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PROJECTE FI DE CARRERA 

 
 

RESUM (màxim 50 línies) 

 
 

 

En aquest document es presenta la realització d’un projecte 

de control d’una planta tipus Ball and Plate. El principal 

objectiu consisteix en controlar la posició d’una bola 

damunt d’una plata. 

Realitzant el modelat del sistema s’ha observat que el 

sistema presenta un comportament no lineal i és de tipus 

MIMO (Multiple Input-Multiple Output). En base al model 

obtingut s’han dissenyat dos tipus de controladors 

diferents, un de tipus lineal i l’altre no lineal.  

Per tal de verificar el correcte funcionament dels 

algoritmes de control dissenyats, aquests s’han implementat 

en una plataforma d’experimentació anomenada “Amazing 

Ball”, la qual és una planta ball and plate i ja incorpora 

el hardware necessari per poder-hi programar el control.  

Per poder analitzar la evolució de les variables de la 

planta s’ha programat una interfície de visualització per a 

PC. Aquesta permet visualitzar per pantalla la posició 

instantània de la bola i un gràfic de la seva evolució. 

Els resultats obtinguts demostren que els controladors 

dissenyats regulen la posició de la bola en les seves dos 

coordenades, aconseguint d’aquesta manera que davant unes 

referències de tipus graó, situïn la bola en la posició 

correcta amb un error estacionari zero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paraules clau (màxim 10):
 

Control Linealització Sistemes no lineals Ball&Plate 

Implementació Microcontrolador Interfície Modelat 

Amazing Ball FLEX-ERIKA   
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 Introducció 
 

1.1 Motivació 
 
Aquest document s’entrega com a memòria del projecte de final de 

carrera dels estudis de segon cicle d’Enginyeria en Automàtica i Electrònica 
Industrial, treball realitzat en l’Escola Politècnica Superior de Vilanova i la 
Geltrú, centre que pertany a la Universitat Politècnica de Catalunya. 

El projecte està focalitzat en el camp de l’enginyeria de control, però al ser 
aquest un camp multidisciplinari, en la seva relació s’han tractat temes 
relacionats amb: modelat i simulació de sistemes dinàmics,  programació de 
dispositius electrònics digitals, comunicacions industrials i teoria de control. 
Tots aquests temes estan directament relacionats amb la formació adquirida 
amb els estudis que he cursat. 

Al llarg dels estudis s’han tractat les diferents etapes implicades en la 
realització d’un projecte de control. La motivació d’aquest projecte sorgeix de 
l’ interès de desenvolupar un projecte que integri i contempli la realització de 
totes aquestes parts. Per dur-ho ha terme es disposa d’una maqueta amb fins 
educatius anomenada Amazing Ball. Aquesta maqueta ofereix la possibilitat 
de que el projecte sigui més realista, ja que no es tracta d’un projecte 
merament teòric sinó que inclou la implementació del disseny en un entorn 
físic i real. 
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1.2 Objectius 
 
L’objectiu principal consisteix en implementar un algoritme de control el 

qual permeti controlar  la planta en funció de les consignes programades.  La 
resposta ha de presentar un transitori finit i un error estacionari en 
condicions nominals de zero. Per dur ha terme aquest objectiu s’han realitzat 
les següents etapes: 

 
• Modelat matemàtic de la planta. 
• Simulació i validació del model obtingut. 
• Estudi de la estabilitat, controlabilitat i observabilitat del sistema. 
• Disseny de l’algoritme de control. 
• Programació dels dispositius electrònics per tal de que duguin a terme 

el sistema de control dissenyat. 

Aquest procediment és genèric en la realització de projectes d’aquest 
tipus.  

Un segon objectiu es desprèn de la possibilitat que ofereixen els 
dispositius digitals actuals. Gràcies que presenten una elevada velocitat en 
l’execució d’instruccions es poden implementar algoritmes de control no 
lineal. Per tant el segon objectiu consisteix en realitzar una comparativa de 
les respostes obtingudes, utilitzant en el primer cas un control lineal i en el 
segon cas un de no lineal. 

 Finalment l’últim objectiu es desprèn de la necessitat d’estudiar les 
respostes obtingudes. Per tant aquest projecte també inclou la comunicació 
entre el hardware de la maqueta i l’ordenador, així com una aplicació per 
aquest últim la qual permeti observar la evolució de la sortida en funció del 
temps. 

El compliment d’aquest objectius permeten obtenir experiència en: 
modelar sistemes i aprendre a simplificar el model matemàtic obtingut, 
estudiar sistemes de control complexes, programació de microcontroladors, 
comunicacions i finalment en el disseny de software el qual monitoritza la 
planta. 
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1.3 Estat de l’art 
 
En la literatura es troben presents molts treballs relacionats amb sistemes 

ball & plate. Aquest fet és degut a que es tracta d’un sistema complex, presenta 
una dinàmica no lineal i és un sistema MIMO, i per tant suposa un desafiament 
interessant a l’hora de disseny el seu control, però tanmateix presenta un 
disseny mecànic simple i els resultats són molt visuals. 

Els tipus de treballs relacionats amb el ball and plate es poden classificar amb 
dos grups. Per una banda es troben treballs els quals proven noves tècniques de 
control utilitzant com a model una maqueta ball and plate, i d’altra banda hi ha 
treballs sobre el modelat del sistema. 

En la part de modelat destaquen treballs com [1], en que realitza els càlculs 
de les equacions diferencials que determinen la dinàmica del sistema ball and 
plate. En aquest treball el model que utilitzen varia del model empleat en aquest 
projecte ja que en el seu cas pot aproximar els angles del motor amb els de la 
plata. En el treball [2] també es realitza el modelat del sistema però la unió entre 
la plata i els motors a diferencia de la d’aquest projecte es en forma de “L”. 

En la part d’algoritmes de control provats en plantes de tipus ball and plate 
destaquen per número de treballs realitzats els que utilitzen xarxes neuronals. 
Com a exemple es troba [3] on els autors utilitzen diferents models de xarxes 
neuronals (NARMA i NARMA-L2) i les configuren pel sistema ball and plate. 
També es troben en la bibliografia treballs els quals utilitzen sistemes de control 
fuzzy o implementen controls de tipus sliding. Exemples d’aquest tipus de 
control els trobem en treballs com [4] on els autors implementen dos algoritmes 
de tipus fuzzy, un primer de baix nivell el qual controla les entrades i un de nivell 
superior el qual supervisa les velocitats i acceleracions de la bola.  
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 Descripció del sistema 
 

Aquest capítol es centra en la descripció de la maqueta utilitzada en aquest 
projecte, la maqueta Amazing Ball [5]. Aquesta és una maqueta amb fins 
didàctics, esta pensada bàsicament per ser utilitzada en classes d’enginyeria de 
control, i ha estat dissenyada i comercialitzada per l’empresa Evidence Srl.  

 

Imatge  1 – Maqueta Amazing Ball 
 
Les parts de la maqueta del Amazing Ball les podem separar en dos grups 

segons el seu propòsit. Per una part trobem la part de hardware, aquesta 
permet: l’alimentació dels motors, la comunicació remota, l’adquisició de la 
posició de la bola i pot executar l’algoritme de control. Per l’altra banda trobem 
la part física del model, esta formada per: una pantalla tàctil anomenada 
“touchscreen”, la plata oscil·latòria, dos servomotors, els links d’unió entre els 
servomotors i la plata, i la bola. A continuació es detallaran les especificacions de 
cada part. 

 

2.1 Elements físics 
 

Es consideren components físics aquells que intervenen directament amb 
el moviment de la bola damunt de la plata. A continuació es descriuen 
breument: 

 
• Bola: És una bola metàl·lica de 1.5cm de radi i un pes de 0,2kg.  Es 

considera totalment esfèrica. L’objectiu de control és fixar un punt en 
forma de coordenades x i y sobre la plata i aconseguir que la bola s’hi 
posicioni damunt. 

 
• Servomotors:  El sistema està format per dos servomotors. La seva 

funció és fer rotar la plata oscil·latòria. Un esta muntat en una posició 
paral·lela a la base de la plata i l’altre és paral·lel al costat de la plata, 
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per tant estan girats un respecte l’altre 90º. Un fa una rotació respecte 
el eix x i l’altre respecte l’eix y.   
 
 
 

 
En la Imatge  2 és pot observar com els motors apliquen rotació 
respecte el suport central de la plata.  
El servomotors són el model HS-311 de la marca HITEC [6]. Es tracta 
d’un servomotor analògic. S’ha d’alimentar amb un voltatge continu 
compres entre 4.8-6 V. Pot girar en els dos sentits i el seu angle 
d’operació és de 90º. El control de la posició es fa amb l’amplada de 
pols, la qual es transmet per un tercer terminal. Aquest ha de ser 
d’una durada compresa entre 1 i 2 ms i s’ha de transmetre amb una 
freqüència de 50 Hz.  Treballant a 6V sense carga triga 0.15 segons a 
girar 60º, també amb aquest voltatge presenta un parell 3.7kg/cm. 
 

• Plata oscil·latòria: És la base per la que es desplaça la bola. Està 
unida a la bancada del sistema mitjançant una articulació en forma de 
cella de cavall, la qual es troba en la part central inferior de la plata. 
També està unida a la sortida dels dos servomotors i amb quatre 
molles als extrems per tal de tensar la plataforma. 
La unió amb cella de cavall permet a la plata rotar amb direcció x i 
amb direcció y simultàniament. 
 

• Touchscreen: Es troba damunt de la plata oscil·latòria, la seva funció 
és detectar en quins punts està la bola, ho pot realitzar atès que és 
sensible al pes. És una placa de tipus resistiva de dimensions 
215x160mm, i quatre fils, esta fabricada per l’empresa Hantouch. 

Imatge  2 – Posició dels dos servomotors en la maqueta 
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Internament està formada per tres capes diferents. La primera 
consisteix en una làmina de vidre, damunt d’aquesta hi ha una capa 
conductora i finalment sobre aquesta hi ha una capa conductora dura. 
La pantalla rep alimentació pels quatre extrems. Transmet la posició x 
i la posició y al dsPIC en format analògic, les unitats que utilitza són 
píxels. La relació entre píxels i metres és de 8.8·10−4. El temps de 
resposta d’aquest sensor és de 8-10ms.  

 
• Barres articulades: Aquest element serveix per transmetre el 

moviment provinent del servomotor a la plata. Està format per un 
total de tres barres unides seqüencialment.  Aquestes transmeten el 
moviment del servomotor a la plata oscil·latòria. La primera barra 
està fixada en un extrem a la sortida del servomotor, l’altre extrem 
l’uneix a la barra intermitja, la barra final en l’extrem final està fixada 
a la plata oscil·latòria i l’altre a la barra intermitja. La llargada de la 
barra que uneix el servomotor amb la barra intermèdia és de 20mm, 
la intermèdia mesura 40mm, la final té una llargada de 16mm. Tant en 
la component x com y tenen les mateixes dimensions. Un model 
esquemàtic d’aquest sistema es pot observar en la Figura 1. Les barres 
articulades estan dibuixades en color vermell. 

 

2.2 Hardware 
 
Està format per una placa mare la qual conté un dsPIC i cinc plaques 

auxiliars que faciliten la interacció amb el sistema físic i la comunicació 
remota. A continuació es troba detallada cada placa: 

 

• FLEX Light Base Board: El element principal és el 
dsPIC33FJ256MC710 [7] que conte. En aquest projecte el dsPIC és 
l’encarregat de calcular l’algoritme de control, adquirir  les entrades 
provinents del touchscreen, generar la consigna pels servomotors i 
transmetre la posició de la bola a un PC. A part del dsPIC també conte 
connectors per connectar una placa auxiliar a sobre així com un 
connector ICD2 per tal de ser programada. S’ha d’alimentar amb un 
voltatge continu comprès entre 7 i 12 V. El transformador utilitzat 
produeix un voltatge de 12V i una intensitat màxima de 2A. 
 

