint en compte que per cada moviment s’haurà de tornar equilibrar el pes.    � 

 

Exercici 4. Fer un gir de 90 º cap a la dreta. Fer un gir de 90 º cap a l’esquerra. Fer mitja volta.  

            � 

 

Exercici 5. Realitzar una seqüència de 5 desplaçaments laterals cap a l’esquerra. Realitzar una 

seqüència de 5 desplaçaments laterals cap a la dreta.      � 

 

Aquests tres exercicis pretenen dotar al robot dels desplaçaments bàsics com són caminar, girar i 

realitzar desplaçaments laterals. En els 3 es pot partir si ho es desitja del moviments bàsics del 

programa de demostració, malgrat això es suggereix en el cas de caminar provar de realitzar el 

moviment de manera individual per a corroborar la complexitat d’un moviment tan bàsic. Així mateix, 

cal veure la poca fiabilitat en les trajectòries i realitzacions dels moviments en llaç obert. 

Recomanació: Fer ús de la comanda FOR per a realitzar bucles en llenguatge RoboBasic. En 

l’exemple següent es fa una demostració de l’ús d’aquesta comanda per a repetir una seqüència durant 

3 vegades. 

DIM X AS BYTE 

CONST vegades = 3 

X=1 

FOR X=1 TO vegades 
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 “Seqüència a repetir” 

NEXT X 

 

Exercici optatiu. Fer el codi d’un programa que faci una de les següents accions :un ball, caminar uns 

passos i girar cap a un cantó, diferents moviments segons el botó del comandament, preparar uns 

moviments de combat, etc.     � 

 

Aquest exercici serveix per a posar en pràctica els conceptes i procediments apresos a la pràctica 

amb la realització d’un exercici de lliure elecció. 
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A.3.  Guió de la pràctica 3 

PRÀCTICA 3: CONTROL EN LLAÇ TANCAT 

D’UN ROBOT HUMANOIDE 

 

1. Introducció i Objectius 

Després de veure una introducció del robot Robonova i com programar-lo en la primera pràctica, de 

realitzar moviments bàsic en control en llaç obert a la segona, en aquesta tercera pràctica es sol·licitarà 

a l’alumne que dissenyin diverses tasques complexes en que es combinaran els moviments bàsics de la 

segona pràctica amb la interacció amb l’entorn mitjançant sensors. Els objectius d’aquesta pràctica 

seran doncs els següents: 

• Comprendre el concepte de llaç tancat i la necessitat d’interacció amb l’entorn. 

• Entendre les diferències del control a alt i baix nivell en el control jeràrquic d’un robot, en 
aquest cas l’humanoide 

• Aplicar les ordres estudiades en la pràctica anterior (dels moviments bàsics) en la creació de 
nou codi. 

• Construir i comprovar sobre el robot Robonova diferents codis que incorporen la utilització 
dels diferents sensors s’han incorporat. 

 

2. Control en llaç tancat aplicat a la robòtica humanoide. 
El control a alt i baix nivell. 

2.1 Concepte de llaç tancat 

Un sistema en llaç obert per a que sigui més exacte i més adaptable necessita una connexió o 

realimentació des de la sortida cap a l’entrada del sistema. La senyal controlada ha de ser comparada 

amb l’entrada de referència, i s’ha d’enviar una senyal actuant proporcional a la diferència entre 

l’entrada  i la sortida a través del sistema per a corregir errors. Un sistema amb una o vàries 

realimentacions s’anomena sistema de control en llaç tancat.  
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Després de veure les definicions i característiques principals dels sistemes en llaç tancat, igualment a 

com s’ha fet am el sistema en llaç obert es veuran a continuació els elements que en formen part. Com 

es pot observar a la Figura 1, els sistemes de llaç tancat comparteixen amb els de llaç obert el 

controlador  i el procés controlat. Tanmateix, els sistemes de control en llaç tancat incorporen un 

nou element, el sensor. El sensor és l’encarregat de captar el valor de sortida real i enviar-lo al 

comparador, on la diferència entre la sortida de referència o desitjada i la real serà el senyal d’error que 

s’enviarà al controlador. 

2.2 L’estructura jeràrquica. Control a alt i baix nivell en llaç tancat. 

L’estratègia bàsica usada en els robots humanoides, així com en altres tipus de robots, és l’ús 

d’estructures de control jeràrquiques tal i com s’ha comentat en la pràctica anterior. En sistemes 

complexos com són els robots, es defineixen jerarquies que representen els diferents nivells de 

funcions del sistema a controlar. D’aquesta manera es pretén simplificar els principis i criteris de 

disseny de forma que es pugui realitzar un control més coherent i verificable. Seguir aquesta estratègia 

també permet fer ús de tècniques sistemàtiques per a la detecció de l’error, servei i suport, així com 

una visió formal de l’anàlisi i l’optimització de sistemes. El control en llaç tancat (Fig. 2) tal i com 

passava amb el llaç obert es pot aplicar en dos àmbits en el camp de la robòtica humanoide: control a 

baix nivell  i control a alt nivell 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Diagrama de blocs d’un sistema en llaç tancat (Elaboració pròpia) 
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. 

Quan es parla de llaç tancat del control a baix nivell es contemplen els diferents controls interns dels 

servomotors que disposa el robot humanoide. Cadascun dels servomotors del robots internament tenen 

almenys un sensor, un actuador i un controlador conformant una petita realimentació anomenada 

també monollaç (Fig. 3). La funció principal de cadascun dels monollaços es portar aquell servomotor 

a la posició que rep exteriorment que serà la posició de referència o posició desitjada.  

 

 

 

 

 

 

 

Malgrat que els servomotors que incorporen els robots solen funcionar en llaç tancat, moltes vegades 

el funcionament intern dels mateixos es desconeix i/o no interessa introduir-ne canvis. Aleshores 

aquest control intern no és considerarà i es deixaran els servomotors com a sistema caixa negra en llaç 

obert. S’anomena sistema caixa negra aquell sistema en el qual només ens interessen les entrades que 

rep i les sortides que produeix, és a dir, no interessa conèixer el funcionament intern del sistema sinó 

l’extern.  

 

Fig. 2. Estructura de control dels robots humanoides (Elaboració pròpia) 

Fig. 3. Diagrama de blocs d’un monollaç de la realimentació interna d’un robot humanoide 

(Elaboració pròpia) 
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En segon lloc es contemplarà el llaç tancat del control a alt nivell. En aquest cas,  l’aspecte a 

controlar és l’espai de treball. Segons les condicions inicials de l’entorn i dels possibles canvis en el 

mateix que el robot percebi que es produeixen mentre treballa, el comportament variarà. Per tal de 

percebre l’entorn es pot fer ús de diversos dispositius com són sensors (tant sistemes de visió 

mitjançant càmeres com sensors basats en principis físics), polsadors (interacció humana),etc. 

Per tant els sistemes de control en llaç tancat que es poden trobar en un sistema robòtic es poden trobar 

tant al control a alt nivell com a baix nivell. Malgrat es pot tenir llaç tancat només en el control a alt 

nivell contemplant els servomotors com a sistema caixa negra, o bé només tenir llaç tancat en el 

control a baix nivell sense tenir en compte l’entorn; el més normal en la majoria de robots és que es 

tingui llaç tancat en els dos.  

En el cas d’aquesta pràctica, degut a que no ens interessa com funciona el control intern de les 

articulacions del Robonova sinó que el que es vol es interaccionar amb l’entorn, es considerarà el 

conjunt de servomotors (control a baix nivell) com a caixa negra en llaç obert i es farà el control a alt 

nivell en llaç tancat . 

 

3. Exercicis 

Els exercicis proposats de llaç tancat es basen en l’aplicació del concepte de realimentació externa, és 

a dir en la percepció de l’entorn. La informació serà captada pels diferents tipus de sensors situats 

sobre el robot. S’hauran doncs de dissenyar programes que canviïn la seqüència de moviments segons 

la situació respecte l’entorn en que es trobi el robot. La majoria d’aquests moviments seran els 

mateixos que s’ha demanat que es realitzin durant la pràctica de llaç obert.  

Fig. 4. Control a baix nivell en llaç obert amb servomotors com sistema caixa negra (Elaboració pròpia) 
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Per a començar cal fer uns breus exercicis per a introduir-se als diferents sensors que es faran servir. 

Per a realitzar-los cal primer veure la comanda AD( ) del manual de RoboBasic. Aquesta comanda es 

fa servir per a captar un valor a través d’un dels convertidors A/D de la placa de control. En aquest 

tipus d’exercicis es recomana que el programa es torni a iniciar constantment en un bucle per tal de fer 

proves consecutives del mateix. A més a més, degut a la velocitat de la placa de control d’aquesta 

manera és més fàcil sincronitzar la lectura del valor amb la situació que el usuari desitgi. 

Posteriorment es demanarà que es realitzin exercicis més complets que combinin els diferents sensors 

per tal de captar la totalitat o almenys part de l’entorn. 

 

Exercici 1. Fer que el robot doni puntades de peu quan el sensor d’ultrasons capti un objecte a una 

distància frontal inferior a uns 20 cm.        � 

 

El sensor d’ultrasons està situat al conversor A/D número 2. Degut a que el valor no és donat 

directament en centímetres, cal fer una conversió que s’explica a continuació. 

DIM ultrasons AS INTEGER 

MAIN: 

‘Medició distancia en cm mitjançant ultrasons 

ultrasons = AD(2) 

ultrasons = ultrasons  *  13  

ultrasons = ultrasons  / 10 

Posteriorment caldrà fer el tractament del valor captat. Es recomana fer ús de la comanda IF que 

s’explica a continuació: 

IF ultrasons < VALOR_DESSITJAT THEN 

‘Seqüència 1 

ELSEIF ultrasons >= VALOR_DESSITJAT THEN 

‘Seqüència 2 

ENDIF 
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Exercici 2. Fer que el robot faci un atac cap a la dreta quan el sensor capti un objecte a una distància 

inferior a 25 cm.           � 

El sensor d’infrarojos està situat al conversor A/D número 6. Tal i com passa amb el sensor de 

ultrasons el valor proporcionat pel sensor no està en centímetres i cal fer una conversió.  

A més a més, al tenir un rang de funcionament entre 10 i 150 cm, fora d’aquest rang els valors 

obtinguts tenen soroll o bé són incorrectes. Una manera d’evitar-ho és amb el subprograma que es 

mostra a continuació que realitza un bucle que fa que el robot segueixi captant un nou valor fins a 

tenir algun objecte entre aquestes distàncies. En altres paraules, si no es situa algun objecte dins del 

rang, el robot romandrà aturat executant el bucle fins a captar algun valor vàlid.  Es poden usar si es 

desitja altres implementacions però sempre tenint en compte que fora del rang el valor proporcionat 

per el sensor pot ser erroni. 

DIM infrarojos AS INTEGER 

MAIN: 

‘ Captura de la distancia (cm)  

GOSUB capturar_dist      

 

capturar_dist: 

     infraroig  = AD (6)  

‘ Conversió del valor a cm  

IF infraroig  < 4 THEN infraroi g = 4    'min  

     infraroig  = infraroig  -  3 

    infraroig = 6787  /  infraroig  

    IF infraroig  > 100 THEN infraroig  = 0   'limit   

‘ Bucle per tal de captar nomes valors dins el rang  de treball  

IF infraroig  < 10 OR infraroig > 150  THEN GOTO capturar_dist 

WAIT 

RETURN 
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Exercici 3. Fer que el robot faci una tombarella endavant quan sensor acústic capti un so (xiulet, crit, 

etc.)             � 

 

El sensor acústic està situat al conversor A/D número 4. Aquest sensor funciona mitjançant un valor 

llindar. És a dir, que si el valor rebut és inferior a aquest valor llindar el considerar que el soroll 

rebut és normal; mentre que si el valor supera aquest valor llindar (com és en el cas de fer un xiulet o 

un crit), el soroll rebut estarà fora de la normalitat i caldrà tenir-lo en compte. Per aquest sensor el 

valor llindar és 70. 

DIM sons AS BYTE 

MAIN: 

‘Captura de so mitjançant el sensor acústic 

     sons  = AD (4) 

 

 

Exercici 4. Fer servir l’acceleròmetre per tal de comprovar la inclinació del robot. En cas de caiguda 

endavant o enrere, fer servir els programes d’aixecar- del programa de demostració se segons pertoqui 

per a fer que el robot torni a la posició estàndard. En cas de caiguda lateral, el robot haurà de moure el 

braç contrari a la caiguda, és a dir, en cas de caiguda lateral cap a la dreta, haurà de moure el braç 

esquerre i a l’inrevés. Posteriorment haurà d’aixecar-se normalment amb un dels programes de 

demostració.                       � 

 

Cal tenir en compte que al ser un acceleròmetre de 2 eixos, el sensor aportarà la inclinació en els 

eixos X i Y (Fig.2). Ambdós valors hauran de ser captats i tractats per tal de realitzar els moviments 

que demana l’enunciat. L’eix Y correspon al conversor A/D número 0 mentre que l’eix X és al 1. 

A més a més, cal recordar que pel principi físic dels acceleròmetres per la mesura de la inclinació, si 

el robot es posa en posició estàndard (perpendicular a terra i amb el cap amunt) el valor captat serà 

exactament el mateix que si el robot es posa cap per avall. 
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El valor captat de l’eix x captat en posició estàndard (perpendicular a terra) és entre 140 i 145. Quan 

el robot ha caigut cap a la dreta (paral·lel amb el terra) el valor captat és 177,  mentre que quan ha 

caigut cap l’esquerra el valor captat és 98. 

El valor captat de l’eix y captat en posició estàndard (perpendicular a terra) és entre 140 i 145. El 

valor màxim d’estabilitat endavant és al voltant de 155 i quan el robot ha caigut endavant (paral·lel 

amb el terra) el valor captat és de 180. El valor màxim d’estabilitat enrere és al voltant de 124, 

mentre que quan ha caigut enrere (paral·lel amb el terra) el valor captat és de 100. 

 

DIM eix_x AS BYTE 

DIM eix_y AS BYTE 

MAIN: 

‘Captura de la inclinació en cada eix 

    eix_x = AD (1) 

eix_y = AD (0) 

 

Fig. 5. Estructura de control dels robots humanoides (Elaboració pròpia) 

X Y 
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Exercici  5. Fer que el robot camini indefinidament fins a trobar-se amb un obstacle que serà detectat 

mitjançant el sensor de ultrasons, moment en que s’aturarà. Posteriorment haurà de provar de 

desplaçar-se lateralment per comprovar si és un obstacle puntual al camí o no. En cas afirmatiu haurà 

de seguir avançant. En cas contrari, haurà de donar mitja volta i seguir caminant en sentit contrari. � 

 

El robot doncs haurà d’aturar-se quan la distància captada pel sensor tingui un valor mínim, a 

determinar per part de l’usuari, que permeti al robot realitzar els moviment de gir i desplaçament 

lateral sense impactar contra l’obstacle. 

Recomanació: Es recomana fer ús del caminar 10 passos dissenyat al llaç obert i per a cada pas 

comprovar la distància mitjançant el sensor. En cas de trobar un obstacle parar i realitzar els 

moviments que pertoqui i si segueix sense haver obstacle tornar a iniciar el programa. 

 

 

Exercici 6.  Fer que el robot camini indefinidament fins a trobar-se amb un obstacle que serà detectat 

mitjançant el sensor de ultrasons, moment en que s’aturarà. Posteriorment comprovarà si té un 

obstacle lateral mitjançant el sensor de infrarojos situat al braç. Si no existeix obstacle lateral al costat 

dret realitzarà un gir de 90 º cap aquell costat i seguirà caminant. En cas que hi hagi obstacle lateral al 

costat dret, esperarà una senyal acústica durant 5 segons. Si no arriba la senyal el robot haurà d’aturar-

se. Si capta una senyal acústica haurà de realitzar de realitzar un gir de 90 º cap al costat esquerre (el 

que no té sensor de infrarojos) i seguir caminant.      � 

 

A continuació es mostrarà un exemple de com realitzar un bucle d’espera d’un cert temps mentre 

espera per a rebre algun tipus d’ordre. Consisteix bàsicament en un subprograma que es va 

reproduint contínuament.  

Dins aquest subprograma existeix un comptador que augmenta el seu valor cada vegada que el 

subprograma s’executa. Calculant el temps de còmput del processador per executar les línies del 

subprograma es pot canviar el valor de la constant MAX_TEMPS per a modificar el temps d’espera. 

Cal tenir en compte que dins de les “comandes per a rebre l’ordre” caldrà sortir del subprograma en 

cas de rebre la senyal actuant, que en aquest cas serà la senyal acústica. 

CONST MAX_TEMPS = 150 

DIM comptador AS BYTE 
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comptador = 0 

bucle: 

comptador = comptador + 1 

IF comptador <= MAX_TEMPS THEN 

          ‘Comandes per a rebre l’ordre 

 ELSEIF comptador > MAX_TEMPS THEN 

  GOTO temps_esgotat 

      ENDIF  

GOTO captar_so 

 temps_esgotat:  

 ‘Comandes en cas de no haver rebut cap ordre     
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Exercici 7 (examen).  S’ha de preparar el robot per a un combat. Al començar el robot haurà de fer 

una reverència. Posteriorment es posarà en posició defensiva (ajagut parcialment i amb els dos braços 

davant el pit com a protecció, sense tapar el sensor de ultrasons). Restarà en aquesta posició i anirà 

comprovant amb el sensor de ultrasons i amb el de infrarojos si l’enemic s’acosta frontalment o 

lateralment.  