• FLEX DEMO2: Es troba col·locada damunt de la FLEX Light Base 
Board. Conté sensors de llum, temperatura i acceleració. Quan a 
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connexions presenta connexió UART, un terminal Ethernet, permet 
connexió ZigBee i té un slot per CAN. 
 

• Servo motor plug-in: Col·locada sobre la FLEX DEMO2, condiciona la 
sortida, del dsPIC, al voltatge adequat per atacar els servomotors, 6 
volts en DC.  
 

• FLEX MULTIBUS Ethernet Module: Col·locada damunt FLEX DEMO2, 
condiciona les senyals per realitzar comunicacions amb base Ethernet. 
 

• FLEX MULTIBUS RS232 Module: Col·locada damunt FLEX DEMO2, 
permet la comunicació de TTL a RS232. 
 

• FLEX MULTIBUS CAN Module: Col·locada damunt FLEX DEMO2, 
permet la comunicació amb protocol CAN.  
 

 

Imatge  3 – Plaques auxiliars del sistema 
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 Modelat del sistema 
 

El primer pas en la realització del disseny del control utilitzant tècniques 
analítiques consisteix en obtenir les equacions diferencials que determinen la 
dinàmica del model. Un cop obtingut el model matemàtic del sistema es pot 
obtenir informació d’interès s’obre aquest, aquesta informació consisteix en: 
el comportament dinàmic de la planta (saber si estable, inestable, si oscil·la, 
etc.), saber si amb els actuadors actuals es pot controlar el sistema, saber si 
aquest és observable i finalment dissenyar el controlador adient utilitzant 
aquesta informació. Com es pot comprovar la metodologia de disseny d’un 
sistema de control és seqüencial i al ser el modelat el primer pas el 
converteix en un pas on és essencial ser precís. 

El moviment final a controlar és el del moviment de la bola damunt la 
plata.  La plata oscil·latòria està connectada amb els servomotors mitjançant 
un barres d’unió articulades. Per tant, tant els moviments dels servomotors 
com dels elements d’unió repercuteixen en el moviment de la bola damunt la 
plata. Per simplificar el procés primerament es modelitzaran els tres 
sistemes per separat, aquests són: la bola i la plata, les barres articulades i 
finalment els servomotors. Un cop obtingut el model per separat es 
combinaran per obtenir el model final. 

 

 

3.1 Plata oscil·latòria bola 
 

Per l’obtenció d’aquest model s’utilitzarà la funció Lagrangiana la qual es 
basa en consideracions energètiques. En la realització d’aquest punt s’han 
utilitzat treballs ja existents en la bibliografia [1]. 

Primerament s’assumeixen les següents consideracions: 

• La bola no patina.1 
• La bola és completament esfèrica. 
• Les friccions són negligibles. 
• La bola i la plata estan sempre en contacte. 

  

                                                             
1 Una bola pot tenir dos moviments rotatius respecte una superfície plana, patinament i 
desplaçament. En els dos moviments la bola gira però en el patinament no és desplaça. 
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La fórmula de la Lagrangiana és la següent: 

 
𝑑
𝑑𝑡

𝜕𝐿
𝜕�̇�𝑖 

–
𝜕𝐿
𝜕𝑞𝑖 

=  𝜏 

𝐿 = 𝑘 − 𝑈 

 
 �̇�𝑖, coordenada generalitzada 
 𝜏, vector de forces i parells aplicats a 𝑞𝑖 
 𝐿, funció Lagrangiana 
 𝑘, energia cinètica del sistema 

U, energia potencial del sistema 
 

El sistema presenta quatre graus de llibertat, per tant com a coordenades 
generalitzades s’agafa cada un d’aquests graus. Aquest són xb i 𝑦𝑏 , les quals 
representen les coordenades de la bola, i α i β, les quals representen la 
inclinació de la plata. 

 
La energia cinètica, k, es calcula com: 
 

 
 

Considerat que el punt 0 de les coordenades és el centre de ta taula, es 
calcula l’energia cinètica de la bola: 

 

 
 

𝑚𝐵: Massa de la bola. 
𝐼𝑏: Moment d’inèrcia de la bola. 
𝑤𝑥: velocitat angular x. 
𝑤𝑦: velocitat angular y. 

 
Es poden relacionar les velocitats lineals amb les velocitats angulars 

aparti del radi de la bola, de manera que és compleix: 
 

 
 

𝑟𝑏: Radi de la bola. 
 

  



PFC - Modelat i control d’un sistema Ball and Plate 

 15 

Substituint en l’equació de l’energia cinètica s’obté: 
 

 
 

L’energia cinètica de la plata, considerant la bola com una massa situada 
en un punt (xb, yb), es calcula la energia de rotació respecte el centre de 
massa: 

 

 
 

𝐼𝑝: Moment d’inercia de la plata 
 
L’energia cinètica total del sistema és la suma de l’energia cinètica de la 

bola més la de la plata:  
 

 
 
 
L’energia potencial de la bola és calcula respecte al pla horitzontal que 

conte el punt 0 del sistema. L’equació que determina la U de la bola és la 
següent: 

 

 
 

g: acceleració de la gravetat. 
 

El centre de masses de la plata és troba en el punt de recolzament, per 
tant la seva energia potencial s’asumeix que es 0. La funció de Lagrange 
queda de la següent forma: 

  

 
 

Derivant L per la posició x i y de la bola s’obté: 
 

𝜕𝐿
𝜕𝑥𝑏

=  𝑚𝑏�̇�(𝑥𝑏�̇� + 𝑦𝑏𝛽)̇ −𝑚𝑏𝑔𝑠𝑖𝑛𝛼 

𝜕𝐿
𝜕𝑦𝑏

=  𝑚𝑏�̇�(𝑦𝑏�̇� + 𝑥𝑏𝛼)̇ −𝑚𝑏𝑔𝑠𝑖𝑛𝛽 
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Fent la derivada parcial per les velocitats i després calculant la derivada 
temporal s’obté: 

 
𝑑
𝑑𝑡

𝜕𝐿
𝜕�̇�𝑏

= �𝑚𝑏 +
𝐼𝑏
𝑟𝑏2
� �̈�𝑏 

𝑑
𝑑𝑡

𝜕𝐿
𝜕�̇�𝑏

= �𝑚𝑏 +
𝐼𝑏
𝑟𝑏2
� �̈�𝑏 

 
Substituint les equacions obtingudes en la Lagrangiana s’obté: 
 

 
 

En l’anterior expressió podem observa les equacions que dictaminen la 
dinàmica de la bola respecte la plata, relacionades amb els angles d’inclinació. 
Escollint les variables d’estat com dos cadenes d’integradors (una per cada 
posició), de manera que x1 correspont a la posició x, x2 és la velocitat en 
component x, x3 és la posició y i x4 correspont a la velocitat amb component 
y. El sistema queda de la següent forma: 

 
 

�̇�1 = 𝑥2 
�̇�2 = 𝑘�𝑥1�̇�2 + 𝑥3�̇��̇� − 𝑔𝑠𝑖𝑛𝛼� 
�̇�3 = 𝑥4 
�̇�4 = 𝑘(𝑥3�̇�2 + 𝑥1�̇��̇� − 𝑔𝑠𝑖𝑛𝛽) 

 
On: 
 

𝑘 =
𝑚𝑏𝑟𝑏2

𝑚𝑏
2 + 𝐼𝑏

 

 
El moment aproximat d’una bola esfèrica es pot obtenir com: 
 

𝐼𝑏 =
2
5𝑚𝑏𝑟𝑏2 

 
Per tant el valor constant k presenta un valor de: 
 

𝑘 =
𝑚𝑏𝑟𝑏2

𝑚𝑏𝑟𝑏2 + 2
5𝑚𝑏𝑟𝑏2

=
𝑚𝑏𝑟𝑏2

𝑚𝑏𝑟𝑏2(1 + 2
5)

=
5
7

 

 
Per tant el radi així com el pes de la bola són propietats que no afecten a 

la dinàmica del sistema. 
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El model en blocs d’aquesta part del sistema és el següent: 
 

 
Figura 3- Diagrama de blocs del model plata bola 

 
 
 
 

3.2 Barres articulades 
 

Tal i com s’ha descrit en l’apartat 2.1 Elements físics, la seva funció és 
transmetre la posició i el moviment que produeix el servomotor a la plata 
oscil·latòria. En aquest punt es descriu la relació entre la posició angular dels 
motors i la inclinació de la plata, per fer-ho s’estudien les relacions d’aquest 
nexe d’unió. Es pren com a referència l’estudi realitzat en [8]. 

Els termes que s’utilitzaran a continuació en aquest apartat estan referits 
a la Figura 1.  
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Figura 1 - Model físic ball and plate 

 
La relació entre els angles que obtenen els autors de l’estudi és la següent: 
 
 

 𝜃 = 𝐻2+𝑙2+𝑟2+𝐷2+2𝐷𝑟𝑐𝑜𝑠(𝛼)−2𝐻𝑟𝑠𝑖𝑛(𝛼)−𝑏2+2[ℎ𝑟𝑠𝑖𝑛(𝛼)−𝐻ℎ−𝑙𝐷−𝑙𝑟𝑐𝑜𝑠(𝛼)]
2[𝑙𝑟𝑠𝑖𝑛(𝛼)+ℎ𝐷+𝑟ℎ𝑐𝑜𝑠(𝛼)−𝐻𝑙]

 
 
 
On les úniques variables són els dos angles. Per simplificar l’expressió es 

donen valors a l’angle del motor α i s’obté el valor de l’angle de la plata θ, es 
realitza aquest procediment per tota la zona de treball del servomotor [-
45°,45°] amb increments d’un grau. Posteriorment es realitza una regressió 
lineal per mínims quadrats. 

Referent a les barres articulades on el seu angle és el x, els paràmetres de 
l’anterior equació tenen els següents valors: H=47mm, l=76mm, D=66.5m. La 
resta de paràmetres són comuns pels dos angles i presenten els següents 
valors: r=20mm, h=16mm, b=40mm. 

En la Figura 2 s’observa la relació angular entre un motor i la posició 
angular x de la plata. La relació s’aproxima amb una regressió lineal la qual, 
presenta la següent equació: 

𝛼 = 0.416𝜃 + 6.01 
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Figura 2 –Relació de laposició angular motor amb la posició angular x de la plata. 
 
Pel càlcul de la component y de la plata s’utilitza la mateixa fórmula i 

procediment que en el cas anterior. Els paràmetres que varien adopten els 
valors de: D=53mm, H=49mm i l=62mm. La gràfica obtinguda correspon a la 
Figura 3. 

 

 
Figura 3 – Relació de la posició angular motor amb la posició angular x de la plata. 

 
Aquesta resposta s’aproxima amb la següent regressió lineal: 
 

𝛽 = 0.547𝜃 + 5.7 
 

 
 

3.3 Servomotor 
 

Un servomotor és en essència un motor DC al qual se li ha incorporat un 
sistema d’engranatges reductors, un potenciòmetre i un circuit de control. 
Primer s’estudiarà la funció de transferència de un motor DC. 
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Les equacions diferencials que determinen la dinàmica d’un motor DC 
sense carga són les següents:  

 
 
u(t): És la tensió elèctrica aplicada al motor. 
i(t): És la corrent elèctrica. 
𝜃𝑚(𝑡): Posició angular de l’eix del motor. 
𝜏𝑐(𝑡): Parell de carga prevista més el parell motor. 
𝐿: Inductància del motor. 
𝑅: Resistència del motor. 
𝑘𝑏: Constant de força contraelectromotriu. 
𝑘𝑚: Constant del parell. 
𝐽 : Moment de inèrcia. 
𝐵: Contant de fricció viscosa. 