Quan l’enemic sigui detectat a una distància inferior a 15 cm realitzarà puntades de peu en el cas 

frontal o bé cop de colze en el cas lateral. Una vegada realitzats els moviments ofensius, esperarà 

durant 5 segons el xiulet confirmant la derrota del contrincant, moment en el que realitzarà un 

moviment de celebració. En cas de no captar el xiulet tornarà a la posició defensiva de nou.  

Caldrà en tot moment comprovar l’estabilitat del robot després de realitzar els moviments i en cas de 

caiguda s’aixecarà però es considerarà que el robot ha perdut i s’apagarà.     � 

 

Exercici 8 (examen). Es vol que el robot realitzi diverses acrobàcies per a una demostració seguint 

unes ordres donades per un usuari. El robot roman en posició estàndard fins a rebre una ordre 

mitjançant un xiulet, moment en el qual realitzarà una reverència i saludarà al públic (pujant els braços 

i movent les mans repetidament).Posteriorment esperarà a rebre les diferents ordres mitjançant el 

comandament per infraroigs.  

Si l’usuari prem el botó 1 el robot haurà de realitzar una tombarella endavant sempre i quan la 

distància frontal (captada per el sensor de ultrasons) sigui suficient. En cas de polsar el botó 2 es farà 

una roda lateral cap a la dreta, també tenint en compte que la distància lateral (captada aquesta vegada 

amb el sensor de infrarojos) sigui suficient. Si el robot veiés que no pot realitzar el moviment haurà de 

obrir els braços i tancar-los alhora que emet un so. Finalment en cas de prémer el botó 3 haurà de 

recolzar-se només sobre un peu i intentar volar.  

En tot moment s’haurà de comprovar l’estabilitat del robot i en cas de caiguda fer-lo aixecar i repetir el 

mateix moviment que estava realitzant en el moment de la caiguda. L’usuari finalitzarà el programa 

mitjançant un altre xiulet (que el robot seguirà esperant en tot moment) fent que torni a saludar al 

públic i s’apagui.                      � 
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A.4. Guió de la pràctica 4 

PRÀCTICA 4: VISUAL SERVOING AMB 

ROBOT HUMANOIDE 

 
1. Introducció i Objectius 

Un cop vist en la pràctica 3 el funcionament del robot humanoide Robonova en sistemes de control en 

llaç tancat mitjançant diversos tipus de sensors basats en principis físics (ultrasons, infrarojos, etc.), en 

aquesta última pràctica es pretén introduir a l’alumne en els sistemes en llaç tancat fent ús de sistemes 

de visió. Més concretament es realitzarà el que es coneix com Visual Servoing (VS), que consisteix a 

controlar el moviment del robot per mitjà d’un sistema de visió. Per tant, els objectius d’aquesta 

pràctica són: 

• Conèixer i entendre el concepte de Visual Servoing aplicat als robots humanoides. 

• Comprendre i analitzar el codi de la GUI realitzada amb Matlab 

• Realitzar el codi RoboBasic per tal de que el robot realitzi les accions enviades per 

radiofreqüència. 

• Observar el comportament corroborant els conceptes apresos en l’anàlisi del codi Matlab i 

comprovar la correcta execució del codi realitzat sobre un model de robot especial. 

 

2. Introducció al Visual Servoing 

Es coneix com Visual Servoing (VS), també anomenat Control Visual de Servos, a l’ús de les dades 

d’un sistema de visió per computador per tal de controlar el moviment d’un robot. Les dades són 

adquirides per mitjà d’una càmera. Aquesta pot ser muntada directament sobre el robot, eye-in-hand, 

de forma que el moviment del robot induirà el moviment de la càmera. Però també pot està fixada a 

l’espai de treball, com és el nostres cas, en que la càmera està observant el moviment del robot des de 

una configuració estacionària. 

Tal i com es va veure a la pràctica 2, mitjançant un sistema de control en llaç obert els robots 

humanoides no poden superar els diversos obstacles que es poden trobar alhora de realitzar els 

moviments previstos per l’usuari.; és a dir, no es té en compte res del que passa al seu entorn. Més 

endavant, a la pràctica 3, es va solucionar aquest problema tancat el llaç de control fent ús dels 

diversos sensors que es van incorporar al robot. Gràcies a aquests sensors, es podia saber l’existència o 
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no d’obstacles laterals i frontals (ultrasons i infrarojos), la possible caiguda del robot alhora de realitzar 

un moviment (acceleròmetre), o bé si algú li donava una ordre per mitjà de sons (sensor de sons). 

Malgrat això, per tal de controlar la totalitat de l’entorn en el cas d’un robot humanoide seria 

necessària una quantitat elevada de sensors, fent-ne una opció poc econòmica a més de complexa. És 

per això que en molts casos es fa ús dels sistemes de visió per tal de reconèixer l’espai de treball en 

que el robot està interactuant i realitzar a partir de les dades analitzades els moviments desitjats.  

Descripció del sistema: Robot - Càmera - Processador 

Per tal de realitzar el Visual Servoing són necessaris 3 elements bàsics (veure figura 1):  

• Robot humanoide : És la variable que es controlarà. Es captarà la posició del mateix per 

mitja del sistema de visió i rebrà, per mitjà d’un sistema de radiofreqüència instal·lat sobre el 

robot, els moviments a executar. En el cas de la pràctica és el robot humanoide Robonova. Per 

tal de facilitar l’adquisició de imatge i posterior tractament, se li ha col·locat un barret negre 

que cobreix el robot, amb una etiqueta blanca a la part davantera que servirà per a conèixer la 

direcció que porta. 

• Sistema de visió (càmera): És l’encarregat d’enregistrar els moviments del robot. Cada cert 

temps realitzarà una fotografia de l’espai de robot (entorn + robot) i serà enviada al 

computador per tal de ser tractada. Per aquesta pràctica es farà ús d’una càmera Firewire Point 

Grey Flea2 amb una lent 15F5-125c muntada en el sostre del laboratori que captarà un pla 

zenital del robot. 

• Processador: És el responsable de l’anàlisi i tractament de les dades enviades per la càmera, 

realitzar el control i el posterior enviament de les ordres que pertoquin al robot. En el nostres 

cas, una interfície gràfica d’usuari (GUI) realitzada amb l’aplicació MATLAB versió R2011a 

serà l’encarregada de realitzar les tasques comentades.  

La tecnologia usada per a la comunicació entre ordenador i processador és radiofreqüència. Es fan 

servir dos dispositius YS-C10U que transformen la senyal RS-232 (sèrie) del robot i el computador a 

radio i viceversa.  
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2.1. Llaç de control visual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Esquema de muntatge per a la pràctica de Visual Servoing (Elaboració pròpia) 

 

Fig. 2. Esquema de control per a la pràctica de Visual Servoing (Elaboració pròpia) 
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Com es pot observar a la figura 2, el llaç de control es divideix en dues parts: una offline  i una online. 

En la primera part, realitzada abans d’iniciar el programa, l’usuari serà l’encarregat d’escollir la 

trajectòria que es voldrà que el robot segueixi. La segona part serà el Visual Servoing.  

A partir d’un frame (fotografia) del vídeo captat per la càmera es realitzarà un tractament i extracció de 

característiques de la imatge, en el cas de la pràctica seran la posició i orientació del robot. Aquest 

valors seran comparats amb els del camí escollit i l’error serà enviat al controlador visual. Es durà a 

terme un control proporcional, és a dir, l’error es multiplicarà per una certa Kp, i la resposta serà 

enviada en forma de instruccions a realitzar cap al robot. En el cas de la pràctica i tal com es veu a la 

figura, el control de les articulacions s’efectua de manera indirecte, és a dir, el moviment dels diferents 

servomotors no és realitzat pel controlador visual sinó que es realitza mitjançant la controladora del 

robot MR-C3024 a partir dels valors que capta i de les instruccions rebudes del controlador visual. 

Finalment després d’haver realitzat el moviment es captarà un nou frame. 

 

3. GUI (Graphical User Interface) 

Una interfície gràfica d’usuari (GUI) és un programa o entorn que gestiona la interacció de l’usuari per 

mitjà d’un conjunt de menús, objectes gràfics o el punter, en comptes de fer ús de línies de comanda. 

La seva finalitat és representar, d’una manera més visual i senzilla per mitjà de les diferents icones e 

indicadors, tant la informació i accions que es poden realitzar sobre el programa com el resultats i 

dades obtingudes al ser executat. 

3.1. Finestra de la interfície gràfica d’usuari  

A la figura 3 es pot observar la GUI dissenyada per a realitzar el Visual Servoing. A continuació 

s’explicarà quina és la funció de cadascuna de les parts indicades a la figura: 
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• Selecció de trajectòries: Serveix per a escollir el camí que l’usuari voldrà que el robot 

realitzi. Només es pot escollir una trajectòria quan el programa està parat. Un cop escollida 

sota el panell de selecció apareix una previsualització de la forma del circuit escollir. Les 7 

opcions de circuit que s’han dissenyat són recta, corba, oval, forma de V, forma de D, forma 

de S i forma d’ànec 

• Botons de comandament: Són els encarregats de controlar l’aturada (STOP) o inici del 

programa (START). També controlen si es visualitzarà a la finestra de temps real el camí de 

referència (PATH ON/OFF) i el rastre del robot (TRACE ON/OFF).  

• Visualització en temps real: Mostra tant el camí de referència com els diferents punts per on 

passa el robot. Mitjançant els botons de comandament es pot escollir si es vol veure una, les 

dues o cap de les opcions. 

• Dades de sortida: En aquestes tres finestres es mostren les diferents dades que el programa 

va calculant i que són de l’interès de l’usuari. En primer lloc es mostra les coordenades on està 

situat el robot en aquell moment. També es mostren els errors d’orientació i posició que s’ha 

establert mitjançant la comparació entre el valors extrets de la imatge i la referència. 

Finalment es mostren les instruccions enviades al robot per de fer que segueixi el camí. 

Fig. 3. Elements del GUI de MATLAB per la pràctica de Visual Servoing (Elaboració pròpia) 
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3.2. Codi de l’arxiu .m 

Com s’ha dit anteriorment quan s’ha explicat el muntatge realitzat per a la pràctica, tant el control com 

l’extracció de característiques es realitzen en un ordenador personal i mitjançant l’entorn de 

computació MATLAB. A la figura 4 es pot observar un diagrama de flux de les diferents operacions 

que realitza el programa des de que es capta un frame del vídeo de la càmera (fotografia) fins que 

s’envien les ordres al robot.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vegada vist el diagrama de flux de les diferents accions que es realitzen en el programa 

s’explicaran algunes de les comandes utilitzades en per a realitzar-les .m per tal de facilitar la 

interpretació del programa. Per l’adquisició de vídeo es fa servir la Image acquisition toolbox mentre 

que per el tractament s’usa la Image processing toolbox. 

• Adquisició de vídeo/imatge: Es realitza mitjançant la Image acquisition toolbox. Mitjançant 

la comanda videoinput i especificant nom de l’adaptador, l’identificador de la càmera i la 

Fig. 4. Diagrama de flux de les operacions realitzades per MATLAB en la pràctica de Visual 

Servoing (Elaboració pròpia) 
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resolució, es crea un objecte d’entrada de vídeo. Per tal de realitzar una fotografia només cal 

fer ús de la comanda getsnapshot (objecte).  

• La binarització consisteix en convertir la imatge a dos colors (blanc i negre) però mantenint 

les propietats essencials de la imatge. Es calcula mitjançant Matlab el valor llindar de 

luminància de la imatge, els valors per sobre es convertiran a 1 mentre que els que estiguin 

per sota es passaran a 0. Es fa ús de les comandes graythresh  per calcular el valor llindar i 

im2bw per binaritzar la imatge. 

• Operacions morfològiques: En les operacions morfològiques, el valor de cada píxel de la 

imatge de sortida es calcula a partir tant del mateix píxel de la imatge d’entrada com del seu 

veïnatge. Es seleccionarà una forma i mesura del veïnatge (element estructural) que s’aplicarà 

per a cada píxel de la imatge d’entrada alterant els valors de la imatge de sortida però deixant-

ne la mateixa mida que l’entrada. Per la pràctica s’han realitzat les operacions d’erosió i 

dilatació.  Les comandes utilitzades són strel per a seleccionar el tipus d’element estructural, 

imerode per l’erosió i imdilate per la dilatació. 

• Etiquetat: És el procés d’assignar un valor a cada regió de la imatge segons la connectivitat 

de cada píxel amb el seu veïnatge. Per a realitzar l’etiquetat en Matlab cal fer ús de bwlabel. 

• Extracció de característiques de la imatge: Per tal de trobar tant la posició del robot (x,y) 

com el punt de direcció (m,n), s’utilitza la comanda regionprops-centroids que trobarà els 

centres de massa de les diferents regions de la imatge. Tal i com s’ha dit anteriorment, el 

robot duu un barret negre amb una etiqueta blanca que marcarà al direcció. Tal i com 

s’observa a la figura 5, les dues regions útils de la imatge són el barret rectangular (negre) i 

l’etiqueta (blanc), on s’han marcat els centroides que representaran la posició (blau) i el punt 

de direcció (vermell), respectivament. 
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• Matriu de distàncies: Per a trobar la matriu de distàncies cal fer ús de la comanda bwdist. 

Aquesta comanda té la propietat de trobar la distància per a cada valor nul de la matriu 

d’entrada fins al punt més proper de valor no nul. En el cas del programa al introduir la matriu 

de la trajectòria binària (1 els punts del camí, 0 els de fora) el resultat serà una matriu amb el 

valor 0 en el camí i per a cada píxel de fora del camí es tindrà la distància fins al punt més 

proper dins del mateix. D’aquesta forma simplement si es demana el valor de la matriu en de 

la posició del robot, s’obtindrà l’error de posició d el robot (0 en cas d’estar sobre el camí o bé 

la distància al punt més proper si s’està fora).   

• Obtenció del vector director en cas d’esta sobre el camí: Al seleccionar una trajectòria i 

iniciar el programa es guarden dues imatges del camí (Fig.6). La primera està realitzada en 

blanc i negre i serà la que es binaritzarà i s’obtindrà la matriu de distàncies per a comparar-la 

amb el punt on està situat el robot. La segona està en colors. Per tal de que cada color 

representi un valor diferent, el que s’ha de fer és indexar-la amb la comanda rgb2ind 

especificant un mapa de colors en que es conegui quin valor prendrà cadascun dels colors. La 

relació de colors i el significat es mostra a la taula 1. Per tant, un cop indexada la imatge si es 

demana el valor de la matriu en la posició del robot, s’obtindrà un d’aquests valors i es 

coneixerà la direcció a seguir. 

Fig. 5. Extracció de característiques de la imatge. Visualització de la posició (vermell) i del punt de direcció 

(blau) (Elaboració pròpia mitjançant Matlab) 
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ÍNDEX COLOR SIGNIFICAT 

0 Negre Direcció nord (180º) 

1 Blau Direcció nord-est (135 º) 

2 Cian Direcció est ( 90º) 

3 Vermell Direcció sud-est (45º) 

4 Gris Direcció sud (0º) 

5 Verd Direcció sud-oest (315º) 

6 Magenta Direcció oest (270 º) 

7 Groc Direcció nord-oest (225 

8 Blanc Fora del camí 

9 Verd Final del camí (aturar-se) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  

• Obtenció del punt més proper del camí en cas de ser fora: Primerament es crea una matriu 

de zeros de mida 480x640 mitjançant la comanda zeros. Posteriorment se li adjudica el valor 1 

Taula 1. Correspondència dels índex de la imatge amb el seu significat(Elaboració pròpia) 

Fig. 6. Imatges de les trajectòries en blanc i negre (per la matriu de distàncies) i en colors (per la 

direcció del robot sobre el camí)  (Elaboració pròpia) 
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a la posició del robot i es realitza la matriu de distàncies mitjançant bwdist. D’aquesta forma 

s’obté un 0 a la posició del robot i les distàncies de la resta dels punts fins aquesta. 

Seguidament, es calcular la intersecció de la matriu de distàncies amb la trajectòria binària 

(multiplicació element per element de matrius). D’aquesta forma s’obté una matriu amb les 

distàncies fins al punt del robot dins el camí i 0 fora del camí. Trobant les coordenades del que 

tingui el valor mínim (que coincidirà amb el valor de l’error de posició), es tindrà el punt més 

proper. 

• Control: Per a realitzar el control el primer és trobar el valor dels errors. L’error de posició 

s’ha obtingut mitjançant la matriu de distàncies. En el cas de l’error de orientació caldrà trobar 

la direcció del vector de direcció v (v=[m,n]-[x,y]) mitjançant la comanda cart2pol que 

transforma de coordenades cartesianes a polars, obtenint així l’angle θ. Seguidament es 

compararà amb l’angle que haurà de seguir el robot que pot provenir, bé de la imatge 

indexada (β); o del vector extret del punt més proper del camí w (w=[a,b]-[x,y]) que passant-

lo a polars s’obté l’angle α. L’error d’orientació serà doncs la diferència entre l’angle θ i β o α, 

segons convingui. Finalment, es calcularà l’acció proporcional segons els diferents Kp del 

controlador per a caminar, girar a la dreta i girar a l’esquerra. 

• Enviament de instruccions: Per enviar les instruccions per radiofreqüència al robot cal 

primer crear un canal de comunicacions sèrie en el port on es tingui connectat el dispositiu 

YS-C10U mitjançant la comanda serial i després obrir-lo amb fopen. Per tal de rebre dades es 

fa ús de la comanda fread, mentre que per escriure cal usar fwrite. Finalment quan s’hagi 

executat el programa serà necessari tancar el canal mitjançant fclose. El protocol d’enviament 

de dades s’explicarà posteriorment. 

A part de les diferents accions del programa que s’acaben d’explicar, hi ha certs conceptes i comandes 

específics dels GUI realitzats amb Matlab que cal conèixer:  

• Callbacks: Sempre que s’introdueix un element en un GUI es creen automàticament diverses 

línees de codi anomenades CreateFcn. A més, si es vol interactuar amb algun element com pot 

ser per exemple un botó es poden visualitzar si es vol els anomenats Callbacks mitjançant el 

botó dret del ratolí sobre l’element i prement sobre View Callbacks. Les diferents accions que 

es vulgui realitzar al prémer un botó caldrà escriure-les sota la línia 

function_nom_boto_Callback. 

• Handle: Tots els valors de les propietats dels diferents elements continguts dins del GUI 

(color, posició, valor, nom...), així com els valors de les variables transitòries es guarden en 

una estructura sota un mateix identificador anomenat handles.   

• Maneig de la variable handles: Per tal de guardar les variables i propietats dels elements en 

l’estructura de dades de l’aplicació cal fer ús de la funció guidata(h0bject,handles). Per 
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obtenir un valor d’algun component de la variable handles s’utilitza la funció get; en canvi, si 

el que es vol és assignar un valor a algun component es farà servir la funció set. 

 

4. Exercici - Disseny del codi Robonova 

Exercici. Realitzar el codi Robonova paral·lel al vist amb Matlab per tal de realitzar el control visual 

del robot. Caldrà captar les instruccions enviades des de l’ordenador (tipus d’ordre i quantitat) seguint 

el protocol i les comandes que s’explicaran tot seguit i realitzar el moviment que pertoqui segons les 

ordres rebudes a través del port sèrie.       � 

4.1. Protocol de comunicació 

Punt de vista de l’ordenador: 

1) Enviar valor ordre 

2) Esperar a rebre el valor OK (98) del robot, en cas contrari enviar de nou 

3) Enviar la quantitat de moviments  

4) Esperar a rebre el valor OK (98) del robot, en cas contrari enviar de nou 

5) Esperar fins a rebre el valor de RESET (99) que indica que s’han realitzat els moviments i pot 

continuar el programa  

Punt de vista del robot: 

1) Rebre valor ordre 

2) Comprovar que sigui correcte (només pot ser 1-caminar, 2-girar dreta, 3-girar esquerra) 

3) Si és correcte, enviar valor OK (98), sinó tornar a rebre. 

4) Rebre la quantitat de moviments a executar 

5) Comprovar que sigui correcte (realitzar més de 12 moviments és improbable) 

6) Si és correcte, enviar valor OK (98), sinó tornar a rebre 

7) Dur a terme el moviment que pertoqui, la quantitat de vegades que indicada. 

8) Un cop finalitzat els moviments enviar el valor de RESET (99) i reiniciar el programa.  
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4.2. Comandes a utilitzar 

Per tal de dur a terme l’enviament i recepció de dades via sèrie, les comandes que el llenguatge 

RoboBasic ofereix són ERX, ETX. A continuació es mostrarà un exemple de com fer-les servir: 

‘Recepció de valors. Cal realitzar un nou subprogra ma que es repetirà fins 

que el valor sigui rebut. També es recomanable inic ialitzar la variable que 

servirà per emmagatzemar el valor rebut amb un valo r que se sàpiga que no 

prendrà. 

recepció_valor: 

 ‘Inicialització de la variable a un valor impossibl e  

valor_reb = 200 

‘La comanda de recepció te com a elements d’entrada  la velocitat 

que serà sempre 9600, el nom de la variable on es g uardarà el valor 

i finalment el nom del subprograma  

ERX 9600,valor_reb,recepcio_valor  

‘Enviament de dades. Simplement cal especificar la velocitat i el nom de la 

variable o constant que es vol enviar  

ETX 9600,valor_env  

 

Per a realitzar els moviment de caminar i girar malgrat es podria fer ús dels mateixos que s’han 

dissenyat i usat en les pràctiques 2 i 3, caldria canviar els valors de les Kp utilitzades en el controlador 

per tal que corresponguessin amb els moviments dissenyats. Per tant es posen a disposició també els 

moviments usats per els valors de Kp que es poden trobar al guió que són en el cas del desplaçament 

(caminar) de 30.42-1 ; pel gir a la dreta de 22.81-1; mentre que pel gir a l’esquerra de 24.37-1. 

 

caminar: 

     'Inclinar-se a la dreta 

     SPEED 5 
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     MOVE G24, 85,  71, 152,  91, 112,  60, 100,  40,  80,    ,    ,    , 

100,  40,  80,    ,    ,    , 112,  76, 145,  93,  92,  60,  

     'Aixecar peu esquerre 

     SPEED 10 

     MOVE24  90, 107, 105, 105, 114,  60,  90,  40,  80,    ,    ,    , 

100,  40,  80,    ,    ,    , 114,  76, 145,  93,  90,  60,  

'Avançar peu esquerra + Baixar peu esquerre 

     MOVE G24, 90,  56, 143, 122, 114,  60,  80,  40,  80,    ,    ,    , 

105,  40,  80,    ,    ,    , 113,  80, 145,  90,  90,  60, 

    MOVE G24, 90,  46, 163, 112, 114,  60,  80,  40,  80,    ,    ,    , 

105, 40,  80,    ,    ,    , 112,  80, 145,  90,  9 0,  60,  

'Inclinar-se a l’esquerra + Aixeca peu dret 

     SPEED 5 

     MOVE G24 , 100,  66, 141, 113, 100, 100,  90,  40,  80,    ,     , 

, 100,  40,  80,    ,    ,    , 100,  83, 156,  80,  100, 100,  

     MOVE G24 , 113,  78, 142, 105,  90,  60, 100,  40,  80,    ,     , 

, 100,  40,  80,    ,    ,    ,  90, 102, 136,  85,  114,  60,  

'Avançar peu dret 

     SPEED 7 

     MOVE G24 , 113,  76, 145,  93,  90,  60, 100,  40,  80,    ,     , 

,  90,  40,  80,    ,    ,    ,  90, 107, 105, 105,  114,  60, 

'Baixa peu esquerre fins alçada peu dret 

     SPEED 5 

     MOVE G24,  108,  84, 135,  94,  86,  , 100,  40,  80,  ,  ,  ,   90, 

40,  80,  ,  ,  ,  91,  88, 130,  98, 115, 
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'standard_pose 

     MOVE G6A,100, 76, 145, 93, 100, 100  

     MOVE G6D,100, 76, 145, 93, 100, 100  

     MOVE G6B,100, 30, 80, 100, 100, 100  

     MOVE G6C,100, 30, 80, 100, 100, 100  

     WAIT 

RETURN 

 

'================================================ 

     '================================================ 

turn_right: 

HIGHSPEED SETON 

MOVE G6D, 100,  84, 164,  99, 100  

     MOVE G6A, 100,  68, 126,  87, 105 

     WAIT 

 MOVE G6D, 100,  76, 145,  93, 100  

     MOVE G6A, 100,  76, 145,  93, 100  

     WAIT 

HIGHSPEED SETOFF 

RETURN 

  '================================================  

     '================================================ 

turn_left: 

HIGHSPEED SETON  
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MOVE G6A, 100,  84, 161,  98, 100  

     MOVE G6D, 100,  68, 129,  88, 105  

     WAIT 

MOVE G6A, 100,  76, 145,  93, 100  

     MOVE G6D, 100,  76, 145,  93, 100  

     WAIT 

     HIGHSPEED SETOFF 

     RETURN 
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B  Exercicis resolts 

En aquest segon annex es proposarà una solució per cadascun dels exercicis del guió de 

pràctiques. Degut a l’objectiu docent del projecte, cadascuna de les solucions s’explicaran de 

forma que qualsevol persona que vulgui fer servir aquestes pràctiques pugui fer-ne ús 

juntament amb resolució dels exercicis plantejats. 

B.1. Exercicis control en llaç obert 

Tal i com es va dir, aquests primers exercicis són de complexitat reduïda i en la majoria es pot 

fer ús de línies de codi del programa de demostració. 

B.1.1. Exercici 1 

Exercici 1. Fer una seqüència de moviment que sigui pujar els braços, ajupir-se mantenint 

els braços aixecats, baixar els braços a una posició normal i torna a aixecar-se. 

 

‘Declaració de variables 
DIM A AS BYTE 

Es declara la variable A de tipus byte (8 bits - [0-255]) per usar-la posteriorment en el control remot. 

 
 
'Configure PTP for using with groups of servos 
PTP SETON 
'Configure PTP for using with all the servos in the  robot 
PTP ALLON 

Activa el funcionament punt a punt de tots els servomotors. 

 
 
'== motor direction setting ===================== 
DIR G6A,1,0,0,1,0,0 
DIR G6B,1,1,1,1,1,1 
DIR G6C,0,0,0,0,0,0 
DIR G6D,0,1,1,0,1,0 
 

Es defineix el sentit de gir dels diferents servomotors. Si hi ha un 1 el servomotor girarà en sentit horari mentre 

que un 0 farà que el servo giri en sentit antihorari.  

La definició de moviments i tractaments pels servos es fa sempre per 24 motors (dels quals realment només estan 

16). 
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Grup 6A: Cama esquerra (5 servomotors) 

Grup 6B: Braç esquerre(3 servomotors) 

Grup 6C: Braç dret (3 servomotors) 

Grup 6D: Cama dreta (5 servomotors). 

 
'== motor start position read =================== 
GETMOTORSET G6A,1,1,1,1,1,0 
GETMOTORSET G6B,1,1,1,0,0,0 
GETMOTORSET G6C,1,1,1,0,0,0 
GETMOTORSET G6D,1,1,1,1,1,0 

Definició de la posició inicial al iniciar el programa. En cas de ser un 1 els motors es quedaran a la posició que 

estaven, en cas de tenir un 0 es mouran a una posició de seguretat indicada per el controladors. 

 
 
SPEED 5 

S’assigna a la velocitat el valor 5. Es recomana no utilitza velocitats superiors a 10 per les diferents pràctiques a 

realitzar 

 
 
'== motor power on ============================= 
MOTOR G24 
GOSUB standard_pose 

S’engeguen els diferents motors i es porta el robot a una posició estàndard que s’explicarà posteriorment. 

 
'================================================ 
'================================================ 
 
'Main procedure 
MAIN:  

A = REMOCON(1) 

  IF A = 1 THEN  
   GOSUB main_mov 
  ELSEIF A <>1 THEN 
   GOTO MAIN 
  ENDIF 

GOSUB standard_pose  
GOTO MAIN 

 

Aquesta part és simplement de seguretat ja que a l’introduir qualsevol comanda i enviar-la al controlador 

s’executa immediatament- Per evitar-ho es dissenya un programa en bucle que el que fa és esperar que es premi 

el botó 1 del comandament. Un cop premut es passa a un subprograma on s’escriurà el codi del programa a 

realitzar. Un cop executat el subprograma es tornarà a la posició estàndard i es tornarà a entrar en el bucle. 

main_mov: 
 

'Seqüència de moviments de l'enunciat separats entr e ells per una 
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espera d'1 segon 
 
MOVE G24, 100,  76, 145,  93, 100,  , 100, 160, 160,  ,  ,  , 
100, 160, 160,  ,  ,  , 100,  76, 145,  93, 100, 
WAIT   
DELAY 1000 
MOVE G24, 100, 169,  28, 117,  99,  , 100, 160, 160,  ,  ,  , 
100, 160, 160,  ,  ,  , 102, 167,  25, 119,  98,  
WAIT 
DELAY 1000 
MOVE G24, 100, 169,  28, 117,  99,  , 100,  30,  80,  ,  ,  , 
100,  30,  80,  ,  ,  , 102, 167,  25, 119,  98,   
WAIT 
DELAY 1000 
RETURN 

Mitjançant la eina Catch & Play es troben les diferents posicions dels 24 servomotors a les que es vol portar el 

robot per tal d’executar els moviments de l’enunciat. Per cadascun dels moviments s’espera a que els 

servomotors acabin el moviment per tal de sincronitzar-los (WAIT) i després es fa una pausa d’1 segon (el valor 

està en ms). Finalment es retorna a la línia del programa inicial. 

 
 
'================================================ 
standard_pose: 

MOVE G6A,100, 76, 145, 93, 100, 100 
MOVE G6D,100, 76, 145, 93, 100, 100 
MOVE G6B,100, 30, 80, 100, 100, 100 
MOVE G6C,100, 30, 80, 100, 100, 100 
WAIT 
RETURN 

'================================================  

Es defineixen els valors de la posició estàndard ( posició inicial i de seguretat). En aquest cas es defineixen les 

posicions per parts. Igual que anteriorment s’espera a que acabin els moviments i es retorna al programa inicial. 

 

B.1.2. Exercici 2 

Exercici 2. Fer la mateixa seqüència que a l’exercici anterior però fent ús per a cadascun 

dels moviments d’una crida a un subprograma que faci aquests passos. 

 

'Declaració de variables 
DIM A AS BYTE 

Es declara la variable A de tipus byte (8 bits - [0-255]) per usar-la posteriorment en el control remot. 

 
'Configure PTP for using with groups of servos 
PTP SETON 
'Configure PTP for using with all the servos in the  robot 
PTP ALLON 
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Activa el funcionament punt a punt de tots els servomotors. 

 
 
'== motor direction setting ===================== 
DIR G6A,1,0,0,1,0,0 
DIR G6B,1,1,1,1,1,1 
DIR G6C,0,0,0,0,0,0 
DIR G6D,0,1,1,0,1,0 
 

Es defineix el sentit de gir dels diferents servomotors. Si hi ha un 1 el servomotor girarà en sentit horari mentre 

que un 0 farà que el servo giri en sentit antihorari.  

La definició de moviments i tractaments pels servos es fa sempre per 24 motors (dels quals realment només estan 

16). 

Grup 6A: Cama esquerra (5 servomotors) 

Grup 6B: Braç esquerre(3 servomotors) 

Grup 6C: Braç dret (3 servomotors) 

Grup 6D: Cama dreta (5 servomotors). 

 
 
'== motor start position read =================== 
GETMOTORSET G6A,1,1,1,1,1,0 
GETMOTORSET G6B,1,1,1,0,0,0 
GETMOTORSET G6C,1,1,1,0,0,0 
GETMOTORSET G6D,1,1,1,1,1,0 

Definició de la posició inicial al iniciar el programa. En cas de ser un 1 els motors es quedaran a la posició que 

estaven, en cas de tenir un 0 es mouran a una posició de seguretat indicada per el controladors. 

 
 
SPEED 5 

S’assigna a la velocitat el valor 5. Es recomana no utilitza velocitats superiors a 10 per les diferents pràctiques a 

realitzar 

 
 
'== motor power on ============================= 
MOTOR G24 
GOSUB standard_pose 

S’engeguen els diferents motors i es porta el robot a una posició estàndard que s’explicarà posteriorment. 

 
'================================================ 
'================================================ 
 
'Main procedure 
MAIN:  
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A = REMOCON(1) 

  IF A = 1 THEN  
   GOSUB main_mov 
  ELSEIF A <>1 THEN 
   GOTO MAIN 
  ENDIF 

GOSUB standard_pose  
GOTO MAIN 

 

Aquesta part és simplement de seguretat ja que a l’introduir qualsevol comanda i enviar-la al controlador 

s’executa immediatament- Per evitar-ho es dissenya un programa en bucle que el que fa és esperar que es premi 

el botó 1 del comandament. Un cop premut es passa a un subprograma on s’escriurà el codi del programa a 

realitzar. Un cop executat el subprograma es tornarà a la posició estàndard i es tornarà a entrar en el bucle. 

 
 
main_mov: 
 

'Seqüència de moviments de l'enunciat separats entr e ells per una

 espera d'1 segon i realitzats cadascun en un subpr ograma 

 
GOSUB pujar_mans             

 DELAY 1000           
 GOSUB seure          
 DELAY 1000          
 GOSUB baixar_mans            
 RETURN 

Es defineixen els diferents moviments a realitzar com a subprogrames i es separen entre ells per pauses d’1 

segon. 

 
 
'================================================ 
standard_pose: 

MOVE G6A,100, 76, 145, 93, 100, 100 
MOVE G6D,100, 76, 145, 93, 100, 100 
MOVE G6B,100, 30, 80, 100, 100, 100 
MOVE G6C,100, 30, 80, 100, 100, 100 
WAIT 
RETURN 

'================================================  

Es defineixen els valors de la posició estàndard ( posició inicial i de seguretat). En aquest cas es defineixen les 

posicions per parts. Igual que anteriorment s’espera a que acabin els moviments i es retorna al programa inicial. 

 
 
 
 
'================================================ 
pujar_mans: 
    MOVE G6A, 100, 76, 145, 93, 100 
    MOVE G6D, 100, 76, 145, 93, 100  
    MOVE G6B, 100, 168, 150 
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    MOVE G6C, 100, 168, 150 
    WAIT 
    RETURN 
'================================================ 
seure: 
    MOVE G6A, 100, 151,  23, 140, 101, 100 
    MOVE G6D, 100, 151,  23, 140, 101, 100 
    MOVE G6B, 100, 168, 150 
    MOVE G6C, 100, 168, 150 
    WAIT 
    RETURN 
'================================================ 
baixar_mans: 
    MOVE G6A, 100, 151, 23, 140, 101, 100 
    MOVE G6D, 100, 151, 23, 140, 101, 100 
    MOVE G6B, 100, 30, 80, 100, 100, 100 
    MOVE G6C, 100, 30, 80, 100, 100, 100  
    WAIT 
    RETURN 

Per cadascun dels subprogrames s’introdueixen les posicions mitjançant l’eina Catch & Play. En aquest cas 

s’han introduït en grups de 6 servomotors. S’esperarà a que els servomotors finalitzin el moviment i es retornarà 

al programa principal. 