Calculant la funció de transferència a s’obté: 

 

 
Aquesta expressió permet obtenir l’angle de posició del motor en 

funció de la tensió en que s’alimenta. S’ha escollit aquesta funció ja que és 
la que com a sortida dona posició angular i no velocitat angular. 

El servomotor no treballa en llaç obert sinó que ja incorpora un 
sistema de control el qual garanteix que la sortida de posició del motor 
coincidirà amb la consigna que se li transmet. La senyal de control 
transmesa als servomotors consisteix amb una senyal de tipus PWM 
(Pulse Witdh Modulation), on el pols ha de presentar una duració 
compresa entre 1 i 2 ms. La freqüència en que s’ha d’enviar aquesta 
senyal és de 20Hz. 

S’assumeixen les següents consideracions respecte el control que 
incorpora el servomotor: 

• Error estacionari zero, per tant presenta guany unitari. 
• Un sample and hold d’ordre zero en l’actualització de la 

consigna de 20ms. La consigna se li transmet cada 20 ms, per 
poder-li canviar s’ha de esperar al següent període. 

• La seva resposta no presenta sobrepuig i presenta la 
característica de girar 60º en 0.15 segons. Per tan es considera 



PFC - Modelat i control d’un sistema Ball and Plate 

 21 

que la seva funció de transferència del motor DC en llaç tancat 
conte els pols dominants a -25.  

• El   servomotor   pot   adoptar   posicions    compreses    entre  
[-45°,45°]. 

El model resultant és de tipus no lineal, ja que hi ha la presencia de un 
sample and hold i una zona de saturació. En la Figura 4 es pot observar un 
diagrama de blocs que representa l’aproximació del servomotor. 

 
Figura 4 – Diagrama de blocs del model del servomotor. 

 

3.4 Modelat del conjunt 
 
Aquest apartat inclou la unió de les diferents parts, per tant representa el modelat 

matemàtic de tota la planta. 
 

  
La Figura 5 correspon al model esquemàtic de tota la planta. Per tal de 

poder relacionar els models de les barres articuldes amb la resta d’elements 
s’ha d’expressar el seu offset en radians. El bloc “Model plata-bola” conté les 
equacions d’estat no lineals obtingudes al final del punt 3.1 . 

 
 
 
 
 

Figura 5 - Esquema del model complet 
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 Sistema de control 
4.1 Descripció del sistema de control 

L’objectiu principal de control en aquest projecte és la posició de la bola 
damunt de la plata. Però com s’ha vist en el capítol anterior la dinàmica de la 
bola es veu afectada per la posició angular dels dos servomotors.  Per tant els 
servomotors també precisen un control que garanteixi que assoleixen la 
consigna amb error estacionari zero i amb un temps infinit, com també s’ha 
vist aquest control ja està present en els servomotors de fàbrica i ja ha sigut 
modelat. 

El nombre de llaços de controls necessaris al sistema són quatre. Un per a 
cada servomotor, i fer que aquets es col·loquin amb la posició angular 
adequada, i dos per controlar la posició de la bola, un controla la posició en x 
i l’altre la posició en y.  

L’esquema de control en blocs és el següent: 

Tal i com es pot observar en la Figura 6 el sistema de control per 
controlar la posició de la bola presenta dos llaços externs, i cada un d’aquests 
presenta un llaç intern aniuat.  

Per tal de controlar correctament la posició de la bola una condició 
necessària és que la dinàmica dels llaços interns ha de ser més ràpida que la 
dels llaços interns. Ja que la senyal que rep la planta del llaç extern prové del 
llaç intern, si aquest no elimina l’error més ràpid que el llaç intern se li estan 
transmetent entrades errònies a la planta externa. 

D’aquesta condició se n’extreu la primera restricció a l’hora de fixar la 
dinàmica dels llaços externs i aquesta és: 

Figura 6 - Esquema de llaços de control 
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• La dinàmica dels llaços externs ha de ser més lenta que la dels 
llaços interns. 

Els llaços interns ja estan programats i han estat definits en l’apartat 3.3. 
En aquest apartat s’ha assumit que la dinàmica en llaç tancat dels llaços 
interns es pot aproximar amb una funció de transferència la qual presenta 
uns pols dominants amb part real negativa inferior a -25 i guany unitari. Per 
tal de simplificar el sistema s’assumeixen les següents consideracions: 

• Els pols del llaç extern seran com a mínim deu vegades més lents 
de manera que el pol del servomotor es pot despreciar 

• El sample and hold si el període del controlador del llaç extern és 
més gran també es pot despreciar. 

Les barres articulades només generen un offset i multipliquen la posició 
de sortida dels servomotors. Aquests valors només són una conversió en la 
consigna, en el disseny no es tindran en conté per tal de simplificar-lo, però sí 
en la implementació. La saturació si es treballa amb angles pròxims al punt 
d’equilibri, una condició necessària per tal que la bola mantingui la posició 
desitjada es que els angles siguin 0º tal i com es veurà posteriorment, també 
es pot despreciar, tot i que serà considerada en les simulacions. 

Per tant el model dels llaços externs simplificats només inclou la part 
plata oscil·latòria bola 

El rang d’oscil·lació de la plata és de ±12°. La velocitat angular que 
presenta el sistema treballant en aquest rang és baixa i la distancia màxima 
de la plata és de ±0.107m,, per tant tal i com es realitza en [9] el sistema se 
simplifica de la següent forma: 

�̇�1 = 𝑥2 
�̇�2 = −𝑔𝑘𝑠𝑖𝑛𝛼 
�̇�3 = 𝑥4 
�̇�4 = −𝑔𝑘𝑠𝑖𝑛𝛽 

Realitzant aquesta aproximació el sistema queda desacoblat.  
 

4.2 Linealització aproximada del model plata-bola 
Es pren com a base el model no lineal de la part plata-bola obtingut: 
 

�̇�1 = 𝑥2 
�̇�2 = −𝑔𝑘𝑠𝑖𝑛𝛼 
�̇�3 = 𝑥4 
�̇�4 = −𝑔𝑘𝑠𝑖𝑛𝛽 

Els servomotors estan configurats per ser controlats amb consignes de 
posició, per tant la sortida dels llaços interns en règim estacionari es posició.  
Ha aquestes sortides se’ls hi suma un offset i es multiplicaran per un guany i  
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són transmeses a la plata. Com a conseqüència les entrades al sistema plata-
bola, en règim estacionari dels llaços interns, són posicions angulars. El 
model queda de la següent forma: 

 
�̇�1 = 𝑥2 
�̇�2 = −𝑔𝑘𝑠𝑖𝑛𝑢1 
�̇�3 = 𝑥4 
�̇�4 = −𝑔𝑘𝑠𝑖𝑛𝑢2 

 
 

4.2.1 Càlcul dels punt d’equilibri 

Un cop definides les entrades del sistema, la linealització aproximada es 
realitza al voltant d’un punt d’equilibri natural2 del sistema. En el càlcul 
d’aquests punt les entrades de control són nul·les, per tant 𝑢1 = 𝑢2 = 0.  

 
�̇�1 = 𝑥2 = 0 
�̇�2 = −𝑔𝑘𝑠𝑖𝑛(0) = 0 
�̇�3 = 𝑥4 = 0 
�̇�4 = −𝑔𝑘𝑠𝑖𝑛(0) = 0 

 
Resolent el sistema d’equacions diferencials s’obtenen els valors que han 

d’adoptar les variables d’estat per tal de que el sistema es trobi en un punt 
d’equilibri natural. 

 
𝑥1 = 𝑥 
𝑥2 = 0 
𝑥3 = 𝑦 
𝑥4 = 0 

 
x, y: Poden ser qualsevol número real. 
 

Els resultats obtinguts ens demostren que el sistema estarà en un punt 
d’equilibri sigui quina sigui la posició x i y de la bola sempre que la velocitat 
d’aquesta sigui zero i els angles de inclinació també ho siguin. El nombre de 
punts d’equilibri del sistema és infinit. 

 

4.2.2 Linealització al voltant d’un punt d’equilibri 

Un cop definits el punts d’equilibri naturals, per tal de linealitzar el 
sistema es calcula el Jacobià d’aquest i es substitueixen els seus valors pels 
corresponents al punt d’equilibri. 

                                                             
2 Un punt d’equilibri es un punt on l’estat no canvia. �̇� = 0 = 𝑓(𝑥, 𝑢) [12] 
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En primer lloc es calcula el Jacobià del sistema no lineal respecte les 
variables d’estat: 

�
𝜕𝑓𝑖
𝜕𝑥𝑗

� = �
0 1 0 0
0 0 0 0
0
0

0
0

0
0

1
0

� 

Seguidament es calcula respecte les sortides del sistema: 

 

�
𝜕𝑓𝑖
𝜕𝑢𝑗

� = �

0 0
−𝑔𝑘𝑐𝑜𝑠(𝑢1)

0
0

0
0

−𝑔𝑘𝑐𝑜𝑠(𝑢2)
� 

 

Substituint pels valors deduïts del punt d’equilibri s’obté: 

�
𝜕𝑓𝑖
𝜕𝑥𝑗

�
𝑢1,𝑢2=0

= �
0 1 0 0
0
0
0

0
0
0

0
1
0

0
0
0

� 

 

�
𝜕𝑓𝑖
𝜕𝑢𝑗

�
𝑢1,𝑢2=0

= �

0 0
−𝑘𝑔

0
0

0
0

−𝑘𝑔
� 

Obtenint d’aquesta manera el sistema linealitzat i expressat en forma afí: 

 

�̇� ≅ �
0 1 0 0
0
0
0

0
0
0

0
1
0

0
0
0

� (𝑥 − 𝑥0) + �

0 0
−𝑘𝑔

0
0

0
0

−𝑘𝑔
� (𝑢 − 𝑢0) 

 
Utilitzant el canvi de variable 𝑥� = 𝑥 − 𝑥0 i 𝑢� = 𝑢 − 𝑢0 s’obté: 
 

𝑥�̇ ≅ �
0 1 0 0
0
0
0

0
0
0

0
1
0

0
0
0

� 𝑥� + �

0 0
−𝑘𝑔

0
0

0
0

−𝑘𝑔
� 𝑢�  
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En l’expressió linealitzada s’observa com les dos primeres variables 
d’estat no depenen de les dos últimes i viceversa, el sistema aproximat 
linealment en el punt d’equilibri actua com un model desacoblat. Per tant a 
continuació es tractarà el model com a dos sistemes de dos variables d’estat 
amb una sola entrada cadascun, els dos models són idèntics, un representa el 
control de la coordenada x i l’altre el de la coordenada y: 

𝑥�̇ ≅ �0 1
0 0� 𝑥� + � 0

−𝑘𝑔� 𝑢�  

Amb els sensors que incorpora el sistema es pot observar directament el primer 
estat. L’equació de sortida per cada un dels dos controladors desacoblats és: 

𝑦 = [1 0]𝑥� 

 

4.2.3 Estudi estabilitat 

 
La dinàmica del sistema, sense tenir en compte l’entrada de control, esta 

determinada pels valors propis de la matriu A.  
 

𝑒𝑖𝑔 �0 1
0 0� = {0,0} 

 
El sistema presenta dos pols marginalment estables. 
 
 

4.2.4 Controlabilitat i observabilitat 
 
La controlabilitat dona informació sobre si el sistema és controlable. Que 

un sistema sigui controlable implica que amb la determinada senyal 
d’entrada es podrà portar el vector d’estat d’una certa posició fins una altra 
desitjada, amb un període de temps finit. Si el rang de la següent matriu és 
màxim, el sistema és totalment controlable. 