 

B.1.3. Exercici 3 

 Exercici 3. Caminar endavant 10 passos consecutivament sense parades intermèdies. Per a 

realitzar el moviment es pot fer ús de les comandes per a fer un pas endavant del programa 

de demostració. Si es vol també es pot implementar manualment sempre tenint en compte 

que per caminar s’han de fer passos intermedis com són pujar una cama, posteriorment 

avançar la cama i finalment baixar-la tot tenint en compte que per cada moviment s’haurà 

de tornar a equilibrar el pes. 

 
'Declaració de constants 
CONST MAX_PASSOS = 4 

Es declara la constant MAX_PASSOS amb valor 4 per a fer-ne ús durant el programa. 

 
 
'Declaració de variables 
DIM A AS BYTE 
DIM passos AS BYTE 

Es declaren les variables de tipus byte (8 bits - [0-255]) per usar-la posteriorment en el programa. 

'Configure PTP for using with groups of servos 
PTP SETON 
'Configure PTP for using with all the servos in the  robot 
PTP ALLON 
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Activa el funcionament punt a punt de tots els servomotors. 

 
 
'== motor direction setting ===================== 
DIR G6A,1,0,0,1,0,0 
DIR G6B,1,1,1,1,1,1 
DIR G6C,0,0,0,0,0,0 
DIR G6D,0,1,1,0,1,0 

Es defineix el sentit de gir dels diferents servomotors. Si hi ha un 1 el servomotor girarà en sentit horari mentre 

que un 0 farà que el servo giri en sentit antihorari.  

La definició de moviments i tractaments pels servos es fa sempre per 24 motors (dels quals realment només estan 

16). 

Grup 6A: Cama esquerra (5 servomotors) 

Grup 6B: Braç esquerre(3 servomotors) 

Grup 6C: Braç dret (3 servomotors) 

Grup 6D: Cama dreta (5 servomotors). 

 
 
'== motor start position read =================== 
GETMOTORSET G6A,1,1,1,1,1,0 
GETMOTORSET G6B,1,1,1,0,0,0 
GETMOTORSET G6C,1,1,1,0,0,0 
GETMOTORSET G6D,1,1,1,1,1,0 

Definició de la posició inicial al iniciar el programa. En cas de ser un 1 els motors es quedaran a la posició que 

estaven, en cas de tenir un 0 es mouran a una posició de seguretat indicada per el controladors. 

 
 
SPEED 5 

S’assigna a la velocitat el valor 5. Es recomana no utilitza velocitats superiors a 10 per les diferents pràctiques a 

realitzar 

 
 
'== motor power on ============================= 
MOTOR G24 
GOSUB standard_pose 

S’engeguen els diferents motors i es porta el robot a una posició estàndard que s’explicarà posteriorment. 

 
'================================================ 
'================================================ 
 
'Main procedure 
 
MAIN: 
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'Inicialització 
     passos  = 1 

DELAY 4000  
     
     'Realització dels diferents moviments de camin ar (primer pas, 

seqüència de passos consecutius, retorn a posició i nicial) 
     GOSUB primer_pas  
     FOR passos  = 1 TO MAX_PASSOS 
        GOSUB caminar  
     NEXT passos  
     GOSUB retorn_inici  
END 

S’inicialitza la variable passos. Posteriorment es fa el moviment de caminar a partir del de demostració 

modificant alguns aspectes com les velocitats per optimitzar-lo i dividint-lo en 3 parts: primer pas,caminar i 

retorn a l’inici. Un cop realitzat el moviment es finalitza el programa. 

 
 
 

 
'================================================ 
'================================================ 

standard_pose: 
    SPEED 5 

MOVE G6A,100, 76, 145, 93, 100, 100  
     MOVE G6D,100, 76, 145, 93, 100, 100  
     MOVE G6B,100, 30, 80, 100, 100, 100  
     MOVE G6C,100, 30, 80, 100, 100, 100  
     WAIT 
     RETURN 

Es defineixen els valors de la posició estàndard ( posició inicial i de seguretat). 

 
 
'================================================ 
'================================================ 

 
primer_pas: 
  
     'Inclinar-se a la dreta 
     SPEED 5 
MOVE24 85, 71, 152, 91, 112, 60, 100, 40,  80,    ,    ,    , 
100,  40,  80,    ,    ,    , 112,  76, 145,  93,  92,  60, 
 
     'Aixecar peu esquerre 
     SPEED 10 
     MOVE24  90, 107, 105, 105, 114,  60,  90,  40,  80,    ,    , 
    , 100,  40,  80,    ,    ,    , 114, 76, 145, 9 3, 90,  60, 
 
     'Avançar peu esquerra + 'Baixar peu esquerre 
MOVE24  90,  56, 143, 122, 114,  60,  80,  40,  80,    ,    , 
    , 105, 40, 80,    ,    ,    , 113, 80, 145,  90 ,  90,  60, 
     MOVE24  90,  46, 163, 112, 114,  60,  80,  40,  80,    ,    , 
105,  40,  80,    ,    ,    , 112,  80, 145,  90,  90,  60, 
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     'Inclinar-se a l'esquerra + Aixeca peu dret 

SPEED 5 
     MOVE24 100,  66, 141, 113, 100, 100,  90,  40,  80,    ,    , 
    , 100, 40,  80,    ,    ,    , 100,  83, 156,  80, 100, 100, 
     MOVE24 113,  78, 142, 105,  90,  60, 100,  40,  80,    ,    , 
    , 100, 40,  80,    ,    ,    ,  90, 102, 136,  85, 114,  60, 
 
      

'Avançar peu dret 
     SPEED 7 
     MOVE24 113,  76, 145,  93,  90,  60, 100,  40,  80,    ,    , 
    , 90,  40,  80,    ,    ,    ,  90, 107, 105, 1 05, 114,  60, 
 
     'Avançar peu dret + Baixar peu dret 
     SPEED 10 
     MOVE24 113,  80, 145,  90,  90,  60, 105,  40,  80,    ,    , 
    , 80,  40,  80,    ,    ,    ,  90,  56, 143, 1 22, 114,  60, 
     MOVE24 112,  80, 145,  90,  90,  60, 105,  40,  80,    ,    , 
    , 80,  40,  80,    ,    ,    ,  90,  46, 163, 1 12, 114,  60, 
  
     'Inclinar-se a la dreta + Aixecar peu esquerre  
     SPEED 5 
     MOVE24 100,  83, 156,  80, 100, 100, 100,  40,  80,    ,    , 
    , 90,  40,  80,    ,    ,    , 100,  66, 141, 1 13, 100, 100, 
     MOVE24  90, 102, 136,  85, 114,  60, 100,  40,  80,    ,    , 
    , 100, 40, 80,    ,    ,    , 113,  78, 142, 10 5,  90,  60, 
 
     'Avançar peu esquerre 
     SPEED 7 
     MOVE24  90, 107, 105, 105, 114,  60,  90,  40,  80,    ,    , 
    , 100,  40, 80,    ,    ,    , 114,  76, 145,  93,  90,  60, 
 
RETURN 

En aquesta primera part es parteix de la posició estàndard i es realitzen dos passos (un amb cada peu). 

Posteriorment es porta el robot a una posició intermèdia que permetrà continuar caminant si es desitja. Deixant 

el robot en aquesta posició intermèdia permet realitzar el moviment de caminar de manera més continua i real. 

 
 
caminar: 
 

SPEED 10 
     'Avançar peu esquerra + 'Baixar peu esquerre 
    MOVE24  90,  56, 143, 122, 114,  60,  80,  40,  80,    ,    , 
    , 105, 40,  80,    ,    ,    , 113,  80, 145,  90,  90,  60, 
     MOVE24  90,  46, 163, 112, 114,  60,  80,  40,  80,    ,    , 
    , 105, 40, 80,    ,    ,    , 112,  80, 145,  9 0,  90,  60, 
 
     'Inclinar-se a l'esquerra + Aixeca peu dret 
     SPEED 5 
     MOVE24 100,  66, 141, 113, 100, 100,  90,  40,  80,    ,    , 
    , 100,  40,  80,    ,    ,    , 100,  83, 156,  80, 100, 100, 
     MOVE24 113,  78, 142, 105,  90,  60, 100,  40,  80,    ,    , 
    , 100,  40,  80,    ,    ,    ,  90, 102, 136,  85, 114,  60, 
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     'Avançar peu dret 
     SPEED 7 
     MOVE24 113,  76, 145,  93,  90,  60, 100,  40,  80,    ,    , 
    ,  90,  40,  80,    ,    ,    ,  90, 107, 105, 105, 114,  60, 
 
     'Avançar peu dret + Baixar peu dret 
     SPEED 10 
     MOVE24 113,  80, 145,  90,  90,  60, 105,  40,  80,    ,    , 
    ,  80,  40,  80,    ,    ,    ,  90,  56, 143, 122, 114,  60, 
     MOVE24 112,  80, 145,  90,  90,  60, 105,  40,  80,    ,    , 
    ,  80,  40,  80,    ,    ,    ,  90,  46, 163, 112, 114,  60, 
 
     'Inclinar-se a la dreta + Aixecar peu esquerre  
     SPEED 5 
     MOVE24 100,  83, 156,  80, 100, 100, 100,  40,  80,    ,    , 
    ,  90,  40,  80,    ,    ,    , 100,  66, 141, 113, 100, 100, 
     MOVE24  90, 102, 136,  85, 114,  60, 100,  40,  80,    ,    , 
    , 100,  40,  80,    ,    ,    , 113,  78, 142, 105,  90,  60, 
 
     'Avançar peu esquerre 
     SPEED 7 
     MOVE24  90, 107, 105, 105, 114,  60,  90,  40,  80,    ,    , 
    , 100,  40,  80,    ,    ,    , 114,  76, 145,  93,  90,  60, 
 
     RETURN 

A la segona part es parteix de la posició intermèdia, es realitzen dos passos consecutius tal i com es feia en el 

primer pas i es retorna a la posició intermèdia.  

 
retorn_inici: 
 
     'Baixa peu esquerre fins alçada peu dret 
     SPEED 5 
     MOVE24  85,  71, 152,  91, 112,  60, 100,  40,  80,    ,    , 
    , 100,  40,  80,    ,    ,    , 112,  76, 145,  93,  92,  60, 
 
     'standard_pose 
     MOVE G6A,100, 76, 145, 93, 100, 100  
     MOVE G6D,100, 76, 145, 93, 100, 100  
     MOVE G6B,100, 30, 80, 100, 100, 100  
     MOVE G6C,100, 30, 80, 100, 100, 100  
     WAIT 
 
     RETURN 

Finalment en el aquesta darrera part es porta el robot de la posició intermèdia fins a la posició estàndard de 

seguretat. En cas de només voler realitzar un pas els moviments a realitzar simplement serien el primer pas 

inicial + retorn a l’inici 
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B.1.4. Exercici 4 

Exercici 4. Fer un gir de 90 º cap a la dreta. Fer un gir de 90 º cap a l’esquerra. Fer un gir 

de 180 º. 

 
'Declaració de constants 
CONST MAX_GIRS_DRET90 = 5 
CONST MAX_GIRS_ESQ90 = 4 
CONST MAX_GIRS_180 = 7 

Es declaren les constants i els seus valors consegüents que es vol que tinguin. 

 
'Declaració de variables 
DIM girs  AS BYTE 

Es declaren les variables de tipus byte (8 bits - [0-255]) per usar-la posteriorment en el programa. 

'Configure PTP for using with groups of servos 
PTP SETON 
'Configure PTP for using with all the servos in the  robot 
PTP ALLON 

Activa el funcionament punt a punt de tots els servomotors. 

 
 
'== motor direction setting ===================== 
DIR G6A,1,0,0,1,0,0 
DIR G6B,1,1,1,1,1,1 
DIR G6C,0,0,0,0,0,0 
DIR G6D,0,1,1,0,1,0 
 

Es defineix el sentit de gir dels diferents servomotors. Si hi ha un 1 el servomotor girarà en sentit horari mentre 

que un 0 farà que el servo giri en sentit antihorari.  

La definició de moviments i tractaments pels servos es fa sempre per 24 motors (dels quals realment només estan 

16). 

Grup 6A: Cama esquerra (5 servomotors) 

Grup 6B: Braç esquerre(3 servomotors) 

Grup 6C: Braç dret (3 servomotors) 

Grup 6D: Cama dreta (5 servomotors). 

 
'== motor start position read =================== 
GETMOTORSET G6A,1,1,1,1,1,0 
GETMOTORSET G6B,1,1,1,0,0,0 
GETMOTORSET G6C,1,1,1,0,0,0 
GETMOTORSET G6D,1,1,1,1,1,0 
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Definició de la posició inicial al iniciar el programa. En cas de ser un 1 els motors es quedaran a la posició que 

estaven, en cas de tenir un 0 es mouran a una posició de seguretat indicada per el controladors. 

 
 
SPEED 5 

S’assigna a la velocitat el valor 5. Es recomana no utilitza velocitats superiors a 10 per les diferents pràctiques a 

realitzar 

 
 
'== motor power on ============================= 
MOTOR G24 
GOSUB standard_pose 

S’engeguen els diferents motors i es porta el robot a una posició estàndard que s’explicarà posteriorment. 

 
 
'================================================ 
'================================================ 
 
 
'Main procedure 
 
MAIN: 
 
     'Inicialització 
     girs = 1 
     DELAY 2500 

S’inicialitzen les variables i es fa una espera per tal de donar temps a l’usuari abans de que s’executi el 

programa. 

 
 
     'Realització dels girs necessaris (MAX_GIRS) p er tal de realitzar 

els diferents girs separats entre ells per pauses d e 3 segons. 
     FOR girs = 1 TO MAX_GIRS_DRET90 
         GOSUB turn_right 
         GOSUB standard_pose 
         DELAY 500 
     NEXT girs 
 
     girs = 1 
     DELAY 3000 
     FOR girs = 1 TO MAX_GIRS_ESQ90 
         GOSUB turn_left 
         GOSUB standard_pose 
         DELAY 500 
     NEXT girs 
 
     girs = 1 
     DELAY 3000 
     FOR girs = 1 TO MAX_GIRS_180 
         GOSUB turn_left 
         GOSUB standard_pose 
         DELAY 500 
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     NEXT girs 
 
     END 

Per tal de realitzar girs es fan servir les comandes del programa de demostració. Cada vegada que és realitza la 

seqüència només es gira un cert número de graus que varia segons el costat. Per aquest motiu s’haurà de repetir 

més o menys vegades per tal de realitzar els girs proposats per l’enunciat: 90º cap a la dreta, 90º cap a 

l’esquerra i 180º. Els diferents exercicis es separaran per pauses de 3 segons. 

 
 
'================================================ 
'================================================ 
standard_pose: 
     SPEED 5 
     MOVE G6A,100, 76, 145, 93, 100, 100 
     MOVE G6D,100, 76, 145, 93, 100, 100 
     MOVE G6B,100, 30, 80, 100, 100, 100 
     MOVE G6C,100, 30, 80, 100, 100, 100 
     WAIT 
 
     RETURN 

Es defineixen els valors de la posició estàndard ( posició inicial i de seguretat). 

'================================================ 
'================================================ 
 
turn_right: 
     SPEED 7 
 
     MOVE G6A,  85,  71, 152,  91, 112,  60 
     MOVE G6D, 112,  76, 145,  93,  92,  60 
     MOVE G6B, 100,  40,  80,    ,    ,    , 
    MOVE G6C, 100,  40,  80,    ,    ,    , 
     WAIT 
 
     SPEED 10 
 
      
MOVE G6D, 113,  75, 145,  97,  93,  60 
     MOVE G6A,  90,  50, 157, 115, 112,  60 
     MOVE G6C, 105,  40,  70,    ,    ,    , 
     MOVE G6B,  90,  40,  70,    ,    ,    , 
     WAIT 
 
     MOVE G6D, 108,  78, 145,  98,  93,  60 
     MOVE G6A,  95,  43, 169, 110, 110,  60 
     MOVE G6C, 105,  40,  70,    ,    ,    , 
     MOVE G6B,  80,  40,  70,    ,    ,    , 
     WAIT 
 
     RETURN 
 
'================================================ 
'================================================ 
 
turn_left: 
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     SPEED 7 
 
     MOVE G6D,  85,  71, 152,  91, 112,  60 
     MOVE G6A, 112,  76, 145,  93,  92,  60 
     MOVE G6C, 100,  40,  80,    ,    ,    , 
     MOVE G6B, 100,  40,  80,    ,    ,    , 
     WAIT 
 
     SPEED 10 
 
     MOVE G6A, 113,  75, 145,  97,  93,  60 
     MOVE G6D,  90,  50, 157, 115, 112,  60 
     MOVE G6B, 105,  40,  70,    ,    ,    , 
     MOVE G6C,  90,  40,  70,    ,    ,    , 
     WAIT 
 
     MOVE G6A, 108,  78, 145,  98,  93,  60 
     MOVE G6D,  95,  43, 169, 110, 110,  60 
     MOVE G6B, 105,  40,  70,    ,    ,    , 
     MOVE G6C,  80,  40,  70,    ,    ,    , 
     WAIT 
 
     RETURN 

Degut a la falta de l’articulació per girar la cama es fa servir un moviment que fa girar el robot usant la fricció 

amb el terra. Malgrat es fan servir els mateixos valors pels 2 costats, el número de graus girats variarà. 

 

B.1.5. Exercici 5 

Exercici 5. Realitzar una seqüència de 5 desplaçaments cap a l’esquerra. Realitzar una 

seqüència de 5 desplaçaments laterals cap a la dreta. 

 
'Declaració de constants 
CONST MAX_PASSOS = 5 

Es declara la constant MAX_PASSOS amb valor 5 per a fer-ne ús durant el programa. 

 
 
'Declaració de variables 
DIM passos  AS BYTE 

Es declaren les variables de tipus byte (8 bits - [0-255]) per usar-la posteriorment en el programa. 

 
 
'Configure PTP for using with groups of servos 
PTP SETON 
'Configure PTP for using with all the servos in the  robot 
PTP ALLON 

Activa el funcionament punt a punt de tots els servomotors. 
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'== motor direction setting ===================== 
DIR G6A,1,0,0,1,0,0 
DIR G6B,1,1,1,1,1,1 
DIR G6C,0,0,0,0,0,0 
DIR G6D,0,1,1,0,1,0 
 

Es defineix el sentit de gir dels diferents servomotors. Si hi ha un 1 el servomotor girarà en sentit horari mentre 

que un 0 farà que el servo giri en sentit antihorari.  

La definició de moviments i tractaments pels servos es fa sempre per 24 motors (dels quals realment només estan 

16). 

Grup 6A: Cama esquerra (5 servomotors) 

Grup 6B: Braç esquerre(3 servomotors) 

Grup 6C: Braç dret (3 servomotors) 

Grup 6D: Cama dreta (5 servomotors). 

 
'== motor start position read =================== 
GETMOTORSET G6A,1,1,1,1,1,0 
GETMOTORSET G6B,1,1,1,0,0,0 
GETMOTORSET G6C,1,1,1,0,0,0 
GETMOTORSET G6D,1,1,1,1,1,0 

Definició de la posició inicial al iniciar el programa. En cas de ser un 1 els motors es quedaran a la posició que 

estaven, en cas de tenir un 0 es mouran a una posició de seguretat indicada per el controladors. 

 
 
SPEED 5 

S’assigna a la velocitat el valor 5. Es recomana no utilitza velocitats superiors a 10 per les diferents pràctiques a 

realitzar 

 
 
'== motor power on ============================= 
MOTOR G24 
GOSUB standard_pose 

S’engeguen els diferents motors i es porta el robot a una posició estàndard que s’explicarà posteriorment. 

 
 
'================================================ 
'================================================ 
 
 
'Main procedure 
 
MAIN: 
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     'Realitzar MAX_PASSOS (el valor donat per l'en unciat) laterals cap a 
l'esquerra, espera 3 segons i posteriorment realitz a MAX_PASSOS 
laterals cap a la dreta 

 
     DELAY 2000 
 
     passos = 1 
     FOR passos = 1 TO MAX_PASSOS 
 
         SPEED 5 
         GOSUB left_shift1 
         SPEED 9 
         GOSUB left_shift2 
         GOSUB left_shift3 
         GOSUB left_shift4 
         SPEED 9 
         GOSUB left_shift5 
         GOSUB left_shift6 
         DELAY 200 
         GOSUB standard_pose 
         DELAY 1000 
 
     NEXT passos 
 
     DELAY 3000 
     passos = 1 
     FOR passos = 1 TO MAX_PASSOS 
 
         SPEED 5 
         GOSUB right_shift1 
         SPEED 9 
         GOSUB right_shift2 
         GOSUB right_shift3 
         GOSUB right_shift4 
         SPEED 9 
         GOSUB right_shift5 
         GOSUB right_shift6 
  DELAY 200 
  GOSUB standard_pose 
      DELAY 1000 
 
NEXT passos 
 
END 

Per tal de realitzar es desplaçaments laterals es fan servir les comandes del programa de demostració. Cada 

vegada que és realitza la seqüència només fa un pas lateral. Per tal que faci les 5 passes laterals cap a 

l’esquerra s’haurà de repetir la seqüència. Posteriorment, separat per una pausa de 3 segons, es farà el mateix 

per fer els 5 desplaçaments laterals cap a la dreta. 

 
 

'================================================ 
 '================================================  
standard_pose 
SPEED 6 
MOVE G6A,100, 76, 145, 93, 100, 100 
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MOVE G6D,100, 76, 145, 93, 100, 100 
MOVE G6B,100, 30, 80, 100, 100, 100 
MOVE G6C,100, 30, 80, 100, 100, 100 
WAIT 
RETURN 

Es defineixen els valors de la posició estàndard ( posició inicial i de seguretat). 

 
 

'================================================ 
'================================================  
 
left_shift1: 
MOVE G6A,  85,  71, 152,  91, 112,  60, 
MOVE G6D, 112,  76, 145,  93,  92,  60, 
MOVE G6B, 100,  40,  80,    ,    ,    , 
MOVE G6C, 100,  40,  80,    ,    ,    ,  
WAIT 
RETURN 
 
left_shift2: 
MOVE G6D, 110,  92, 124,  97,  93,  70, 
MOVE G6A,  76,  72, 160,  82, 128,  70, 
MOVE G6B, 100,  35,  90,    ,    ,    , 
MOVE G6C, 100,  35,  90,    ,    ,    , 
WAIT 
RETURN 
     
left_shift3: 
MOVE G6A,  93,  76, 145,  94, 109, 100, 
MOVE G6D,  93,  76, 145,  94, 109, 100, 
MOVE G6B, 100,  35,  90,    ,    ,    , 
MOVE G6C, 100,  35,  90,    ,    ,    , 
WAIT 
RETURN 
     
left_shift4: 
MOVE G6A, 110,  92, 124,  97,  93,  70, 
MOVE G6D,  76,  72, 160,  82, 128,  70, 
MOVE G6B, 100,  35,  90,    ,    ,    , 
MOVE G6C, 100,  35,  90,    ,    ,    , 
WAIT 
RETURN 
     
left_shift5: 
MOVE G6D,  86,  83, 135,  97, 114,  60, 
MOVE G6A, 113,  78, 145,  93,  93,  60, 
MOVE G6C,  90,  40,  80,    ,    ,    , 
MOVE G6B, 100,  40,  80,    ,    ,    , 
WAIT 
RETURN 
 
left_shift6: 
MOVE G6D,  85,  71, 152,  91, 112,  60, 
MOVE G6A, 112,  76, 145,  93,  92,  60, 
MOVE G6C, 100,  40,  80,    ,    ,    , 
MOVE G6B, 100,  40,  80,    ,    ,    , 
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WAIT 
RETURN 
 

'================================================ 
'================================================ 

 
right_shift1: 
MOVE G6D,  85,  71, 152,  91, 112, 60 
MOVE G6A, 112,  76, 145,  93,  92, 60 
MOVE G6C, 100,  40,  80,  ,  ,  , 
MOVE G6B, 100,  40,  80,  ,  ,  , 
WAIT 
RETURN 
 
right_shift2: 
MOVE G6A,110,  92, 124,  97,  93,  70 
MOVE G6D, 76,  72, 160,  82, 128,  70 
MOVE G6B,100,  35,  90, , , , 
MOVE G6C,100,  35,  90, , , , 
WAIT 
RETURN 
 
right_shift3: 
MOVE G6A, 93,  76, 145,  94, 109, 100 
MOVE G6D, 93,  76, 145,  94, 109, 100 
MOVE G6B,100,  35,  90, , , , 
MOVE G6C,100,  35,  90, , , , 
WAIT 
RETURN 
 
right_shift4: 
MOVE G6D,110,  92, 124,  97,  93,  70 
MOVE G6A, 76,  72, 160,  82, 128,  70 
MOVE G6B,100,  35,  90, , , , 
MOVE G6C,100,  35,  90, , , , 
WAIT 
RETURN 
 
right_shift5: 
MOVE G6A, 86,  83, 135,  97, 114,  60 
MOVE G6D,113,  78, 145,  93,  93,  60 
MOVE G6B, 90,  40,  80, , , , 
MOVE G6C,100,  40,  80, , , , 
WAIT 
RETURN 
 
right_shift6: 
MOVE G6A, 85,  71, 152,  91, 112, 60 
MOVE G6D,112,  76, 145,  93,  92, 60 
MOVE G6B,100,  40,  80, , , , 
MOVE G6C,100,  40,  80, , , ,  
AIT 
RETURN 

S’inclouen com a subprogrames les diferents posicions que cal realitzar tan per els desplaçaments laterals cap a 

l’esquerra com cap a la dreta. La velocitat i separació entre els diferents moviments ve donat pel programa de 

demostració tal i com s’ha dit anteriorment.  
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B.1.6. Exercici optatiu 

Exercici optatiu. Fer el codi d’un programa que faci una de les següents accions: un ball, 

caminar uns passos i girar cap a un cantó, diferents moviments segons el botó que es 

premi, preparar uns moviments de combat. 

 
'Declaració de constants 
CONST MAX_PASSOS = 4 
CONST MAX_GIRS = 8 

Es declaren les constants que es faran servir en el programa i el valor que prendran. 

 
 
'Declaració de variables 
DIM passos AS BYTE 
DIM girs AS BYTE 
DIM A AS BYTE 

Es declaren les variables de tipus byte (8 bits - [0-255]) per usar-la posteriorment en el programa. 

 
 
'Configure PTP for using with groups of servos 
PTP SETON 
'Configure PTP for using with all the servos in the  robot 
PTP ALLON 

Activa el funcionament punt a punt de tots els servomotors. 

 
 
'== motor direction setting ===================== 
DIR G6A,1,0,0,1,0,0 
DIR G6B,1,1,1,1,1,1 
DIR G6C,0,0,0,0,0,0 
DIR G6D,0,1,1,0,1,0 
 

Es defineix el sentit de gir dels diferents servomotors. Si hi ha un 1 el servomotor girarà en sentit horari mentre 

que un 0 farà que el servo giri en sentit antihorari.  

La definició de moviments i tractaments pels servos es fa sempre per 24 motors (dels quals realment només estan 

16). 

Grup 6A: Cama esquerra (5 servomotors) 

Grup 6B: Braç esquerre(3 servomotors) 

Grup 6C: Braç dret (3 servomotors) 

Grup 6D: Cama dreta (5 servomotors). 

 
'== motor start position read =================== 
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GETMOTORSET G6A,1,1,1,1,1,0 
GETMOTORSET G6B,1,1,1,0,0,0 
GETMOTORSET G6C,1,1,1,0,0,0 
GETMOTORSET G6D,1,1,1,1,1,0 

Definició de la posició inicial al iniciar el programa. En cas de ser un 1 els motors es quedaran a la posició que 

estaven, en cas de tenir un 0 es mouran a una posició de seguretat indicada per el controladors. 

 
 
SPEED 5 

S’assigna a la velocitat el valor 5. Es recomana no utilitza velocitats superiors a 10 per les diferents pràctiques a 

realitzar 

 
 
'== motor power on ============================= 
MOTOR G24 
GOSUB standard_pose 

S’engeguen els diferents motors i es porta el robot a una posició estàndard que s’explicarà posteriorment. 

 
 
'================================================ 
'================================================ 
 
'Main procedure 
 
MAIN: 
 

'Segons el boto del comandament que es prem es fan un o altre 
moviments (tots consecutivament, caminar, gir de 18 0 graus o be un 
ball) 

     
A = REMOCON(1) 
     IF A = 1 THEN 
        GOSUB tot 
     ELSEIF A = 2 THEN 
        GOSUB camina 
     ELSEIF A = 3 THEN 
         GOSUB gir 
     ELSEIF A = 4 THEN 
         GOSUB ball 
     ELSE 
         GOTO MAIN 
     ENDIF 
 
     DELAY 500 
     GOSUB standard_pose 
     GOTO MAIN 

De les diferents opcions que proposa l’enunciat de l’exercici optatiu s’ha decidit fer un programa que segons 

quin botó es premi realitzarà diferents moviments. Si es prem el 2 caminarà, si es prem el 3 girarà 180 º, si es 

prem el 4 realitzarà un ball i en cas de prémer el botó 1 del comandament els realitzarà tots alhora. Tant en cas 
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de no rebre cap dels botons com una vegada realitzat algun dels moviments, es repetirà el procés de forma que 

es pugui executar totes les vegades que es vulgui. 

  
 
    '============================================== ====== 
tot: 
 
GOSUB gir 
     GOSUB camina 
     GOSUB ball 
     GOSUB standard_pose 

En cas que es vulguin fer tots els moviments es farà de manera seqüencial primer un gir de 180º, seguidament es 

caminarà 10 passos endavant, realitzarà un ball i finalment tornarà a la posició estàndard. 

 
 
    '============================================== == 
camina: 
 
     'Realització dels diferents moviments de camin ar (primer pas, 
  seqüència de passos consecutius, retorn a posició  inicial) 
      
passos = 1 
     GOSUB primer_pas 
     FOR passos = 1 TO MAX_PASSOS 
         GOSUB caminar 
     NEXT passos 
     GOSUB retorn_inici     
DELAY 3000 
     RETURN 

S’inicialitza la variable passos. Posteriorment es fa el moviment de caminar a partir del de demostració 

modificant alguns aspectes com les velocitats per optimitzar-lo i dividint-lo en 3 parts: primer pas,caminar i 

retorn a l’inici. 

 
     '============================================= === 
gir: 
 
     'Realització dels girs necessaris (MAX_GIRS) p er tal de realitzar un 

 gir de 180 graus 
 
     girs = 1 
         FOR girs = 1 TO MAX_GIRS 
         GOSUB turn_left 
         GOSUB standard_pose 
         DELAY 1000 
     NEXT girs 
     DELAY 3000 
RETURN 

Cada vegada que és realitza la seqüència només es gira un cert número de graus que varia segons el costat. Per 

aquest motiu s’haurà de repetir varies vegades per poder fer el gir de 180 1. 

 
 
    '============================================== == 
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ball: 
 
     'Realitza diversos moviments rítmics 
     SPEED 9 
     MOVE G24, 100,  76, 145,  93, 100,  , 100, 190, 132,  ,  ,  , 190, 
30,  80,  ,  ,  , 100,  76, 145,  93, 100, 
     WAIT 
 
     HIGHSPEED SETON 
     MOVE G24, 100,  76, 145,  93, 100,  , 100, 190, 132,  ,  ,  ,  89, 
147,  10,  ,  ,  , 100,  76, 145,  93, 100, 
     WAIT 
     MOVE G24, 100,  76, 145,  93, 100,  , 100, 190, 132,  ,  ,  , 183, 
50,  10,  ,  ,  , 100,  76, 145,  93, 100, 
     WAIT 
     HIGHSPEED SETOFF 
 
     SPEED 7 
     MOVE G24,  98, 167,  45,  98,  99,  , 183,  50,  10,  ,  ,  , 183, 
50,  10,  ,  ,  , 102, 169,  42,  94,  99, 
     WAIT 
     MOVE G24,  98, 167,  45,  98,  99,  , 190,  50,  10,  ,  ,  , 183, 
190,  96,  ,  ,  , 102, 169,  42,  94,  99, 
     WAIT 
 
     SPEED 9 
     MOVE G24,  98, 167,  45,  98,  99,  , 183, 190,  96,  ,  ,  , 190, 
50,  10,  ,  ,  , 102, 169,  42,  94,  99, 
     WAIT 
     MOVE G24, 102,  79, 133, 100,  97,  , 183, 190,  96,  ,  ,  , 190, 
50,  10,  ,  ,  , 100,  75, 136,  99, 101, 
     WAIT 
DELAY 3000 
     RETURN 

Mitjançant l’eina Catch & Play es capten diferents posicions a les que es vol portar el robot i que executades 

amb diferents velocitats de forma seqüencial representaran un ball. En aquest cas les diferents posicions s’han 

introduït en un sol grup de 24. 

     '============================================= === 
standard_pose: 
     SPEED 7 
     MOVE G6A,100, 76, 145, 93, 100, 100 
     MOVE G6D,100, 76, 145, 93, 100, 100 
     MOVE G6B,100, 30, 80, 100, 100, 100 
     MOVE G6C,100, 30, 80, 100, 100, 100 
     WAIT 
     RETURN 

Es defineixen els valors de la posició estàndard ( posició inicial i de seguretat). 