 
𝑄 = [𝐵 𝐴𝐵] 

 
 
Aplicat al sistema s’obté: 
 

𝑄 =   �� 0
𝑘𝑔� � 0

𝑘𝑔� �
0 1
0 0�� = �0 𝑘𝑔

𝑘𝑔 0 � 

 
El rang de Q és dos i és el rang màxim. Per tant el sistema és totalment 

controlable. 
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Dels dos estats només és possible observar directament la primera 
variable d’estat, la posició. Per aquest motiu es calcula la matriu 
d’observabilitat, si aquesta és de rang màxim serà possible el disseny d’un 
estimador d’estat, per tal d’estimar el valor de la segona variable d’estat. La 
matriu d’observabilitat es calcula com: 

 

𝑃 = � 𝐶𝐶𝐴� 
 
Substituint en les expressions del sistema: 
 

𝑃 = �
[1 0]

[1 0] �0 1
0 0� 

� =  �1 0
0 1� 

 
El rang de la matriu és màxim per tant es pot dissenyar un estimador 

d’estat per la segona variable d’estat. 
 
 

4.2.5 Elecció de la freqüència de mostreig 
 
El controlador on s’implenta el controlador és un dsPIC, per tant el 

controlador ha de ser de tipus digital i s’ha de escollir un període de mostreig 
i actualització de sortides. 

 
La tasca de control implementat en el dsPIC ha de realitzar les següent 

operacions per calcula les senyals de control:  
 
• Adquisició de les coordenades de la bola les quals són transmeses per 

la touchscreen.  
• Càlcul de les següents senyals de control, a partir de les coordenades 

rebudes i de les dades estimades. 
• Transmissió de les senyals de control als drivers dels servomotors.  

 
A l’existir la necessitat de realitzar aquestes operacions periòdicament se 

n’extreu la primera restricció en l’elecció del període de mostreig, ha de 
presentar un temps inferior a la suma del temps en que es triga en realitzar 
cada una de les tres operacions enumerades. L’operació que triga més temps 
és l’adquisició de les coordenades de la bola, aquesta operació pot trigar un 
màxim de 10ms, segons el fabricant. El càlcul de la senyal de control 
consisteix en operacions aritmètiques i la transmissió de les senyals als 
drivers del servomotors consisteix en càrrega un valor en un registre, 
aquestes dos accions presenten un temps despreciable respecte l’adquisició 
de les coordenades de la bola. Per tant, com a temps crític de tasca s’agafa 
10ms. 
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Una segona restricció del període de mostreig s’extreu de la dinàmica del 
sistema.  

El llaços externs han de ser més lents que els interns, la dinàmica dels 
llaços interns s’ha aproximat com una funció de transferència amb guany 
unitari i un pol amb part real negativa situat a -25. S’assumeix que la 
dinàmica d’un pol és despreciable si és deu vegades més ràpida que els pols 
dominants, sempre i quant el sistema sigui estable i no es presentin 
cancel·lacions de pols. Per tant, la part real negativa dels pols dominats del 
sistema estarà compresa dins l’interval   [-2.5, 0). 

Les següents expressions permeten obtenir una referència del període de 
mostreig recomanat: 

 
ℎ =

2𝜋

𝑁1𝑤𝑛�1−  𝜉2
 

ℎ <
𝜏
𝑁2

 

 
h: Període de mostreig recomanat, en segons. 
𝑁1: Nombre de mostres desitjades per interval de mostreig. Ha de 
prendre un valor enter entre [10,20]. 
𝑤𝑛: freqüència natural del sistema. 
𝜉: coeficient d’esmorteïment. 
𝜏: constant de temps, correspon a l’inversa de la part real negativa del 
polinomi dominant. 
𝑁2: Nombre de mostres desitjades per interval de mostreig. Ha de 
prendre un valor enter entre [4,10]. 

La primera expressió s’utilitza quan s’imposa una dinàmica on els pols 
dominants presenten part imaginaria diferent a zero. En canvi la última 
expressió s’utilitza per sistemes on els pols dominants presenten part 
imaginaria igual a zero.  

 
Considerant el cas en el qual es desitja un sobrepuig de un 10% del graó 

consignat en la resposta transitòria, el factor d’amortiguament ha de prendre 
el valor de 0.59. Considerant que la part real negativa dels pols es de 2.5, 𝑤𝑛 
ha d’adoptar el valor de 4.24. Si 𝑁1 es fixa com a 15 i se substitueix en 
l’expressió per tal de trobar la h s’obté: 

 
ℎ =

2𝜋
15 · 4.24 · √1 −  0.592

= 0.12 𝑠𝑒𝑔𝑜𝑛𝑠 

 
Si es desitja una resposta sense sobrepuig per tant s’utilitza la segona 

expressió i es fixa 𝑁2 com a 6 s’obté: 
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ℎ <

1
6 · 2.5

→ ℎ < 0.067 𝑠𝑒𝑔𝑜𝑛𝑠 

 

La condició més restrictiva s’obté per aquest últim cas. La duració del 
període es fixa amb 40 ms, aquest és un valor que correspon al doble del 
període dels servomotors, i per tant simplifica les tasques de planificació de 
tasques. La freqüència es de 25Hz. 

El període de mostreig és superior al temps en el qual els servomotors 
actuaven com a “sample&hold” per tant aquest efecte d’aquest no influeix en 
la dinàmica dels llaços externs. 

 

4.2.6 Discretització del sistema 

 
Discretitzar un model continu equival a aplicar-li un mostrejador i 

mantenidor de primer ordre amb el període assignat, en aquest cas 40ms. 
Operant el model continu obtingut en l’apartat 0 s’obté el sistema discret. 

 
Φ =  �1 0.04

0 1 � 
 

Γ =   �−0.0056
−0.28 � 

 
L’equació referent a la sortida no es veu afectada per aquest procediment. 
La part imaginària màxima que poden presentar els pols de la dinàmica 

que s’hi pot imposar sense que el sistema deixi de ser controlable és calcula 
com: 

 
1
2ℎ

>
𝛽𝑚à𝑥

2𝜋
 

 
La part imaginària màxima en valor absolut ha de ser inferior a 78.53 
 

4.2.7 Control dels llaços externs per realimentació d’estats 
 

Tenint el sistema linealitzat es poden aplicar les tècniques típiques 
d’aquests sistemes, per tant el disseny del controlador es realitza amb 
realimentació d’estats. Aquesta tècnica es basa en l’ús de l’àlgebra lineal el 
model obtingut del sistema plata oscil·latòria-bola és no lineal i autònom, per 
tant, per utilitzar la realimentació d’estat primer és necessari linealitzar el 
sistema. 
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El control es realitza per realimentació d’estats. Aquest ha de conduir la 
bola d’una posició inicial a una posició determinada seguint la dinàmica 
dissenyada. La senyal de control esta definida com: 

 
𝑢 = −𝐾𝑥 

 
u: senyal de control 
K: matriu de realimentació d’estats. 
x: vector d’estats. 

 
Figura 7 – Esquema control per realimentació d’estats 

 

Per definir la dinàmica que el controlador imposarà al sistema 
primerament s’enumeren les restriccions que presenta aquest: 

• Tots els pols resultants del sistema han de presentar part real 
negativa inferior a 0 (considerant que l’estudi es realitza en l’espai 
continu). 

• Els pols imposats dominants han de ser aproximadament deu vegades 
més grans que els pols del llaç intern. Per tant, el seu valor màxim 
podrà ser de 2.5, en el semiplà negatiu. 

• La part imaginaria màxima que poden fixar els pols està limitada per 
la següent expressió: 
 

1
2ℎ

>
𝛽𝑚à𝑥

2𝜋
 

 
On h, correspon al període de mostreig i 𝛽𝑚à𝑥la part imaginària de més 

magnitud. 
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4.2.8  Disseny amb sobrepuig 
 

Com a especificació es fixa el sobrepuig màxim com un 10% de la 
resposta. La part real dels dos pols dominants del sistema es fixen en -2.5. 

La resposta del sistema amb la dinàmica imposada es pot expressar per la 
següent funció de transferència: 

 

𝐺(𝑠) =
𝑤𝑛2

𝑠2 + 2𝜉𝑤𝑛𝑠 + 𝑤𝑛2
 

 
𝑤𝑛: correspon a la freqüència natural del sistema. 
𝜉: factor d’esmorteïment 

Com es pot observar és tracta d’una funció de segon ordre amb dos pols i 
guany unitari. El factor d’esmorteïment es dissenya per tal de que la resposta 
presenti un pic màxim del 10% del valor de referència: 

𝑀𝑃(%) = 100𝑒
− 𝜋𝜉
�1−𝜉2 = 10 →  𝜉 = 0.591 

 
Coneixent la part real dels pols desitjats s’extreu que el denominador de 

la funció de transferència tindrà els termes: 
 

𝑠2 + 5𝑤𝑛 + 𝑤𝑛2 
 
Realitzant comparació de termes amb el denominador de la funció de 

transferència genèrica s’obté el valor de 𝑤𝑛: 
 

𝑤𝑛 =
5

2𝜉 = 4.23 

 
Per tant, el denominador el qual determina la dinàmica desitjada és: 
 

𝑠2 + 5𝑠 + 18 
 
Aquest polinomi està format per les següent arrels: 
 

−2.5 + 3.42𝑖 
−2.5 − 3.42𝑖 

 
Els quals corresponen als pols del sistema desitjat. 
 
S’utilitza el disseny de la matriu de realimentació d’estats utilitzant la 

fórmula d’Ackermann. S’assumeix que és observable directament tot l’estat. 
 

𝐾 = 𝑒𝑛𝑄−1Φ(𝐴) 
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• 𝑒𝑛:  [0 0 ··· 0 1] , és un vector unitat de longitud. 
• 𝑛: grau del sistema. 
• 𝑄−1 = [Γ   ΦΓ]−1 
• Φ(𝐴) = Φn +  𝛼1Φn−1 + ⋯+ an𝐼𝑛 

 

El polinomi característic discret és: 
 

𝑧2 − 1.793𝑧 + 0.819 
 
Substituint els valors del sistema a la fórmula d’Ackermann: 
 

𝐾 = [0 1] �+89.32 −5.36
−89.32 +1.79� ��

1 0.08
0 1 � − 1.793 �1 0.04

0 1 � + 0.819 �1 0
0 1�� 

  
𝐾 =  [−2.3190   − 0.6940] 

 
Aplicant el valor de K calculat i realitzant una simulació amb l’esquema que 
es troba a continuació: 

 

 
Figura 8 – Esquema control amb una referencia graó de 0.05m 

 
El bloc planta consisteix en el model linealitzat i representat en l’espai 

d’estats, el controlador implementa el control K i treballa amb una freqüència 
de 25Hz. Les condicions inicials del sistema són nul·les i la consigna 
consisteix en una entrada de tipus graó la qual en l’instant inicial té un valor 
de zero, passats 0.5 segons adopta el valor de 0.05m. Realitzant la simulació 
s’obté el següent resultat: 
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Figura 9 - Resposta per un controlador dissenyat per presentar un sobrepuig del 10% 

 
No s’obté un error en règim estacionari nul, la posició en règim 

estacionari presenta un offset però la resposta transitòria és la desitjada. 
 

4.2.8.1 Tracking de referències tipus graó  

 
L’objectiu del tracking consisteix en que davant d’una entrada graó l’error 

estacionari sigui zero.  En l’esquema de la Figura 8 la referència suma als dos 
estats, quant en realitat només és la referència de l’estat de posició. Per 
aquest motiu es col·loca una matriu Nx multiplicant a la senyal de referència, 
abans  que es calculi l’error. La matriu Nx corresponen és: 

 
𝑁𝑥 =  �10� 

 
Per tal al aplicar-la la referència només influirà en el càlcul de l’error de 

posició. 
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Figura 10 - Seguiment d'una referència tipus graó amb tracking utilitzant una matriu Nx 

 

La Figura 10 mostra la resposta de la simulació utilitzant la matriu Nx. 
L’error en règim estacionari és nul i la dinàmica és la desitjada, per tant, es 
conclou amb que les matrius Nx i K permeten controlar i produeixen que la 
resposta sigui la desitjada en un sistema on el vector d’estats és totalment 
observable.  