 
 
     '============================================= === 
'================================================  
primer_pas: 
  
     'Inclinar-se a la dreta 
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     SPEED 5 
MOVE24 85, 71, 152, 91, 112, 60, 100, 40,  80,    ,    ,    , 
100,  40,  80,    ,    ,    , 112,  76, 145,  93,  92,  60, 
 
     'Aixecar peu esquerre 
     SPEED 10 
     MOVE24  90, 107, 105, 105, 114,  60,  90,  40,  80,    ,    , 
    , 100,  40,  80,    ,    ,    , 114, 76, 145, 9 3, 90,  60, 
 
     'Avançar peu esquerra + Baixar peu esquerre 
MOVE24  90,  56, 143, 122, 114,  60,  80,  40,  80,    ,    , 
    , 105, 40, 80,    ,    ,    , 113, 80, 145,  90 ,  90,  60, 
     MOVE24  90,  46, 163, 112, 114,  60,  80,  40,  80,    ,    , 
105,  40,  80,    ,    ,    , 112,  80, 145,  90,  90,  60, 
 
     'Inclinar-se a l'esquerra + Aixeca peu dret 

SPEED 5 
     MOVE24 100,  66, 141, 113, 100, 100,  90,  40,  80,    ,    , 
    , 100, 40,  80,    ,    ,    , 100,  83, 156,  80, 100, 100, 
     MOVE24 113,  78, 142, 105,  90,  60, 100,  40,  80,    ,    , 
    , 100, 40,  80,    ,    ,    ,  90, 102, 136,  85, 114,  60, 
 
      

'Avançar peu dret 
     SPEED 7 
     MOVE24 113,  76, 145,  93,  90,  60, 100,  40,  80,    ,    , 
    , 90,  40,  80,    ,    ,    ,  90, 107, 105, 1 05, 114,  60, 
 
     'Avançar peu dret + Baixar peu dret 
     SPEED 10 
     MOVE24 113,  80, 145,  90,  90,  60, 105,  40,  80,    ,    , 
    , 80,  40,  80,    ,    ,    ,  90,  56, 143, 1 22, 114,  60, 
     MOVE24 112,  80, 145,  90,  90,  60, 105,  40,  80,    ,    , 
    , 80,  40,  80,    ,    ,    ,  90,  46, 163, 1 12, 114,  60, 
  
     'Inclinar-se a la dreta + Aixecar peu esquerre  
     SPEED 5 
     MOVE24 100,  83, 156,  80, 100, 100, 100,  40,  80,    ,    , 
    , 90,  40,  80,    ,    ,    , 100,  66, 141, 1 13, 100, 100, 
     MOVE24  90, 102, 136,  85, 114,  60, 100,  40,  80,    ,    , 
    , 100, 40, 80,    ,    ,    , 113,  78, 142, 10 5,  90,  60, 
 
     'Avançar peu esquerre 
     SPEED 7 
     MOVE24  90, 107, 105, 105, 114,  60,  90,  40,  80,    ,    , 
    , 100,  40, 80,    ,    ,    , 114,  76, 145,  93,  90,  60, 
 
RETURN 

En aquesta primera part es parteix de la posició estàndard i es realitzen dos passos (un amb cada peu). 

Posteriorment es porta el robot a una posició intermèdia que permetrà continuar caminant si es desitja. Deixant 

el robot en aquesta posició intermèdia permet realitzar el moviment de caminar de manera més continua i real. 

 
 
caminar: 
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SPEED 10 
     'Avançar peu esquerra + 'Baixar peu esquerre 
    MOVE24  90,  56, 143, 122, 114,  60,  80,  40,  80,    ,    , 
    , 105, 40,  80,    ,    ,    , 113,  80, 145,  90,  90,  60, 
     MOVE24  90,  46, 163, 112, 114,  60,  80,  40,  80,    ,    , 
    , 105, 40, 80,    ,    ,    , 112,  80, 145,  9 0,  90,  60, 
 
     'Inclinar-se a l'esquerra + Aixeca peu dret 
     SPEED 5 
     MOVE24 100,  66, 141, 113, 100, 100,  90,  40,  80,    ,    , 
    , 100,  40,  80,    ,    ,    , 100,  83, 156,  80, 100, 100, 
     MOVE24 113,  78, 142, 105,  90,  60, 100,  40,  80,    ,    , 
    , 100,  40,  80,    ,    ,    ,  90, 102, 136,  85, 114,  60, 
 
     'Avançar peu dret 
     SPEED 7 
     MOVE24 113,  76, 145,  93,  90,  60, 100,  40,  80,    ,    , 
    ,  90,  40,  80,    ,    ,    ,  90, 107, 105, 105, 114,  60, 
 
     'Avançar peu dret + Baixar peu dret 
     SPEED 10 
     MOVE24 113,  80, 145,  90,  90,  60, 105,  40,  80,    ,    , 
    ,  80,  40,  80,    ,    ,    ,  90,  56, 143, 122, 114,  60, 
     MOVE24 112,  80, 145,  90,  90,  60, 105,  40,  80,    ,    , 
    ,  80,  40,  80,    ,    ,    ,  90,  46, 163, 112, 114,  60, 
 
     'Inclinar-se a la dreta + Aixecar peu esquerre  
     SPEED 5 
     MOVE24 100,  83, 156,  80, 100, 100, 100,  40,  80,    ,    , 
    ,  90,  40,  80,    ,    ,    , 100,  66, 141, 113, 100, 100, 
     MOVE24  90, 102, 136,  85, 114,  60, 100,  40,  80,    ,    , 
    , 100,  40,  80,    ,    ,    , 113,  78, 142, 105,  90,  60, 
 
     'Avançar peu esquerre 
     SPEED 7 
     MOVE24  90, 107, 105, 105, 114,  60,  90,  40,  80,    ,    , 
    , 100,  40,  80,    ,    ,    , 114,  76, 145,  93,  90,  60, 
 
     RETURN 

A la segona part es parteix de la posició intermèdia, es realitzen dos passos consecutius tal i com es feia en el 

primer pas i es retorna a la posició intermèdia.  

retorn_inici: 
 
     'Baixa peu esquerre fins alçada peu dret 
     SPEED 5 
     MOVE24  85,  71, 152,  91, 112,  60, 100,  40,  80,    ,    , 
     , 100,  40,  80,    ,    ,    , 112,  76, 145,   93,  92,  60, 
 
     'standard_pose 
     MOVE G6A,100, 76, 145, 93, 100, 100  
     MOVE G6D,100, 76, 145, 93, 100, 100  
     MOVE G6B,100, 30, 80, 100, 100, 100  
     MOVE G6C,100, 30, 80, 100, 100, 100  
     WAIT 
 
     RETURN 
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Finalment en el aquesta darrera part es porta el robot de la posició intermèdia fins a la posició estàndard de 

seguretat. En cas de només voler realitzar un pas els moviments a realitzar simplement serien el primer pas 

inicial + retorn a l’inici. 

 
 

'================================================ 
'================================================ 

turn_left: 
 
     SPEED 6 
 
     MOVE G6D,  85,  71, 152,  91, 112,  60 
     MOVE G6A, 112,  76, 145,  93,  92,  60 
     MOVE G6C, 100,  40,  80,    ,    ,    , 
     MOVE G6B, 100,  40,  80,    ,    ,    , 
     WAIT 
 
     SPEED 9 
 
     MOVE G6A, 113,  75, 145,  97,  93,  60 
     MOVE G6D,  90,  50, 157, 115, 112,  60 
    MOVE G6B, 105,  40,  70,    ,    ,    , 
    MOVE G6C,  90,  40,  70,    ,    ,    , 
     WAIT 
 
     MOVE G6A, 108,  78, 145,  98,  93,  60 
     MOVE G6D,  95,  43, 169, 110, 110,  60 
     MOVE G6B, 105,  40,  70,    ,    ,    , 
     MOVE G6C,  80,  40,  70,    ,    ,    , 
     WAIT 
 
     RETURN 
 

Degut a la falta de l’articulació per girar la cama es fa servir un moviment que fa girar el robot usant la fricció 

amb el terra. Segons el costat cap el que es giri, el número de graus girats variarà, en aquest cas s’ha decidit 

girar cap a l’esquerra. 

 

B.2. Exercicis control en llaç tancat 

Els exercicis de llaç tancat són bastant més complexos que els de llaç obert. Degut a la 

inclusió de sensors, els diferents moviments que realitzarà el robot dependran la majoria de 

l’entorn en que el robot està en aquell moment. Malgrat això, la majoria de moviments que es 

demanarà que es dissenyin o bé s’han realitzat en la part de llaç obert o bé es poden trobar en 

el programa de demostració.  

Tal i com es veurà posteriorment, els primers exercicis de sensors serveixen per prendre 

contacte amb cadascun dels sensors per separat. Després poc a poc, s’aniran combinant els 
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diferents sensors per tal de realitzar més complexos tenint en compte més aspectes de 

l’entorn. A més a més, també s’han preparat la solució de dos exercicis que es podrien 

proposar en forma d’examen i un exercici extra de comparació entre els dos sensors de 

distància (infraroig i ultrasons). 

B.2.1. Calibratge previ 

Per a realitzar aquests exercicis va caldre fer una calibratge previ dels sensors per tal de 

conèixer els valors donats pels mateixos en cada moment i per tal de tenir una idea dels valors 

proporcionats en cada cas i en cas d’ésser necessari realitzar una conversió a un valor més 

adequat. Els sensors utilitzats, que van connectats cadascun a un convertidor A/D, són un 

sensor d’ultrasons, un sensor d’infrarojos, un sensor de so i un acceleròmetre de 2 eixos 

(necessita dos convertidors A/D). 

Cadascun del sensors envia un voltatge proporcional a la mesura que ha pres (distància, so o 

gravetat). Al fer servir convertidors A/D aquest voltatge es transformat en un valor digital 

segons el tipus de variable en el que serà guardat (byte [0-255]o integer [0-65535]). Aquest 

valor és transmès des del port sèrie del robot, a través del cable (Fig. B.1), a un port sèrie de 

l’ordenador (o bé un port USB fent servir un convertidor) on serà mostrat mitjançant la 

utilització d’un terminal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. B.1. Esquema del circuit d’adaptació (MAX 232) del cable sèrie al port sèrie del 

robot usat en el calibratge dels sensors (Elaboració pròpia) 
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Per tal d’enviar el valor captat des d’algun dels convertidors A/D i posteriorment enviar-lo pel 

port sèrie del robot es va realitzar un petit programa, les comandes del qual s’expliquen a 

continuació: 

 

‘Declaració de variables 
DIM valor  AS BYTE 

Es declara la variable A de tipus byte (8 bits - [0-255]) per usar-la posteriorment per guardar el valor captat pel 

convertidor A/D. Depenent del sensors en comptes de fer servir un valor de tipus byte, es fa servir un valor de 

tipus interger (2 byte – [0-65535]). 

 
 
'Configure PTP for using with groups of servos 
PTP SETON 
'Configure PTP for using with all the servos in the  robot 
PTP ALLON 

Activa el funcionament punt a punt de tots els servomotors. 

 
 
'== motor direction setting ===================== 
DIR G6A,1,0,0,1,0,0 
DIR G6B,1,1,1,1,1,1 
DIR G6C,0,0,0,0,0,0 
DIR G6D,0,1,1,0,1,0 
 

Es defineix el sentit de gir dels diferents servomotors. Si hi ha un 1 el servomotor girarà en sentit horari mentre 

que un 0 farà que el servo giri en sentit antihorari.  

La definició de moviments i tractaments pels servos es fa sempre per 24 motors (dels quals realment només estan 

16). 

Grup 6A: Cama esquerra (5 servomotors) 

Grup 6B: Braç esquerre(3 servomotors) 

Grup 6C: Braç dret (3 servomotors) 

Grup 6D: Cama dreta (5 servomotors). 

 
'== motor start position read =================== 
GETMOTORSET G6A,1,1,1,1,1,0 
GETMOTORSET G6B,1,1,1,0,0,0 
GETMOTORSET G6C,1,1,1,0,0,0 
GETMOTORSET G6D,1,1,1,1,1,0 

Definició de la posició inicial al iniciar el programa. En cas de ser un 1 els motors es quedaran a la posició que 

estaven, en cas de tenir un 0 es mouran a una posició de seguretat indicada per el controladors. 
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SPEED 5 

S’assigna a la velocitat el valor 5. Es recomana no utilitza velocitats superiors a 10 per les diferents pràctiques a 

realitzar 

 
 
'== motor power on ============================= 
MOTOR G24 
GOSUB standard_pose 

S’engeguen els diferents motors i es porta el robot a una posició estàndard que s’explicarà posteriorment. 

 
'================================================ 
'================================================ 
 
 
'Main procedure 
MAIN: 
 

‘Captar i enviar el valors del convertidor A/D 
 

valor = AD (X) 

ETX 9600, valor 

Es guarda el valor procedent del convertidor A/D número X en la variable A. S’envia la variable valor a traves 

del port sèrie del robot a una velocitat de 9600 bps, 8 bits de dades, sense paritat i amb un bit de stop. 

     
 
     GOSUB standard_pose 

     DELAY 1000 

     GOTO MAIN 
 
 

Finalment es torna a la posició de seguretat (malgrat no haurà canviat sempre es bo acaba els programes 

d’aquesta forma), es fa una pausa d’1 segon i es torna al bucle. D’aquesta forma es rebrà cada segon 

aproximadament (ja que hi ha un temps de còmput) el valor procedent del sensor a través de del convertidors 

A/D. 

 
'================================================ 
'================================================  
 
     standard_pose: 

MOVE G6A,100, 76, 145, 93, 100, 100 
MOVE G6D,100, 76, 145, 93, 100, 100 
MOVE G6B,100, 30, 80, 100, 100, 100 
MOVE G6C,100, 30, 80, 100, 100, 100 
WAIT 
RETURN 
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Es defineixen els valors de la posició estàndard ( posició inicial i de seguretat). En aquest cas es defineixen les 

posicions per parts. Igual que anteriorment s’espera a que acabin els moviments i es retorna al programa inicial. 

 

 

El programa utilitzat per a rebre i enviar valors pels diferents ports sèrie s’anomena Terminal 

v1.9b - by Br@y++. Aquesta aplicació permet, a més a més, transformar els valors rebuts en 

codi ASCII a decimal, hexadecimal i binari. D’aquesta forma es pot comprovar de manera 

més intuïtiva el valor captat per el sensor.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cas dels sensors de distància (ultrasons i infraroigs) s’han dissenyat o modificat unes 

línies de codi ja existents en llenguatge RoboBasic per tal obtenir el valor de la distància 

captada en centímetres. En canvi, pels sensors de sons i l’acceleròmetre s’ha calculat la 

magnitud dels valors frontera. És a dir, en el cas del sensor de sons a partir de quin valor és el 

Fig. B.2. Establiment de les característiques de connexió amb el  Terminal v1.9b - by 

Br@y++ (Elaboració pròpia) 

Fig. B.3. Mostra dels valors rebuts des del robot mitjançant el port COM en codi ASCII 

i la seva equivalència en el sistema decimal (Elaboració pròpia ) 
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valor mínim per tal de distingir entre el soroll ambient i una ordre donada; o bé, per 

l’acceleròmetre a partir de quin valor es considerarà que robot ha caigut i en quina direcció. 

Aquestes línies de codi i valors frontera es posen a disposició de l’alumnat perquè en faci ús 

alhora de realitzar les pràctiques de control en llaç tancat que inclouen els diferents sensors.  

 

Sensor de ultrasons 

El sensor d’ultrasons està situat al conversor A/D número 2. El sensor només produeix una 

resposta entre 0 i 2,55 V que serà la distància captada en polzades. Com el convertidor A/D 

treballa de 0 a 5 V. caldrà dividir 2,55/5 (la relació entre el voltatge màxim del sensor i el 

màxim del port A/D) i multiplicar pel factor de conversió de polzades a cm que és 2,54. 

D’aquesta manera el valor captat a través del sensor serà la distància en cm.. Simplificant s’ha 

de multiplicar el valor capturat per 1,3. Degut a que en RoboBasic no existeixen es poden 

introduir valors decimals, el que es fa es multiplicar per  13 i després dividir per 10. 

  

DIM ultrasons AS INTEGER 
MAIN:  

‘Medició distancia en cm mitjançant ultrasons  
ultrasons = AD(2) 
ultrasons = ultrasons *  13 
ultrasons = ultrasons /  10 

 

Sensor de infrarojos 

El sensor de infrarojos està situat al conversor A/D número 6. Té un rang de treball entre 10 i 

80 cm. Les línies de codi que hi ha per a treballar amb valors en cm venen per defecte amb el 

manual del sensor ja que la relació entre la distància i el voltatge no és lineal. Per tal que no es 

treballi de manera excessiva fora del rang, les comandes del manual estableixen 100 com a 

valor límit, fent que la variable prengui el valor 0 en cas de captar un valor superior. Aquesta 

línia de codi s’ha eliminat però s’ha introduït una nova línia que el que fa es realitzar un bucle 

de forma que en cas que el valor no estigui en el rang de treball es tornarà a captar el valor 

fins que es col·loqui el robot a una distància adequada.  

La raó bàsica per a aquesta modificació és que el sensor en cas d’estar amb un espai obert o 

bé al tenir un objecte a una distància inferior a 10 cm, el valor que proporciona no és correcte, 

fent que el robot no es comporti de la manera desitjada. La millor manera d’evitar-ho és 

realitzant un espai de treball propi per a treballar amb el robot de forma que per al sensor de 
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infrarojos, la distància captada no superi els 150 cm (aquest valor s’ha augmentat del 80 

inicial després de comprovar mitjançant el programa de calibratge que malgrat tenen soroll en 

alguns casos, en la majoria la seva precisió no varia massa de la que es té en el rang ideal). 

L’únic inconvenient d’aquest sistema és que si es deixa a l’espai obert o es situa un objecte 

massa proper, el programa es queda sempre en aquest bucle fins que no es situa el robot a una 

distància entre 10 i 150 cm.   

 

DIM ultrasons AS INTEGER 
MAIN:  

'Captura de la distancia (cm) 
     GOSUB capturar_valor_infraroig 

Es fa servir un subprograma per a capturar el valor del sensor de infrarojos. 

 
 
 
 
capturar_valor_infraroig: 
 
     'Captar valor, fer la conversió a cm i en cas de no trobar-se en el 

rang de treball tornem a captar el valor 
     infraroig = AD (6) 
     IF infraroig < 4 THEN infraroig = 4    'min  
     infraroig = infraroig -  3 
     infraroig = 6787 /  infraroig 

Línies per defecte per a la capturar del valor del sensor d’infraroig situat al conversor A/D número 6 i 

transformar-lo a centímetres.     

 
     IF infraroig < 10 OR infraroig > 150 THEN GOTO 

capturar_valor_infraroig 
 
     WAIT 
     RETURN 

En cas que el valor no estigui en el rang que s’ha definit es tornarà s capturar fins que es trobi un valor vàlid 

(s’hagi situat el robot en el espai de treball adequat). En cas de tenir un valor correcte es tornarà al programa 

principal. 

 

Sensor de sons 

El sensor acústic està situat al conversor A/D número 4. Per tal de diferenciar l’ordre en forma 

de so del soroll ambiental de la sala, el valor mínim no hauria de ser inferior a 70. El valor 

captat en una habitació en silenci és de 30 i augmenta segons la quantitat de persones parlant i 

del soroll exterior. 
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DIM sons AS BYTE 
MAIN: 

‘Captura de so mitjançant el sensor acústic 
     sons = AD (4) 

 

Acceleròmetre 

Cal tenir en compte que al ser un acceleròmetre de 2 eixos, el sensor aportarà la quantitat de 

gravetat en els eixos X i Y. L’eix Y correspon al conversor A/D número 0 mentre que l’eix X 

és al 1. Cal recordar que al utilitzar l’acceleròmetre per a mesurar la inclinació (mitjançant la 

quantitat de gravetat), si el robot es posa en posició estàndard (perpendicular a terra i amb el 

cap amunt) el valor captat serà exactament el mateix que si el robot es posa cap per avall. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tal i com s’ha fet en el cas del sensor de sons aquí interessa veure els valors frontera que 

definiran si el robot ha caigut o no i en cas de caiguda la direcció de la mateixa.  

 

 

Fig. B.4. Direcció dels eixos X i Y en el robot (Elaboració pròpia a partir del manual 

proporcionat per Hitec Robotics al adquirir l’acceleròmetre) 

Y 
X 
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EIX X 

Posició 
estàndard 

Valor màx. 
estabilitat cap 

a la dreta 

Caiguda cap a 
la dreta 

(paral·lel a 
terra) 

Valor màx. 
estabilitat cap 
a l'esquerra 

Caiguda cap a 
l'esquerra 
(paral·lel a 

terra) 
140 -145 153 177 130 98 

EIX Y 

Posició 
estàndard 

Valor màx. 
estabilitat 
endavant 

Caiguda 
endavant 

(paral·lel a 
terra) 

Valor màx. 
estabilitat 

enrere 

Caiguda 
enrere 

(paral·lel a 
terra) 

140 -145 155 180 124 100 

 

 

 

DIM eix_x  AS BYTE 
DIM eix_y  AS BYTE 
MAIN: 

‘Captura de la inclinació en cada eix 
eix_x  = AD (1)  
eix_y  = AD (0)  

 

B.2.2. Exercici 1 

Exercici 1. Fer que el robot doni puntades de peu quan el sensor d’ultrasons capti un 

objecte a una distància frontal inferior a uns 20 cm.  
 
'Declaració de constants 
CONST DIST_MIN = 20 

Es declaren les constants i els seus valors consegüents que es vol que tinguin. 

 
 
'Declaració de variables 
DIM ultrasons AS INTEGER 
DIM enemic AS BYTE 

Es declaren les variables de tipus byte (8 bits - [0-255]) i de tipus integer (16 bits – [0-65535]) per usar-les 

posteriorment en el programa. 

 
 
'Configure PTP for using with groups of servos 
PTP SETON 

Taula. B.1. Valors frontera per a cadascun dels eixos (Elaboració pròpia) 
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'Configure PTP for using with all the servos in the  robot 
PTP ALLON 

Activa el funcionament punt a punt de tots els servomotors. 

 
 
'== motor direction setting ===================== 
DIR G6A,1,0,0,1,0,0 
DIR G6B,1,1,1,1,1,1 
DIR G6C,0,0,0,0,0,0 
DIR G6D,0,1,1,0,1,0 
 

Es defineix el sentit de gir dels diferents servomotors. Si hi ha un 1 el servomotor girarà en sentit horari mentre 

que un 0 farà que el servo giri en sentit antihorari.  

La definició de moviments i tractaments pels servos es fa sempre per 24 motors (dels quals realment només estan 

16). 

Grup 6A: Cama esquerra (5 servomotors) 

Grup 6B: Braç esquerre(3 servomotors) 

Grup 6C: Braç dret (3 servomotors) 

Grup 6D: Cama dreta (5 servomotors). 

 
 
'== motor start position read =================== 
GETMOTORSET G6A,1,1,1,1,1,0 
GETMOTORSET G6B,1,1,1,0,0,0 
GETMOTORSET G6C,1,1,1,0,0,0 
GETMOTORSET G6D,1,1,1,1,1,0 

Definició de la posició inicial al iniciar el programa. En cas de ser un 1 els motors es quedaran a la posició que 

estaven, en cas de tenir un 0 es mouran a una posició de seguretat indicada per el controladors. 

 
 
SPEED 5 

S’assigna a la velocitat el valor 5. Es recomana no utilitza velocitats superiors a 10 per les diferents pràctiques a 

realitzar 

 
 
'== motor power on ============================= 
MOTOR G24 
GOSUB standard_pose 
 
'================================================ 
'================================================ 
 
'Main procedure 
MAIN: 
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     ' Inicialització 
     enemic = 0 
     DELAY 1500 

S’inicialitza la variable enemic i es fa una pausa abans de començar d’1.5 segons. 

 
     'Mesura la distancia frontal amb ultrasons 
     GOSUB capturar_valor_ultrasons 
 
     ' Comprovació de distancia 
     IF ultrasons < DIST_MIN THEN 
         enemic = 1 
     ELSEIF ultrasons >= DIST_MIN THEN 
         GOTO MAIN 
     ENDIF 

Es captura el valor del sensor mitjançant un subprograma i en cas que la distància donada sigui inferior al valor 

donat per l’enunciat la variable enemic passa a valer 1. En cas contrari es torna a iniciar el programa.  

 
     'En cas de captar un enemic donem puntades de peu 
     IF enemic = 1 THEN 
         GOSUB puntades_peu 
     ENDIF 
 
     'Tornem a reiniciar el programa sencer 
        GOSUB standard_pose 
      GOTO MAIN 

En cas d’haver trobat un enemic es realitzarà una puntada de peu. Posteriorment es reiniciarà el programa. 

 
 
     '============================================= === 
     '============================================= === 
puntades_peu: 
     GOSUB right_shoot 
     GOSUB standard_pose 
     DELAY 500 
     GOSUB left_shoot 
     GOSUB standard_pose  
     DELAY 500 

Per realitzar les puntades de peu es fa servir la seqüència donada pel programa de demostració. 

    
 

'================================================  
     '============================================= === 
standard_pose: 
     SPEED 5 
     MOVE G6A,100, 76, 145, 93, 100, 100 
     MOVE G6D,100, 76, 145, 93, 100, 100 
     MOVE G6B,100, 30, 80, 100, 100, 100 
     MOVE G6C,100, 30, 80, 100, 100, 100 
     WAIT 
     RETURN 
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Es defineixen els valors de la posició estàndard ( posició inicial i de seguretat). 

 
 
     '============================================= === 
     '============================================= === 
capturar_valor_ultrasons: 
 
     'Captar valor i fer conversió a cm 
     ultrasons = AD(2) 
     ultrasons = ultrasons * 13 
     ultrasons = ultrasons / 10 
 
     WAIT 
     RETURN 

Es capta el valor del sensor de ultrasons i es transforma a cm fent servir les comandes explicades. 

     
 

'================================================ 
     '================================================  
right_shoot: 
     SPEED 4 
     MOVE G6A,112,  56, 180,  79, 104, 100 
     MOVE G6D, 70,  56, 180,  79, 102, 100 
     MOVE G6B,110,  45,  70, 100, 100, 100 
     MOVE G6C, 90,  45,  70, 100, 100, 100 
     WAIT 
 
right_shoot1: 
     SPEED 6 
     MOVE G6A,115,  60, 180,  79,  95,  100 
     MOVE G6D, 90,  90, 127,  65, 116,  100 
     MOVE G6B, 80,  45,  70, 100, 100, 100 
     MOVE G6C,120,  45,  70, 100, 100, 100 
     WAIT 
 
     SPEED 15 
     HIGHSPEED SETON 
 
right_shoot2: 
     MOVE G6A,115,  52, 180,  79,  95,  100 
      MOVE G6B,140,  45,  70, 100, 100, 100 
     MOVE G6C, 60,  45,  70, 100, 100, 100 
     WAIT 
 
     DELAY 500 

HIGHSPEED SETOFF 
 
right_shoot3: 
     SPEED 5 
     MOVE G6A,115,  76, 145,  93, 102, 100 
     MOVE G6D, 70,  76, 145,  93, 104, 100 
     MOVE G6B,110,  45,  70, 100, 100, 100 
     MOVE G6C, 90,  45,  70, 100, 100, 100 
     WAIT 
     RETURN  
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    '============================================== == 
left_shoot: 
     SPEED 4 
     MOVE G6A, 70,  56, 180,  79, 102, 100 
     MOVE G6D,112,  56, 180,  79, 104, 100 
     MOVE G6B, 90,  45,  70, 100, 100, 100 
     MOVE G6C,110,  45,  70, 100, 100, 100 
     WAIT 
 
left_shoot1: 
     SPEED 6 
     MOVE G6A, 90,  90, 127,  65, 116,  100 
     MOVE G6D,115,  60, 180,  79,  95,  100 
     MOVE G6B,140,  45,  70, 100, 100, 100 
     MOVE G6C, 60,  45,  70, 100, 100, 100 
     WAIT 
 
     SPEED 15 
     HIGHSPEED SETON 
 
left_shoot2: 
     MOVE G6A, 90,  90, 127, 147, 116,  100 
     MOVE G6D,115,  52, 180,  79,  95,  100 
     MOVE G6B, 60,  45,  70, 100, 100, 100 
     MOVE G6C,140,  45,  70, 100, 100, 100 
     WAIT 
 
     DELAY 500 
     HIGHSPEED SETOFF 
 
left_shoot3: 

SPEED 5 
     MOVE G6A, 70,  76, 145,  93, 104, 100 
     MOVE G6D,115,  76, 145,  93, 102, 100 
     MOVE G6B, 90,  45,  70, 100, 100, 100 
     MOVE G6C,110,  45,  70, 100, 100, 100 
     WAIT 
     RETURN 

S’inclouen els diferents subprogrames i posicions als que cal portar els servos per a fer les puntades de peu. La 

velocitat i separació entre els diferents moviments ve donat pel programa de demostració tal i com s’ha dit 

anteriorment.  

 

 

B.2.3. Exercici 2 

Exercici 2. Fer que el robot faci un atac cap a la dreta quan el sensor capti un objecte a 

una distància inferior a 25 cm.  
 
'Declaració de constants 
CONST DIST_MIN = 25 



Pàg. 86  Annex (vol.1) 

 

Es declaren les constants i els seus valors consegüents que es vol que tinguin. 

 
 
'Declaració de variables 
DIM infraroig AS INTEGER 
DIM enemic AS BYTE 

Es declaren les variables de tipus byte (8 bits - [0-255]) i de tipus integer (16 bits – [0-65535]) per usar-les 

posteriorment en el programa. 

 
 
'Configure PTP for using with groups of servos 
PTP SETON 
'Configure PTP for using with all the servos in the  robot 
PTP ALLON 

Activa el funcionament punt a punt de tots els servomotors. 

 
 
'== motor direction setting ===================== 
DIR G6A,1,0,0,1,0,0 
DIR G6B,1,1,1,1,1,1 
DIR G6C,0,0,0,0,0,0 
DIR G6D,0,1,1,0,1,0 
 

Es defineix el sentit de gir dels diferents servomotors. Si hi ha un 1 el servomotor girarà en sentit horari mentre 

que un 0 farà que el servo giri en sentit antihorari.  

La definició de moviments i tractaments pels servos es fa sempre per 24 motors (dels quals realment només estan 

16). 

Grup 6A: Cama esquerra (5 servomotors) 

Grup 6B: Braç esquerre(3 servomotors) 

Grup 6C: Braç dret (3 servomotors) 

Grup 6D: Cama dreta (5 servomotors). 

 
 
'== motor start position read =================== 
GETMOTORSET G6A,1,1,1,1,1,0 
GETMOTORSET G6B,1,1,1,0,0,0 
GETMOTORSET G6C,1,1,1,0,0,0 
GETMOTORSET G6D,1,1,1,1,1,0 

Definició de la posició inicial al iniciar el programa. En cas de ser un 1 els motors es quedaran a la posició que 

estaven, en cas de tenir un 0 es mouran a una posició de seguretat indicada per el controladors. 

 
 
SPEED 5 
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S’assigna a la velocitat el valor 5. Es recomana no utilitza velocitats superiors a 10 per les diferents pràctiques a 

realitzar 

 
 
'== motor power on ============================= 
MOTOR G24 
GOSUB standard_pose 
 
'================================================ 
'================================================ 
 
'Main procedure 
MAIN: 
 
 
     ' Inicialització 
     enemic = 0 
     DELAY 1500 

S’inicialitza la variable enemic i es fa una pausa abans de començar d’1.5 segons. 

 
 
     'Captura de la distancia (cm) 
     GOSUB capturar_valor_infraroig 
 
     ' Comprovació de distancia 
     IF infraroig < DIST_MIN THEN 
         enemic = 1 
     ELSEIF infraroig >= DIST_MIN THEN 
         GOTO MAIN 
     ENDIF 

Es captura el valor del sensor mitjançant un subprograma i en cas que la distància donada sigui inferior al valor 

donat per l’enunciat la variable enemic passa a valer 1. En cas contrari es torna a iniciar el programa.  

 
 
     'En cas de captar un enemic donem puntades de peu 
     IF enemic = 1 THEN GOSUB puny_dreta 
 
     'Tornem a reiniciar el programa sencer 
     DELAY 1500 
     GOSUB standard_pose 
     GOTO MAIN 

En cas d’haver trobat un enemic es realitzarà una puntada de peu. Posteriorment es reiniciarà el programa. 

 
     '============================================= === 
     '============================================= === 
standard_pose: 
     SPEED 5 
     MOVE G6A,100, 76, 145, 93, 100, 100 
     MOVE G6D,100, 76, 145, 93, 100, 100 
     MOVE G6B,100, 30, 80, 100, 100, 100 
     MOVE G6C,100, 30, 80, 100, 100, 100 
     WAIT 
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     RETURN 

Es defineixen els valors de la posició estàndard ( posició inicial i de seguretat). 

  
 
     '============================================= === 
     '============================================= === 
puny_dreta: 
     SPEED 7 
     GOSUB right_attack1 
 
     SPEED 12 
     HIGHSPEED SETON 
     MOVE G6D, 98, 157,  20, 134, 110, 100 
     MOVE G6A, 57, 115,  77, 125, 134, 100 
     MOVE G6B,112,  92,  99, 100, 100, 100 
     MOVE G6C,107, 135, 108, 100, 100, 100 
     WAIT  
     DELAY 1000 
     HIGHSPEED SETOFF 
     SPEED 15 
     GOSUB sit_pose 
     RETURN 
    '============================================== == 
right_attack1: 
     MOVE G6D,  85,  71, 152,  91, 107, 60 
     MOVE G6A, 108,  76, 145,  93, 100, 60 
     MOVE G6C, 100,  40,  80,  ,  ,  , 
     MOVE G6B, 100,  40,  80,  ,  ,  , 
     WAIT 
     RETURN 
    '============================================== == 
sit_pose: 
     SPEED 10 
     MOVE G6A,100, 151,  23, 140, 101, 100, 
     MOVE G6D,100, 151,  23, 140, 101, 100 
     MOVE G6B,100,  30,  80, 100, 100, 100 
     MOVE G6C,100,  30,  80, 100, 100, 100  
     WAIT 
     RETURN 

S’inclouen els diferents subprogrames i posicions als que cal portar els servos per a fer el cap de puny. La 

velocitat i separació entre els diferents moviments ve donat pel programa de demostració tal i com s’ha dit 

anteriorment.  

 

'================================================ 
     '============================================= ===  
capturar_valor_infraroig: 
 
     'Captar valor, fer la conversió a cm i en cas de no trobar-se en el 

rang de treball tornem a captar el valor 
     infraroig = AD (6) 
     IF infraroig < 4 THEN infraroig = 4    'min 
     infraroig = infraroig -  3 
     infraroig = 6787 /  infraroig 
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     IF infraroig <10 OR infraroig > 150 THEN 
  GOTO capturar_valor_infraroig 
     WAIT 
     RETURN 

Es fa servir el subprograma explicat anteriorment per a captar el valor del sensor d’infraroigs     

 

B.2.4. Exercici 3 

Exercici 3. Fer que el robot faci una tombarella endavant quan sensor acústic capti un so 

(xiulet, crit, etc.)  
 
'Declaració de constants 
CONST SO_MIN = 70 

Es declaren les constants i els seus valors consegüents que es vol que tinguin. 

 
 
'Declaració de variables 
DIM sons AS BYTE 

Es declaren les variables de tipus byte (8 bits - [0-255]) i de tipus integer (16 bits – [0-65535]) per usar-les 

posteriorment en el programa. 