Tal i com s’ha vist en els aparats anteriors la maqueta “Amazing Ball” 
només té el primer estat, la posició, directament observable. En 
conseqüència, s’ha de dissenyar un observador d’estats per tal de poder 
realitzar el control per realimentació d’estats. 

 

4.2.9 Observador d’estat 
 

Com s’ha comprovat en l’apartat 4.2.3 el sistema és completament 
observable. Aquest fet permet el disseny i implementació d’un observador 
d’estat complet, el qual estimarà el valor de les dos variables d’estat.  

La idea es reconstruir l’estat a partir del model del sistema i l’entrada de 
control que se li transmet així com de la sortida directament observable. El 
tipus d’observador utilitzat en un observador de tipus predictor.  

El estat estimat està definit per la següent expressió: 

�̅�𝑘+1 = Φ�̅�𝑘 + Γ𝑢𝑘 + 𝐾𝑝(𝑦𝑘 − 𝐶�̅�𝑘) 
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�̅�𝑘+1: Estat estimat previst. 
�̅�𝑘: Estat estimat actual. 
𝐾𝑝: Matriu de realimentació d’estat de l’observador. 

L’únic paràmetre a dissenyar es 𝐾𝑝. Aquest és pot dissenyar seguint un 
procediment equivalent al càlcul de la matriu de realimentació d’estats. 
Primerament s’han de fixar uns pols, els quals definiran l’evolució de l’error 
d’observació. Seguidament mitjançant la matriu de la dinàmica del sistema i 
la matriu de sortida es calcula 𝐾𝑝. La següent instrucció de MatLab realitza el 
càlcul utilitzant la formula d’Ackermann. 

𝐾𝑝 = 𝐴𝑐𝑘𝑒𝑟(Φ′,𝐶′,𝑝𝑜𝑙𝑠)′  

La literatura [10] És recomana que els pols siguin de 2 a 5 vegades més 
ràpids que els pols dominants imposats en la dinàmica del sistema. Tot i que 
en casos on la senyal captada presenti un soroll molt elevat es poden utilitzar 
pols igual o més lents que els utilitzats en el càlcul del llaç de control, aquest 
és el cas del present projecte. Si s’escullen els pols amb un comportament 
dinàmic ràpid, eliminaran l’error d’observació en poc temps, però si l’estat 
directament observat té soroll, aquest pot conduir a un error d’estimació. Per 
tant, existeix un compromís de disseny entre la capacitat d’eliminar l’error 
ràpid i rebutja el soroll del sistema. 

En aquest projecte s’han escollit pols amb la mateixa part real negativa 
que els pols dominants del sistema.  S’ha comprovat experimentalment que 
aquest valor de pols d’observació dóna una bona resposta en quan ha rebuig 
del soroll i prestacions dinàmiques.  

Els pols escollits se situen a -2.5 en part real negativa, igual que els pols 
que es volen imposar en el sistema.  L’observador també s’implementa en el 
dsPIC per tant s’han d’utilitzar pols discrets. Com a freqüència de treball 
s’utilitza la mateixa que en el control, 25Hz. Els pols discrets tenen el valor de 
[0.9048 0.9048]. 

 

Utilitzant la funció de MatLab d’Ackerman s’obté: 

𝐾𝑝 = 𝐴𝑐𝑘𝑒𝑟(Φ′,𝐶′,𝑝𝑜𝑙𝑠)′ = [0.1903   0.2264]′ 

A continuació es realitza una comparativa dels resultats obtinguts 
utilitzant observador d’estat o observar directament l’estat. 
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Figura 11 - Comparació de l'evolució dels dos estats de la planta. Les condicions inicials són nul·les i la 

referència és un graó amb valor final de 0.05m. 

 

Es pot observar que amb condicions inicials nul·les i segons els resultats 
obtinguts en la Figura 11 la dinàmica del sistema és molt similar tan si 
s’observa directament l’estat o s’utilitza l’observador dissenyat. Aquestes 
simulacions han partit de condicions inicials nul·les, tant en la planta com en 
l’observador, per tant l’observador presentava un error inicial d’observació 
de zero. 

En Figura 12 s’observa com amb unes condicions inicials de la planta 
diferents del valor inicial del estimador d’estat es produeix un error 
d’estimació.  L’observador presenta una dinàmica i triga aproximadament 2 
segons, segons la Figura 13, en eliminar l’error d’observació. Fins que no ha 
eliminat l’error d’observació li estava transmeten unes posicions i velocitats 
errònies al controlador, però degut al sobrepuig aquestes motiu la 
dinàmiques són similars. 
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Figura 12 - Comparació de l'evolució dels dos estats de la planta. Les condicions inicials: posició -

0.05m, velocitat = 0. La referència és un graó amb valor final de 0.05m. 
 
 

 
Figura 13 – Error en l’observador d’estat al llarg del temps. L’error consisteix en la posició estimada 

menys la posició sensada. Les condicions de simulació han sigut les mateixes que les de la Figura 12. 
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La presència de l’observador d’estats fa variar la funció de transferència 
del sistema. La funció de transferència del controlador-observador presenta 
la següent estructura: 

𝑈(𝑠)
−𝑌(𝑠) = 𝐾�𝑠𝐼 − 𝐴 + 𝐾𝑝𝐶 + 𝐵𝐾�

−1
𝐾𝑝 

𝑈(𝑠)
−𝑌(𝑠)

=
17.16𝑠 + 15 − 63
𝑠2 + 10𝑠 + 49.09

 

Multiplicant la funció de transferència del conjunt controlador-
observador per la planta del sistema i tancant el llaç s’obté: 

𝑌(𝑠)
𝑈(𝑠)

=
120.14𝑠 + 109.38

𝑠4 + 10𝑠3 + 49.09𝑠2 + 120.14𝑠 + 109.38
 

Aquesta expressió discretitzada per 40ms és: 

𝑌(𝑠)
𝑈(𝑠)

=
0.00117𝑧3 + 0.00314𝑧2 − 0.00314𝑧 − 0.00094
𝑧4 − 3.6031𝑧3 + 4.882𝑧2 − 2.95𝑧 + 0.6703

 

Realitzant el diagrama de Bode es pot calcular el marge de fase i el marge 
de guany. Pel model discret el marge de fase presenta un valor de 43° i el 
marge de guany 13.66dB. La bibliografia [10] defineix que per obtenir un 
rendiment satisfactori, el marge de fase ha d’estar entre 30º i 60º, i el marge 
de guany ha de ser major a 6dB. En aquest cas es compleixen les dos 
condicions. 

 

Figura 14 - Diagrama bode de la funció de transferencia (blau funció continua, vermell discreta) 
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EL diagrama de Bode per la funció discreta Figura 14, es veu truncat 12.5 
Hz, ja que la funció Bode només dibuixa fins a la freqüència de Nyquist que 
precisament és 12.5Hz. 

 

4.2.10 Disseny críticament esmorteït 
 

En aquest capítol és realitza un procediment anàleg en el disseny del 
sistema de control amb una dinàmica amb sobrepuig.  Per tal de no carregar 
en excés el present document les justificacions de per què per a que 
s’escullen certs paràmetres de disseny, així com els càlculs seran omesos 
d’aquest apartat, però estan basats en les mateixes hipòtesis que els utilitzats 
en el capítol anterior. 

Per tal de que el sistema presenti una resposta críticament esmorteïda el 
factor d’esmorteïment, ξ, ha de prendre el valor de la unitat. Fixant la part 
real dels pols de la dinàmica a -2.5 s’obtenen els pols que fixen la dinàmica 
desitjada, aquest són: 

𝑃(𝑠) = �−2.5
−2.5 

Discretitzats per una freqüència de 25Hz queden com: 

𝑃(𝑧) = �0.9048
0.9048  

Utilitzant la fórmula d’Ackermann per tal de determina el guany de la 
matriu K, la qual realitza la realimentació d’estats, s’obté: 

𝐾 = 𝑎𝑐𝑘𝑒𝑟(Φ, Γ, [0.9048 0.9048]) = [0.8089    0.6638] 

Les matrius Phi i Gamma corresponen a les obtingudes en l’apartat 4.2.5. 
Com en el cas anterior es precisa d’un mètode per tal de garantir error 
estacionari zero un cop realitzada la realimentació. Per fer-ho s’utilitza la 
matriu Nx, que està definida com: 

𝑁𝑥 = �10� 

Per observar l’estat en complet s’utilitza l’observador dissenyat en 
l’apartat 4.2.8.  Es mantenen els mateixos paràmetres de manera  que la part 
real negativa dels pols de l’observador se situen a -11. 
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Figura 15 – Evolució dels estats davant d’una consigna de 0.05 m amb condicions inicials nul·les 

 
 
Figura 16 –Evolució dels estats davant una consigna de 0.05m amb condicions inicials: posició = -

0.05m, velocitat = 0. 
 
La resposta on les condicions inicials del sistema corresponen amb les 

condicions inicials de l’observador d’estat, s’han simulat en la Figura 15, 
s’observa que la variació de la dinàmica en els dos casos es negligible. En 
canvi si es produeix un canvi de consigna brusc i l’estat de la planta no 
coincideix amb l’estat estimat, es produeix un error d’estimació i la dinàmica 
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de la planta es veu afectada pels pols de l’observador d’estat, esdevenint més 
ràpida. Un exemple d’aquest fet es pot observar en la Figura 16. 

La dinàmica de la planta es veu afectada per la presència del observador 
predictor, la funció de transferència del controlador-observador presenta la 
següent estructura: 

𝑈(𝑠)
−𝑌(𝑠) = 𝐾�𝑠𝐼 − 𝐴 + 𝐾𝑝𝐶 + 𝐵𝐾�

−1
𝐾𝑝 

𝑈(𝑠)
−𝑌(𝑠)

=
8.92𝑠 + 5.56

𝑠2 + 10𝑠 + 37.5
 

Tancant el llaç conjuntament amb la planta s’obté: 

𝑌(𝑠)
𝑈(𝑠)

=
63.41𝑠 + 38.94

𝑠4 + 10𝑠3 + 37.5𝑠2 + 63.41𝑠 + 38.94
 

Aquesta expressió discretitzada per 40ms és: 

𝑌(𝑠)
𝑈(𝑠)

=
0.00061𝑧3 + 0.0016𝑧2 − 0.0017𝑧 − 0.0005

𝑧4 − 3.62𝑧3 + 4.91𝑧2 − 296𝑧 + 0.67
 

Al fer l’analisis utilitzant els diagrames de Bode s’observa que el model 
discret de la planta-controlador-observador presenta un marge de fase de 
24.1dB i un marge de fase de 70°. 

 

Figura 17 - Diagrama de Bode per la dinàmica críticament esmorteïda 
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4.3 Linealització per realimentació 
 

L’objectiu en la linealització per realimentació consisteix en aconseguir 
que el comportament del sistema en llaç tancat sigui com el d’un sistema 
lineal, tot i que aquest sigui de comportament no lineal. 

Per aconseguir-ho es dissenya l’acció de control de manera que aquesta 
cancel·li les no linealitats de la dinàmica del sistema. 

Es parteix del model obtingut en el modelat, on els estats directament 
observables corresponen al x1 i x3. 