 
 
'Configure PTP for using with groups of servos 
PTP SETON 
'Configure PTP for using with all the servos in the  robot 
PTP ALLON 

Activa el funcionament punt a punt de tots els servomotors. 

 
 
'== motor direction setting ===================== 
DIR G6A,1,0,0,1,0,0 
DIR G6B,1,1,1,1,1,1 
DIR G6C,0,0,0,0,0,0 
DIR G6D,0,1,1,0,1,0 
 

Es defineix el sentit de gir dels diferents servomotors. Si hi ha un 1 el servomotor girarà en sentit horari mentre 

que un 0 farà que el servo giri en sentit antihorari.  

La definició de moviments i tractaments pels servos es fa sempre per 24 motors (dels quals realment només estan 

16). 

Grup 6A: Cama esquerra (5 servomotors) 

Grup 6B: Braç esquerre(3 servomotors) 
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Grup 6C: Braç dret (3 servomotors) 

Grup 6D: Cama dreta (5 servomotors). 

 
 
'== motor start position read =================== 
GETMOTORSET G6A,1,1,1,1,1,0 
GETMOTORSET G6B,1,1,1,0,0,0 
GETMOTORSET G6C,1,1,1,0,0,0 
GETMOTORSET G6D,1,1,1,1,1,0 

Definició de la posició inicial al iniciar el programa. En cas de ser un 1 els motors es quedaran a la posició que 

estaven, en cas de tenir un 0 es mouran a una posició de seguretat indicada per el controladors. 

 
 
SPEED 5 

S’assigna a la velocitat el valor 5. Es recomana no utilitza velocitats superiors a 10 per les diferents pràctiques a 

realitzar 

 
 
'== motor power on ============================= 
MOTOR G24 
GOSUB standard_pose 
 
'================================================ 
'================================================ 
 
'Main procedure 
MAIN: 
 
     'Captar el valor del sensor de sons 
     sons = AD(4) 
 
     'En cas de que superi el valor llindar es real itzarà el moviment, 

sinó es tornarà a captar 
     IF sons >= SO_MIN THEN 
         GOTO  tombarella_endav 
     ELSEIF sons < SO_MIN THEN 
         GOTO MAIN 
     ENDIF 

Es captar el valor del so ambient mitjançant el sensor. Si supera el valor llindar es realitzarà una tombarella 

endavant;  en cas contrari, reiniciarà el programa. 

 
 
     'Tornem a reiniciar el programa sencer 
     GOSUB standard_pose 
     DELAY 2000 
     GOTO MAIN 

Si s’ha realitzat la tombarella endavant es tornarà a la posició estàndard, es farà una pausa de 2 segons i es 

tornarà a iniciar el programa. 
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     '============================================= === 
     '============================================= === 
standard_pose: 
     MOVE G6A,100, 76, 145, 93, 100, 100 
     MOVE G6D,100, 76, 145, 93, 100, 100 
     MOVE G6B,100, 30, 80, 100, 100, 100 
     MOVE G6C,100, 30, 80, 100, 100, 100 
     WAIT 
     RETURN 

Es defineixen els valors de la posició estàndard ( posició inicial i de seguretat). 

  
 
    '============================================== == 
    '============================================== == 
 
tombarella_endav: 
 
     SPEED 8 
     MOVE G6A,100, 155,  20, 140, 100, 100 
     MOVE G6D,100, 155,  20, 140, 100, 100 
     MOVE G6B,130,  50,  85, 100, 100, 100 
     MOVE G6C,130,  50,  85, 100, 100, 100 
     WAIT 
 
     MOVE G6A, 60, 165,  30, 165, 155, 100 
     MOVE G6D, 60, 165,  30, 165, 155, 100 
     MOVE G6B,170,  10, 100, 100, 100, 100 
     MOVE G6C,170,  10, 100, 100, 100, 100 
     WAIT 
 
     MOVE G6A, 75, 165,  55, 165, 155, 100 
     MOVE G6D,75, 165,  55, 165, 155, 100 
     MOVE G6B,185,  10, 100, 100, 100, 100 
     MOVE G6C,185,  10, 100, 100, 100, 100 
     WAIT 
 
     MOVE G6A, 80, 155,  85, 150, 150, 100 
     MOVE G6D, 80, 155,  85, 150, 150, 100 
      MOVE G6C,185,  40, 60,  100, 100, 100 
     WAIT 
 
     MOVE G6A,100, 130, 120,  80, 110, 100 
     MOVE G6D,100, 130, 120,  80, 110, 100 
     MOVE G6B,130, 160,  10, 100, 100, 100 
     MOVE G6C,130, 160,  10, 100, 100, 100 
     WAIT 
 
     MOVE G6A,100, 160, 110, 140, 100, 100 
     MOVE G6D,100, 160, 110, 140, 100, 100 
     MOVE G6B,140,  70,  20, 100, 100, 100 
     MOVE G6C,140,  70,  20, 100, 100, 100 
     WAIT 
 
     SPEED 15 
     MOVE G6A,100,  56, 110,  26, 100, 100 
     MOVE G6D,100,  71, 177, 162, 100, 100 
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     MOVE G6B,170,  40,  50, 100, 100, 100 
     MOVE G6C,170,  40,  50, 100, 100, 100 
     WAIT 
 
     MOVE G6A,100,  62, 110,  15, 100, 100 
     MOVE G6D,100,  71, 128, 113, 100, 100 
     MOVE G6B,190,  40,  50, 100, 100, 100 
     MOVE G6C,190,  40,  50, 100, 100, 100 
     WAIT 
 
     SPEED 15 
     MOVE G6A,100,  55, 110,  15, 100, 100 
     MOVE G6D,100,  55, 110,  15, 100, 100 
     MOVE G6B,190,  40,  50, 100, 100, 100 
     MOVE G6C,190,  40,  50, 100, 100, 100 
     WAIT 
 
     SPEED 10 
 
     MOVE G6A,100, 110, 100,  15, 100, 100 
     MOVE G6D,100, 110, 100,  15, 100, 100 
     MOVE G6B,170, 160, 115, 100, 100, 100 
     MOVE G6C,170, 160, 115, 100, 100, 100 
     WAIT 
 
     MOVE G6A,100, 170,  70,  15, 100, 100 
     MOVE G6D,100, 170,  70,  15, 100, 100 
     MOVE G6B,190, 170, 120, 100, 100, 100 
     MOVE G6C,190, 170, 120, 100, 100, 100 
     WAIT 
 
     MOVE G6A,100, 170,  30,  110, 100, 100 
     MOVE G6D,100, 170,  30,  110, 100, 100 
     MOVE G6B,190,  40,  60, 100, 100, 100 
     MOVE G6C,190,  40,  60, 100, 100, 100 
     WAIT 
  
     GOSUB sit_pose 
 
     GOSUB standard_pose 
 
     RETURN 
     '================================================  
sit_pose: 
 
     SPEED 10 
     MOVE G6A,100, 151,  23, 140, 101, 100, 
     MOVE G6D,100, 151,  23, 140, 101, 100 
     MOVE G6B,100,  30,  80, 100, 100, 100 
     MOVE G6C,100,  30,  80, 100, 100, 100  
     WAIT 
     RETURN 

S’inclouen els diferents subprogrames i posicions als que cal portar els servos per a la tombarella endavant. La 

velocitat i separació entre els diferents moviments ve donat pel programa de demostració tal i com s’ha dit 

anteriorment.     
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B.2.5. Exercici 4 

Exercici 4. Fer servir l’acceleròmetre per tal de comprovar la inclinació del robot. En cas 

de caiguda endavant o enrere, fer servir els programes d’aixecar- del programa de 

demostració se segons pertoqui per a fer que el robot torni a la posició estàndard. En cas de 

caiguda lateral, el robot haurà de moure el braç contrari a la caiguda, és a dir, en cas de 

caiguda lateral cap a la dreta, haurà de moure el braç esquerre i a l’inrevés. Posteriorment 

haurà d’aixecar-se normalment amb alguns dels programes de demostració.  
 
'Declaració de constants 
CONST MIN_X = 120 
CONST MAX_X = 165 
CONST MIN_Y = 115 
CONST MAX_Y = 165 

Es declaren les constants i els seus valors consegüents que es vol que tinguin. 

 
 
'Declaració de variables 
DIM eix_x AS BYTE 
DIM eix_y AS BYTE 

Es declaren les variables de tipus byte (8 bits - [0-255]) i de tipus integer (16 bits – [0-65535]) per usar-les 

posteriorment en el programa. 

 
'Configure PTP for using with groups of servos 
PTP SETON 
'Configure PTP for using with all the servos in the  robot 
PTP ALLON 

Activa el funcionament punt a punt de tots els servomotors. 

 
 
'== motor direction setting ===================== 
DIR G6A,1,0,0,1,0,0 
DIR G6B,1,1,1,1,1,1 
DIR G6C,0,0,0,0,0,0 
DIR G6D,0,1,1,0,1,0 
 

Es defineix el sentit de gir dels diferents servomotors. Si hi ha un 1 el servomotor girarà en sentit horari mentre 

que un 0 farà que el servo giri en sentit antihorari.  

La definició de moviments i tractaments pels servos es fa sempre per 24 motors (dels quals realment només estan 

16). 

Grup 6A: Cama esquerra (5 servomotors) 

Grup 6B: Braç esquerre(3 servomotors) 

Grup 6C: Braç dret (3 servomotors) 
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Grup 6D: Cama dreta (5 servomotors). 

 
 
'== motor start position read =================== 
GETMOTORSET G6A,1,1,1,1,1,0 
GETMOTORSET G6B,1,1,1,0,0,0 
GETMOTORSET G6C,1,1,1,0,0,0 
GETMOTORSET G6D,1,1,1,1,1,0 

Definició de la posició inicial al iniciar el programa. En cas de ser un 1 els motors es quedaran a la posició que 

estaven, en cas de tenir un 0 es mouran a una posició de seguretat indicada per el controladors. 

 
 
SPEED 5 

S’assigna a la velocitat el valor 5. Es recomana no utilitza velocitats superiors a 10 per les diferents pràctiques a 

realitzar 

 
 
'== motor power on ============================= 
MOTOR G24 
GOSUB standard_pose 
 
'================================================ 
'================================================ 
 
'Main procedure 
MAIN: 
 
     DELAY 5000 
 
     'Inicialment es capta la inclinació de l'eix X  
     eix_x = AD(1) 
 
     'En cas de caiguda lateral, es realitza un mov iment per tal 

d'aixecar el robot (es realitza un moviment per tal  de deixar-lo 
panxa avall) 

 
     IF eix_x <= MIN_X THEN 
         GOSUB aixecar_esquerra 
     ELSEIF eix_x >= MAX_X THEN 
        GOSUB aixecar_dreta 
     ENDIF 

Primerament es capta la inclinació a l’eix X mitjançant l’acceleròmetre. En cas de superar els valors límits 

calculats prèviament es realitzarà el subprograma que pertoqui per tal d’aixecar-se.  

 
 
     'Es capta la inclinació de l'eix Y 
     eix_y = AD(0) 
 
     'En cas de caiguda frontal (també per la caigu da lateral, un cop 

s'ha realitzat el moviment anterior)o d'esquenes, e l robot 
s’aixecarà. 

     IF eix_y <= MIN_Y THEN 
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         GOSUB aixecar_enrere 
     ELSEIF eix_y >= MAX_Y THEN 
         GOSUB aixecar_endav 
     ENDIF 

Posteriorment es fa el mateix pel cas de caiguda frontal, és a dir, capturar la inclinació mitjançant 

l’acceleròmetre, comprovar si ha caigut i realitzar el subprograma pertanyent en cas afirmatiu. 

 
 
     'Tornem a reiniciar el programa sencer 
     GOSUB standard_pose 
     GOTO MAIN 

Finalment es torna a la posició estàndard i es reinicia el programa. En aquest cas no s’ha posat cap pausa aquí 

al final ja que està inclosa a l’iniciar el programa i és de 5 segons 

 
 
     '============================================= === 
     '============================================= === 
standard_pose: 
     SPEED 5 
     MOVE G6A,100, 76, 145, 93, 100, 100 
      MOVE G6B,100, 30, 80, 100, 100, 100 
     MOVE G6C,100, 30, 80, 100, 100, 100 
     WAIT 
     RETURN 

Es defineixen els valors de la posició estàndard ( posició inicial i de seguretat). 

  
 
    '============================================== == 
    '============================================== == 
aixecar_dreta: 
     SPEED 10 
 
     MOVE G6A, 100,  76, 145, 180, 100, 
     MOVE G6D, 100,  76, 145,  57, 100, 
     MOVE G6B, 100,  30,  80,  ,  , 
     MOVE G6C, 100,  30,  80,  ,  , 
 
     MOVE G6A,100, 76, 145, 93, 100, 100 
     MOVE G6D,100, 76, 145, 93, 100, 100 
     MOVE G6B,100, 30, 80, 100, 100, 100 
     MOVE G6C,100, 30, 80, 100, 100, 100 
 
     WAIT 
     RETURN 
 
aixecar_esquerra: 
     SPEED 10 
     MOVE G6A, 100,  76, 145,  93, 100, 
     MOVE G6D, 100,  76, 145,  14, 100, 
     MOVE G6B, 100,  30,  80,  ,  , 
     MOVE G6C, 100,  30,  80,  ,  , 
 
     MOVE G6A,100, 76, 145, 93, 100, 100 
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     MOVE G6D,100, 76, 145, 93, 100, 100 
     MOVE G6B,100, 30, 80, 100, 100, 100 
     MOVE G6C,100, 30, 80, 100, 100, 100 
 
     WAIT 
     RETURN 

En cas de caiguda lateral, degut a que els braços no tenen suficient força per aixecar el robot, el que es fa es 

moure el braç contrari endavant o enrere de forma que el robot es desequilibri i passi d’una posició de caiguda 

lateral a caiguda frontal o posterior, respectivament. Posteriorment tal i com s’ha posat l’ordre de les comandes 

s’aixecarà amb els subprogrames consegüents. 

 
 
     '============================================= === 
     '============================================= === 
aixecar_endav: 
 
     SPEED 10 
 
     MOVE G6A,100, 130, 120,  80, 110, 100 
     MOVE G6D,100, 130, 120,  80, 110, 100 
     MOVE G6B,150, 160,  10, 100, 100, 100 
     MOVE G6C,150, 160,  10, 100, 100, 100 
     WAIT 
 
     MOVE G6A, 80, 155,  85, 150, 150, 100 
     MOVE G6D, 80, 155,  85, 150, 150, 100 
     MOVE G6B,185,  40, 60,  100, 100, 100 
     MOVE G6C,185,  40, 60,  100, 100, 100 
     WAIT 
 
     MOVE G6A, 75, 165,  55, 165, 155, 100 
     MOVE G6D, 75, 165,  55, 165, 155, 100 
     MOVE G6B,185,  10, 100, 100, 100, 100 
     MOVE G6C,185,  10, 100, 100, 100, 100 
     WAIT  
 
     MOVE G6A, 60, 165,  30, 165, 155, 100 
      MOVE G6B,170,  10, 100, 100, 100, 100 
     MOVE G6C,170,  10, 100, 100, 100, 100 
     WAIT  
 
     MOVE G6A, 60, 165,  25, 160, 145, 100 
     MOVE G6D, 60, 165,  25, 160, 145, 100 
     MOVE G6B,150,  60,  90, 100, 100, 100 
     MOVE G6C,150,  60,  90, 100, 100, 100 
     WAIT  
 
     MOVE G6A,100, 155,  25, 140, 100, 100 
     MOVE G6D,100, 155,  25, 140, 100, 100 
     MOVE G6B,130,  50,  85, 100, 100, 100 
     MOVE G6C,130,  50,  85, 100, 100, 100 
     WAIT  
 
     RETURN 
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aixecar_enrere: 
 
     SPEED 10 
 
     MOVE G6A,100,  10, 100, 115, 100, 100 
     MOVE G6D,100,  10, 100, 115, 100, 100 
     MOVE G6B,100, 130,  10, 100, 100, 100 
     MOVE G6C,100, 130,  10, 100, 100, 100 
     WAIT 
 
     MOVE G6A,100, 10,  83, 140, 100, 100 
     MOVE G6D,100, 10,  83, 140, 100, 100 
     MOVE G6B,20, 130,  10, 100, 100, 100 
     MOVE G6C,20, 130,  10, 100, 100, 100 
     WAIT 
 
     MOVE G6A,100, 126,  60, 50, 100, 100 
     MOVE G6D,100, 126,  60, 50, 100, 100 
     MOVE G6B,20,  30,  90, 100, 100, 100 
     MOVE G6C,20,  30,  90, 100, 100, 100 
     WAIT 
 
     MOVE G6A,100, 165,  70, 15, 100, 100 
     MOVE G6D,100, 165,  70, 15, 100, 100 
     MOVE G6B, 30,  20,  95,100, 100, 100 
     MOVE G6C, 30,  20,  95,100, 100, 100 
     WAIT 
 
     MOVE G6A,100, 165,  40, 100, 100, 100 
     MOVE G6D,100, 165,  40, 100, 100, 100 
     MOVE G6B,110,  70,  50, 100, 100, 100 
     MOVE G6C,110,  70,  50, 100, 100, 100 
     WAIT 
 
     RETURN 

S’inclouen els diferents subprogrames i posicions als que cal portar els servos per poder aixecar-se endavant o 

enrere. La velocitat i separació entre els diferents moviments ve donat pel programa de demostració tal i com 

s’ha dit anteriorment.     