�̇�1 = 𝑥2 
�̇�2 = −𝑔𝑘𝑠𝑖𝑛𝑢1 
�̇�3 = 𝑥4 
�̇�4 = −𝑔𝑘𝑠𝑖𝑛𝑢2 

Degut a que el sistema es pot descomposar amb dos subsistemes 
equivalent, un per a cada coordenada , se separen i es treballa amb un sol 
model,  un cop trobat el control s’aplica el mateix pels dos casos. El model 
simplificat queda definit com: 

�̇�1 = 𝑥2 
�̇�2 = −𝑔𝑘𝑠𝑖𝑛𝑢1 

La linealització es realitza entrada sortida de manera que tot el sistema 
queda completament linealitzat. El grau relatiu del sistema és dos, ja que per 
a que la sortida es mostri, en la sortida s’ha de derivar dos vegades la equació 
de sortida, aquest grau coincideix amb el grau del sistema. Per tant, es pot 
aplicar la linealització entrada/sortida. 

A continuació es busca un canvi el qual permeti linealitzar el sistema, a 
partir d’ara aquest canvi s’expressa com Φ. El canvi ha de complir les 
següents condicions: 

• El canvi ha de ser un difeomorfisme. 
• Les n-1 primeres derivades dels estats no han de dependre d’u. 
• L’enèsima depèn exclusivament del control. 
• A partir de la derivada de la primera variable d’estat es generen les 

altres, per tant el sistema està format per una cadena 
d’integradors. 

Per tal de linealitzar entrada/sortida el canvi es genera a partir de les 
sortides del sistema de la següent forma: 

 𝑧1 = 𝑦 = 𝑥1 
𝑧2 = �̇� = �̇�1 = 𝑥2 
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Per comprovar que sigui un difeomorfisme es comprova: 

�
𝜕𝜙
𝜕𝑥
� = �1 0

0 1� = 1 

Per tant el canvi és sempre un difeomorfisme ja que el determinant en cap 
cas es fa singular. Per tant, es compleix la primera condició i el canvi és 
aplicable en tot l’espai.  

Realitzant el canvi s’obté el model lineal: 

�̇�1 = 𝑧2 
�̇�2 = 𝑣 

On v, correspon a l’entrada del sistema linealitzat. Es compleix que el 
control només influencia en l’última expressió i el sistema està definit com 
una cadena d’integradors, per tant es compleixen la resta de condicions. Un 
cop establert i validat el canvi es defineix la senyal de control que linealitza el 
sistema com: 

𝑢1 = arcsin �
�̇�2
−𝑔𝑘

� 

L’acció de control v, es defineix com la llei de control en llaç tancat de 
manera que queda definida com: 

𝑣 = −𝑘1𝑧1 − 𝑘2𝑧2 

Aquesta llei de control imposa la dinàmica desitjada al sistema, k1 i  k2 
corresponen als valors de la matriu de guanys que determinen la dinàmica 
lineal del sistema en z. Substituint en l’acció de control del model original 
s’obté: 

𝑢1 = arcsin �
−𝑘1𝑧1 − 𝑘2𝑧2

−𝑔𝑘
� 

Desfent el canvi s’obté la senyal de control definida com: 

𝑢1 = arcsin �
−𝑘1𝑥1 − 𝑘2𝑥2

−𝑔𝑘
� 

Aquesta acció de control contraresta les no linealitats del model i els 
guanys de la matriu de realimentació dissenyats pels sistema en z defineixen 
la dinàmica del model. Per tant, aquesta es l’acció de control que s’utilitza per 
tal de regular la posició de la bola.  

Es pot observar que per tal de determinar la condició de control adient 
s’ha de conèixer el valor del vector d’estat. El sistema només té directament 
observable el primer estat, corresponent a la posició. En conseqüència és 
necessari disposar d’un observador per poder reconstruir el vector d’estats. 



PFC - Modelat i control d’un sistema Ball and Plate 

 44 

L’òptim seria utilitzar un observador de tipus no lineal ja que la planta ho és, 
però el disseny d’observadors no lineals queda fora de l’abast d’aquest 
projecte i queda pendent com a futurs treballs a realitzar. Així doncs, per tal 
d’observar els estats s’utilitzen els estimadors d’estat dissenyat en el capítol 
anterior, corresponen al càlcul del controlador utilitzant linealització 
aproximada.  

El tracking ja està realitzat ja que el sistema ha estat linealitzat 
entrada/sortida, en el càlcul de la acció de control es té en compte la sortida. 

La dinàmica a imposar s’imposa pel model lineal definit en z. On v és 
l’entrada del sistema. Utilitzant la fórmula d’Ackermann s’obtenen els valors 
de la matriu de realimentació de guants. Però degut a que la implementació 
és en un dispositiu digital es discretitza el sistema utilitzant la mateixa 
freqüència, la qual s’ha determinat com a òptima en el càlcul del control amb 
linealització aproximada, 25Hz. 

��̇�1�̇�2
� = �1 0.04

0 1 � �
𝑧1
𝑧2� + �0.0008

0.04 � 𝑣 

𝑦 = [1  0] �
𝑧1
𝑧2� 

Imposant una dinàmica amb un sobrepuig del 10% i una freqüència 
natural del sistema de 4.22. Els valors de la matriu de realimentació són de: 

𝐾 =  [16.1 4.85] 

Fixant la dinàmica de manera que sigui críticament esmorteïda i tingui els 
pols col·locats en -2.5. S’obté una matriu de guany per realimentació de: 

𝐾 =  [5.66 4.64] 

L’analisi per tal de comprovar la correcta linealització del sistema s’utilitza el 
model de la planta no lineal que es pot observar en la Figura 18. 

 

Figura 18 - Model de la planta no lineal per la component x. 
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Figura 19 - Simulació per la planta no lineal. Dinàmica amb sobrepuig del 10%. 
 
En la Figura 19 es mostren els resultats obtinguts en simular el control no 

lineal basat en la linealització per realimentació, utilitzant el model de planta 
no lineal mostrat en la Figura 18. Les condicions inicials són: posició inicial -
0.05m i velocitat inicial 0m. La consigna és de 0m. L’observació dels estats és 
realitzar amb l’estimador dissenyat anteriorment, aquest s’ha inicialitzat a -
0.05m per tal d’evitar l’error d’estimació. 

S’observa com la resposta obtinguda és una resposta lineal amb un 
sobrepuig d’un 10%. Per tant, realitzant simulacions el control linealitza el 
sistema i el controla segons la dinàmica fixada. 
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 Software 
 
En la realització d’aquest projecte ha sigut necessari l’ús de diversos 

programes per tal de programar la placa empleada, FLEX Light, així com per 
desenvolupar una petita aplicació de visualització de l’estat de la planta.  

 
 
 

 

 

El software Eclipse permet la programació del dsPIC en llenguatge C. Per 
tal d’adequar l’aplicació al dispositiu de treball, en aquest cas el micro-
controlador dsPIC33FJ256MC710, s’ha utilitzat un Plug-In, a Eclipse, 
anomenat RT-Druid. RT-Druid es un generador de codi, que permet 
configurar l’aplicació i el sistema seguint l’estàndard OIL (OSEK 
Implementation Language), estàndard derivat de OSEK/VDX. La programació 
del arxiu .oil permet configurar el planificador, el tick del sistema, el tipus de 
tasques utilitzades i el comptador que tenen associades, el microcontrolador 
utilitzat, etc. 

Un cop programada l’aplicació en C i configurat el arxiu .oil, s’utilitza el 
compilador MPLAB C30 C Compiler per tal de generar el codi en llenguatge 
assemblador. El resultat obtingut és un arxiu amb extensió .cof, el qual 
s’utilitza per programar el dsPIC. 

Seguidament, per tal de programar el dsPIC es necessari utilitzar el 
software MPLAB i el programador ICD3. 

Finalment s’ha utilitzat Visual Basic 6.0 per tal de desenvolupar una 
aplicació simple, la qual permeti visualitzar l’evolució de les diferents 
variables i estats del sistema mitjançant comunicació UDP. 

5.1 Codi dsPIC 
 
En aquest punt es detalla la configuració que s’ha utilitzat, tant del 

rellotge intern com dels timers i la configuració de les senyals d’entrada i 
sortida. Seguidament es comenten els aspectes principals del codi, utilitzant 
imatges d’aquest quan sigui necessari.  

Es parteix de la premissa que aquest projecte no té com a objectiu 
implementar un model de tasques en sistema real el qual optimitzi l’ús de la 
CPU. Per tan s’han implementat solament dos tasques. La planificació 
d’aquestes tasques es programa mitjançant un planificador de tipus EDF 
(Earliest Deadline First). 

Eclipse MPLAB ICD3 dsPIC Visual Basic 

Figura 20 – Esquema del software necessari en la realització del projecte 
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5.1.1 Configuració del dsPIC 
 
La freqüència del rellotge s’ha configurat per tal de treballar amb una 

velocitat de 40MIPS (Mega Instruccions per segons), aquesta és la velocitat 
que recomana el fabricant per tal d’aconseguir uns resultats òptims. Per 
aconseguir-ho es disposa d’un cristall extern de 4MHz i una PLL (Phase-
Locked Loop) interna que multiplica la freqüència del rellotge fins a assolir 
80Mhz. El controlador triga dos cicles de rellotge en executar una instrucció.  

S’ha programat el timer 1 de manera que s’activa cada 1ms, el timer 1 és 
l’encarregat d’activar les tasques, un cop han assolit els ticks necessaris. 

Els pins els quals transmeten la senyal de control als servomotors, en 
forma de PWM, són el OC7 i el OC8. Aquestes sortides són del tipus Output 
Compare i s’han de configurar en mode PWM [11].  El temporitzador 
seleccionat per tal de realitzar la comparació és el 2. Un cop escollit el timer 
s’ha programat un factor d’escalat d’aquest de 256 i és carregar el valor de 
3125 al registre PR2, de manera que aquest timer desborda cada 20ms, 
període corresponent al dels servomotors HS-31. Seguidament s’han associat 
els registres corresponents al OC7 i OC8 al timer 2.  

 
T2CON = 0;   /* Atura el timer i reseteja el seu registre de control*/ 
TMR2  = 0;  /* Neteja el registre del trimer */ 
T2CONbits.TCKPS = 0b11; /* Configura el pre-scaler a 256*/ 
PR2   = 0x0C34; /* Carrega el registre amb el valor 3125*/ 
IFS0bits.T2IF = 0; /* Configura les interrupcions */ 
IEC0bits.T2IE = 0;  
TRISDbits.TRISD7 = 0; /* Es configura OC8 com una sortida */ 
OC8R = 0;      /* Es  carrega l'estat inicial dels registres*/ 
OC8RS = 0;  
OC8CON = 0x0006;   /* s’associa amb el timer 2*/ 
 
TRISDbits.TRISD6 = 0; /* Es configura OC7 com una sortida */ 
OC7R = 0;       
OC7RS = 0;  
OC7CON = 0x0006; 
 
T2CONbits.TON = 1;  /* S'activa el timer 2 */ 
 

Figura 22 – Configuració del timer 2 i les sortides OC7 I OC8 

Figura 21 - Funcionament del Output Compara. Figura extreta de [11]. 
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La Figura 22 mostra el codi utilitzat en la configuració. La Figura 21 il·lustra 
el funcionament dels ports OC en mode PWM, utilitzant un exemple. El 
registre sobre el qual es pot actuar directament es el OCxRS, en aquest 
registre es carrega un valor compres entre 0 i el valor carregat en el PR del 
timer utilitzat, en aquest cas 3125. Quant el timer ha desbordat el registre 
carregat en OCxRS es carrega automàticament en el registre OCxR. La sortida 
OCx es posa a nivell lògic alt fins que el valor del registre TMR del timer 
coincideix amb el valor del registre OCxR, a partir d’aquest moment la senyal 
tindrà valor lògic baix. Un cop el timer desborda, s’actualitza el valor de OCxR 
amb el valor de OCxRS i es repeteix el procés.  

Per tal de realitzar la configuració de la touch screen, s’han utilitzat les 
llibreries subministrades pel fabricant. Aquetes llibreries configuren els 
ADC’s , determinen les mesures que es faran, en aquest cas 5, i en realitza el 
valor mig. Les funcions que implementa són: la configuració de les 
dimensions, la calibració, la inicialització i la funció per tal d’obtenir el valor 
en coordenades x i y de la bola. 

La configuració de la tasca de comunicacions amb UDP també s’ha realitzat a 
partir de les llibreries del fabricant. Només s’han implementat les funcions 
per tal de transmetre missatges de la placa FLEX al PC. Aquestes llibreries 
conten les funcions necessàries per tal de crear un socket així com 
transmetre la informació utilitzant el protocol UDP.  

A continuació es mostra el contingut del main del programa: 

int main(void) 
{ 
  
 /* Configuració del rellotge per 40MIPS */ 
 CLKDIVbits.DOZEN   = 0; 
 CLKDIVbits.PLLPRE  = 0; 
 CLKDIVbits.PLLPOST = 0; 
 PLLFBDbits.PLLDIV  = 78; 
 while (OSCCONbits.LOCK != 1) ; 
 
 /* Programació dels timers */ 
 T1_program(); 
 T2_program(); 
  
 /*Calibració de la touch screen*/ 
 tune.xt1 = 2893; 
 tune.yt1 = 1420; 
 tune.xt2 = 1864; 
 tune.yt2 = 2260; 
 tune.xt3 = 834; 
 tune.yt3 = 579; 
 touch_1_set_dimension(TOUCH_X_AXIS, TOUCH_X_RANGE); 
 touch_1_set_dimension(TOUCH_Y_AXIS, TOUCH_Y_RANGE); 
 
 /*Inicialització de la touch screen*/ 
 touch_1_raw_init(); 
 touch_1_tune(&tune); 
 touch_1_start(); 
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 /* Configuració de les comunicacions*/ 
 UDP_config(); 
 
  
 SetRelAlarm(AlarmControl, 50, 40); 
 SetRelAlarm(AlarmComunicacio, 70, 80); 
 /* UDP task */ 
 for (;;); 
 
 return 0; 
} 

Figura 23 – Main del codi del dsPIC 
 

La tasca la qual s’activa amb l’AlarmControl realitza les funcions de: 

• Càlcul de la senyal de control en funció de l’algoritme dissenyat. 
• Acondicionar les sortides control per tal de ser transmeses als 

servomotors. 
• Carregar la senyal de control als registres OCxRS. 
• Adquirir la posició de la bola. 
• Calcular els nous valors de l’observador d’estats. 

Aquesta és la tasca més prioritària i s’executa cada 40ms. Les operacions ha 
realitzar s’han de fer seqüencialment. A partir de la informació que ha 
estimat l’observador en l’estat anterior, cal recordar que l’observador 
implementat és un observador predictor, es calcula la nova acció de control. 
Un cop obtinguda s’adequa al format necessari per tal de ser transmesa als 
servomotors. Un cop s’ha acondicionat es carrega als registres OCxRS. 
Seguidament s’adquireix la informació de les coordenades actuals de la bola i 
s’actualitzen els observadors d’estats en funció de la informació sensada. 

Aquesta tasca al ser la més prioritària no pot ser interrompuda, degut a que 
el càlcul de les senyals de control així com el seu acondicionament són 
operacions matemàtiques, el seu temps d’execució varia molt poc d’un cicle a 
un altre, per tant es pot garantir que cada 40ms els servomotors rebran una 
nova consigna. Al no poder ser interromput i ser executat de forma 
seqüencial el sistema esdevé més robust.  

 
TASK(TASK_Control) 
{ 
/* actualització dels estats predits als actuals*/ 
 sv1=sa1; 
 sv2=sa2; 
  
 svy1=say1; 
 svy2=say2; 

/*càlcul accions de control, k1 i k2 són els valors de la matriu de 
guanys per realimentació*/ 
 scontrol=-sv1*k1-sv2*k2; 
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 scontroly=-svy1*k1-svy2*k2; 

/*Condicionament de les entrades dels servomotors*/   
  
if (scontrol<=-0.175) 
 { 
  sortida = 2800; 
 } 
 else if ((scontrol>-0.174) && (scontrol<=0)) 
 { 
  sortida=2884+(scontrol*487.1); 
 
 } 
 else if ((scontrol>0) && (scontrol<=0.174)) 
 { 
  sortida=2884+(scontrol*487.1); 
 } 
 else 
 { 
  sortida = 3000; 
 } 
    
 if (scontroly<=-0.209) 
 { 
  sortiday=2800; 
 } 
 else if ((scontroly>-0.209) && (scontroly<=0)) 
 { 
  sortiday=2893+(scontroly*429.7); 
 } 
 else if ((scontroly>0) && (scontroly<=0.209)) 
 { 
  sortiday=2893+(scontroly*429.7); 
 } 
 else 
 { 
  sortiday = 3000; 

 } 
/* Carregar els registres als OC*/ 
 OC8RS = sortida; 

 OC7RS = sortiday; 
/*Adquisició de les coordenades de la bola*/ 
 #ifdef TOUCH_TEST_SIGNED 
  touch_1_poll_s_position(TOUCH_X_AXIS, &x); 
  touch_1_poll_s_position(TOUCH_Y_AXIS, &y); 
 #endif 
   
/* conversió de les entrades de pixels a m */ 
 x1=-(x*0.00088); 
 y1=(y*0.00088); 
  
/* filtre promitjador */ 
 xs=(x1+xsv)/2; 

 ys=(y1+ysv)/2; 

/*Estimadors d'estats, kp1 i kp2 són els guanys de l’observador*/ 
 sa1=scontrol*0.056+sv1+0.04*sv2+(xs-sv1)*kp1; 
 sa2=scontrol*0.28+sv2+(xs-sv1)*kp2; 
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 say1=scontroly*0.056+svy1+0.04*svy2+(ys-svy1)*kp1; 
 say2=scontroly*0.28+svy2+(ys-svy1)*kp2; 
} 

Figura 24 - Pseudocodi de la tasca de control 
 
L’alarma AlarmComunicacio esta associada a la tasca Comunicació, aquesta 
s’executa cada 80ms i presenta un offset de 20ms respecte la tasca de control, 
aquesta segona presenta un temps d’execució inferior als 15ms. La tasca de 
comunicació presenta una prioritat més baixa que la de control. A 
continuació es detalla el seu codi, les variables utilitzades són variables 
globals. 
 
TASK(TASK_Comunicacio) 
{ 
 /*dades a transmetre*/   
 x10=x1*1000+85; //posició x 
 y10=y1*1000+90; //posició y 
 vx10=sv2*1000+80; //velocitat x  
 vy10=svy2*1000+80; //velocitat y 
 cx10=consx*1000+85; //consigna x 
 cy10=consy*1000+85; //consigna y 
   
 /*Es carrega el missatge a transmetre*/ 
 myUDP_tx[0] = x10; 
 myUDP_tx[1] = y10; 
 myUDP_tx[2] = vx10; 
 myUDP_tx[3] = vy10; 
 myUDP_tx[4] = cx10; 
 myUDP_tx[5] = cy10;  
     
 /* funcio per transmetre la tasca*/ 
 UDP_send(); 
} 

Figura 25 – Codi de la tasca comunicació 
 
En la Figura 25 les diferents variables es multipliquen per 1000 i se’ls hi 

suma un offset per tal de ser transmeses com nombres enters, aquest fet 
facilita la reconversió ja que no cal aplicar complement a dos. 

 

5.2 Interfície de visualització 
 
Mitjançant el software Visual Basic 6.0, s’ha dissenyat una petita interfície 

per PC. Aquesta realitza tres funcions principals: 

• Adquisició de les dades transmeses per la planta. 
• Mostra per pantalla el valor de les dades per pantalla. 
• Poder realitzar tractaments així com generar grafics utilitzant el 

programa MatLab de l’empresa MathWorks. 

En la Figura 26 es mostra la interfície de visualització amb els diferents 
elements que la componen. Els botons “Connecta”, “Off” i el valor escrit en el 
Port estan relacionats amb l’apartat de comunicacions, un cop es prem el 
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botó connecta es crea un socket UDP el qual s’adhereix al port 9761, de 
manera que quan es detecta informació que arriba en aquest port aquesta es 
captura i s’emmagatzemen en vectors. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els quadres de text anomenats “Posició x i y (m) i “Velocitat x i y (m/s)”, 
mostren en format númeric el valor instantani de la posició en la coordenada 
x, coordenada y, així com les seves velocitats. Aquests estan associats a la 
funció de visualització. Els gràfics de posició x i y també busquen aquest 
objectiu, en ells es pot visualitzar com ha evolucionat la posició de la bola en 
els últims 30 segons.  

Quan s’executa l’aplicació es genera un servidor remot de MatLab, aquest 
consisteix amb un CommandWindow el quan pot realitzar les mateixes 
funcions que  el programa, també existeix la possibilitat de transmetre ordre 
a aquesta finestra  de comandes directament des del programa de Visual  
Basic. 

Un cop es prem el boto de “MatLab” es transmeten les dades capturades 
durant els ultims 6 segons a l’espai de treball del servidor MatLab, 

Figura 26 – Interfície de visualització per a PC 
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posteriorment es realitza un gràfic de l’evolució de la posició en aquest 
període de temps i es mostra. Un cop les dades han estat carregades a l’espai 
de treball es poden realitzar les funcions típiques de MatLab des de la seva 
finestra de comandes. 

 

            Result = MatLab.Execute("clear all") 
            MatLab.PutWorkspaceData "x", "base", mx 
            MatLab.PutWorkspaceData "y", "base", my 
            MatLab.PutWorkspaceData "vx", "base", mxv 
            MatLab.PutWorkspaceData "vy", "base", myv 
            MatLab.PutWorkspaceData "t", "base", temps 
            Result = MatLab.Execute("grid on") 
            Result = MatLab.Execute("xlabel('Temps (s)')") 
            Result = MatLab.Execute("ylabel('Distancia(m)')") 
            Result = MatLab.Execute("title('Resposta')") 
            Result = MatLab.Execute("hold on") 
            Result = MatLab.Execute("plot(t,x)") 

Figura 27 – Codi de Visual Basic el qual s’executa al prémer el boto de “MatLab” 
 
En la Figura 27 es mostren les instruccions les quals transmeten els vectors 

de posició (mx i my) i velocitat (mxv i myv) al workspace. Seguidament 
utilitzant la funció MatLab.Execute es poden executar les instruccions 
típiques de MatLab. Els gràfics que es mostren en el següent apartat s’han 
obtingut utilitzant aquesta aplicació. 
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 Resultats experimentals 
 

En aquest capítol es mostren i detallen els resultats obtinguts d’aplicar els 
controls dissenyats en la planta “Amazing Ball”.  

Primerament, s’observa com influeix el soroll en la resposta obtinguda, 
seguidament es mostra la resposta filtrant les entrades provinents de la plata. 
Els apartats posteriors il·lustren les respostes pels dos tipus de controladors 
dissenyats, per cada un es prova la dinàmica amb sobrepuig i la críticament 
esmorteïda. Finalment es mostra com respon el sistema davant una consigna 
variable, el control utilitzat en aquest apartat és el dissenyat mitjançant  
linealització aproximada. 

 

6.1 Efectes del soroll  
 
Les pantalles resistives generen una sortida amb un soroll considerable. 

En aquest punt es mostren els resultats obtinguts utilitzant directament la 
senyal obtinguda de la pantalla resistiva, i seguidament es  mostra una 
gràfica la qual utilitza un filtre promitjador, per tal de filtrar el soroll d’alta 
freqüència. 

 

 
Figura 28: Resultats experimental utilitzant la posició directament llegida. 
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En la Figura 28, s’implementa el control descrit en l’apartat 4.2.7. Es 
parteix d’una posició inicial de -0.05 metres i velocitat nul·la. La consigna 
consisteix en una entrada de tipus graó, la qual transcorregut un segon 
canvia el seu valor de -0.05 metres a 0 metres. En la imatge (a) en vermell 
està dibuixada la consigna i en blau la posició en coordenada x de la bola. En 
la imatge (b) es troba representada la velocitat, aquesta s’ha calculat 
utilitzant la derivada descrita entre les dos últimes posicions, de manera que 
s’amplifica el soroll. 

Com a resultat, la resposta de la  posició obtinguda no segueix el 
comportament dinàmic previst, tot i eliminar l’error en règim estacionari. 

Per tal de mitigar els efectes del soroll, s’utilitza un filtre passa baixos de 
primer ordre, aquest és un filtre discret el qual realitzar la mitjana entre 
l’actual mostra censada i l’anterior. La seva funció de transferència en l’espai 
z és la següent: 

𝐻(𝑧) =
 1 + 𝑧−1

2  

A continuació s’exposen els resultats obtinguts utilitzant aquest tipus de 
filtres en les entrades provinents de la pantalla tàctil. L’algoritme de control, 
així com les condicions inicials i la consigna són idèntiques a les de la Figura 
28. 

 
Figura 29 – Resultats experimentals utilitzant filtres passa baixos 
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S’obté una millora substancial de la resposta, de manera que el sistema 

arriba abans al seu règim estacionari i d’una forma més suau ja que les 
oscil·lacions es redueixen. Es conclou amb que l’ús dels filtres passa baixos 
milloren la resposta del sistema i a partir d’aquesta figura totes les següents 
han sigut realitzades amb aquests filtres. 

Per tal de millorar la resposta en les següents proves s’han utilitzat els 
efectes dels estimadors d’estats dissenyats en l’apartat 4.2.8. El rebuig del 
soroll degut a utilitzar els estimadors es comenta en l’apartat on aquest 
s’introdueixen. 

 

6.2 Control amb linealització aproximada 

A continuació s’estudien els resultats obtinguts utilitzant el control per 
linealització aproximada. Per il·lustrar el correcte funcionament dels control 
s’han realitzat simulacions amb les dos dinàmiques dissenyades, la primera 
amb un sobrepuig del 10% i la segona amb una resposta críticament 
esmorteïda.  
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Figura 30 – Resposta experimental dels estats del sistema, imposant una dinàmica subesmorteida. 
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En la Figura 30 Estat 1: Posició x, en color vermell es representa la consigna 
i en blau la resposta obtinguda, el mateix passa en Estat 1: Posició y. La 
consigna imposada a la coordenada x consisteix en una senyal quadrada, amb 
interval superior 0m i interval inferior -0.05m, i període de 4 segons. La 
consigna de la coordenada y es manté fixa a 0 m. 

El vector d’estat utilitzant en el càlcul de l’acció de control correspon al 
vector d’estats estimat. El fet d’utilitzar aquest observador redueix el soroll 
de la senyal derivativa, la velocitat, i per tant és millora la resposta de la 
posició.  

El sobrepuig màxim obtingut és d’ aproximadament el 18% del graó. 
Aquesta variació respecte el disseny imposat es deguda en essència a les no 
linealitats del sistema i a que el soroll no es rebutja totalment. El temps 
d’assentament teòric és: 

𝑡𝑠 5% =
3
𝜉𝑤𝑛

=
3

0.59 · 4.22 = 1.2 𝑠𝑒𝑔𝑜𝑛𝑠 

Aquest valor és lleugerament superior al valor teòric ja que com s’ha 
comprovat el factor d’esmorteïment és més petit, per aquest motiu la 
oscil·lació és més pronunciada.   

L’error en règim estacionari s’aproxima a zero.  
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Figura 31 - Resposta experimental dels estats del sistema, imposant una dinàmica críticament 
esmorteïda. 
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Els resultats obtinguts Figura 31 s’han obtingut imposant el control el qual 
fixa la dinàmica del sistema de manera que presenti una resposta críticament 
esmorteïda. Com en el cas anterior, les consignes de les posicions estan 
dibuixades en color vermell, el valor dels diferents estats estan representats 
en color blau. 

Les condicions inicials del sistema són coordenada x en -0.08m, 
coordenada y en -0.04m, les velocitats inicials són nul·les. La consigna x pren 
el valor -0.08 m i la y de -0.04m, en l’instant 1.2 s la consigna actua com un 
graó, passant a valer 0m en la component x i -0.02 en la y.  

El control aconsegueix situar la bola en la posició consignada, les 
respostes obtingudes són sobreesmorteides ja que es pot apreciar que no 
presenten sobrepuig.  El temps d’establiment al 5% teòric s’aproxima a 1.2 
segons. Aquest valor s’aproxima als resultats obtinguts experimentalment. 

En els casos analitzats fins ara el sistema tenia temps suficient per 
eliminar l’error d’observació, si el sistema s’inicia amb condicions inicials 
diferents de zero, o sofreix pertorbacions que fan variar dràsticament la 
posició de la bola, la dinàmica del sistema és veu afectada per l’error 
d’observació. La següent figura tracta aquest aspecte: 

 
Figura 32 – Influencia en la dinàmica del sistema de l’error d’observació. 

En Figura 32 en color vermell es troba la referència la qual és constant en el 
temps i presenta un valor zero. En color blau s’ha representat l’evolució en 
coordenada x de la bola i en color verd l’error d’estimació per la posició x de 
la bola.  
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Es parteixen d’unes condicions inicials on tan la posició com la velocitat, 
en les seves dos components, són iguals a zero. En un instant pròxim als 0.6 
segons la bola és pertorba i se situa als -0.09 m.  

L’error d’observació fins aquest punt era zero, un cop pertorbat el sistema 
l’error d’estimació deixa de ser zero i triga tres segons a tornar a ser zero. 
Durant aquest interval de temps l’estimador està passant una informació 
errònia al control, ja que comet un error en l’estimació de la posició de la 
bola, degut a aquest motiu la dinàmica de la bola es veu afectada i no és la 
desitjada.  

6.3 Control amb linealització per realimentació 
 
Els resultats que es mostren en aquest apartat utilitzen el controlador no 

lineal dissenyat en l’apartat 4.3 per verificar el correcte funcionament primer 
es mostra un cas amb una dinàmica imposada subesmorteïda i posteriorment 
una dinàmica críticament esmorteïda.   

 

 

La Figura 33 s’ha obtingut de llegir els estats que presenta el sistema 
utilitzant el control no lineal i imposant una dinàmica subesmorteïda amb un 

Figura 33 - Resposta experimental dels estats del sistema, imposant una dinàmica subesmorteïda. 
Utilitzant el controlador de tipus no lineal. 
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sobrepuig d’un 10%.  Les senyals dibuixades en vermell corresponen a les 
consignes, les senyals representades en blau són els diferents estats. 

Les consignes imposades són equivalents a les utilitzades en la realització 
de la Figura 30, per tal de poder realitzar una comparativa entre les dues. Per 
tant la consigna per les x consisteix en una senyal quadrada la qual varia de -
0.05 m a 0 m, la duració de cada graó és de 4 segons. La consigna imposada 
en la coordenada y és de 0 m. Les condicions inicials de la figura són posició 
x: -0.05m, posició y 0m, i les dos velocitats així com l’error d’observació són 
nul·les.  

S’observa que la resposta en l’estat 1: Posició x, és una resposta 
subesmorteïda, el seu pic màxim en el canvi de consigna s’aproxima als 
valors de disseny, 10% del total.  El temps d’establiment  és de 1.42 segons 
aproximadament. L’error en règim estacionari és pràcticament zero. 

El resultat obtingut en les velocitats també s’aproxima al que s’ha 
obtingut en simulacions. També s’observa com el desplaçament en x 
pràcticament no afecta la coordenada y. 

 
Figura 34 - Resposta experimental dels estats del sistema, imposant una dinàmica críticament 

esmorteïda i utilitzant el controlador no lineal. 
 

En l’obtenció dels resultats de la Figura 34 s’han partit de les mateixes 
condicions inicials i s’imposa la mateixa dinàmica que en la Figura 31, però 
en aquest cas s’utilitza el controlador no lineal. 
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En vermell es representen els consignes i en blau els estats del sistema. 
Les respostes obtingudes tant en la posició de la coordenada x com en la de la 
coordenada y són sobreesmorteides, ja que no presenten sobrepuig. El temps 
d’establiment al 5% és de 1.02 segons. I l’error estacionari es pot aproximar a 
zero. 

El sistema no és completament lineal degut a les simplificacions 
assumides, així com la utilització d’un observador lineal. 

 

6.4 Seguiment de consignes variables 
 

En els casos descrits anteriorment, les consignes utilitzades eren 
constants o senyals de tipus graó. En aquest apartat s’ha provat la resposta 
del sistema davant una entrada de tipus sinusoïdal. Aplicant una consigna 
sinusoïdal a una coordenada i aplicant un altra referència sinusoïdal 
desfasada 90° la bola traça cercles al voltant del centre de la plata. 

L’amplitud en que s’han fixat les senyals sinusoïdals és de 0.04m, el 
període és de 4.25 segons. La dinàmica imposada és la que pretén produir un 
sobrepuig del 10%. El tipus de control utilitzat és el que es basa en la 
linealització aproximada. 

 

 
Figura 35 – Seguiment d’una referència de tipus sinusoïdal en la coordenada x. 
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En Figura 35 es mostren els resultats obtinguts de seguir una referència 
de tipus sinus en la coordenada x. La senyal presenta un retard i s’ha 
modificat la seva matriu de tracking, de manera que Nx ara presenta els 
valors de [0.85;0]. La resposta està retardada 0.5 segons i s’ha hagut de 
modificar el tracking per evitar que el sobrepuig de la resposta fos superior 
als 0.04 metres.  

En la Figura 36 es mostren, en vermell, les posicions, en coordenada x i y, 
que ha adoptat la bola durant 4.25 segons, temps corresponent a un període 
de les senyals sinus i cosinus les quals són la seva referència i han estat 
definides en l’inici d’aquest punt. En blau està representat la trajectòria ideal 
a seguir per part de la bola.  

 
Figura 36 – Punts adoptats per la bola durant el seguiment de una funció sinus, en la posició x, i una 

funció cosinus en la posició y. 
  
 

La resposta va retardada respecte la consigna, observant la Figura 35 quan 
la consigna arriba al seu màxim, la posició de la bola presenta un error 
d’offset, en el següent instant la consigna disminueix però l’acció de control 
s’havia calculat per la posició anterior, per tant la bola es dirigeix a la posició 
consigna anteriorment, en el següent instant la posició continua disminuint i 
l’algoritme de control ha detectat que la seva referència varia, però la bola en 
aquest instant presenta una velocitat inicial. Per tant, degut a la velocitat 
inicial la bola es passa de llarg. Un cop eliminada la velocitat en sentit 
contrari, la bola continua seguint la consigna fins que aquesta arriba al seu 
mínim i es repeteix el procés en sentit contrari. 
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 Conclusions 
 

L’objectiu principal del projecte consistia en regular la posició de la bola 
utilitzant consignes de tipus graó. Aquest objectiu no solament s’ha assolit 
amb un tipus de control, sinó que s’ha aconseguit amb els dos tipus de 
controls dissenyats en aquest projecte, el control per linealització exacta i el 
control per linealització per realimentació. L’error estacionari utilitzant 
aquests controls és nul. També s’ha influït en la dinàmica del transitori, s’ha 
aconseguit que aquesta presenti un sobrepuig o sigui sobreesmorteïda en 
funció dels paràmetres de les matrius de guany de realimentació.   

S’ha observat la necessitat de processar la senyal rebuda per part de la 
“touch screen” ja que el soroll que conté pot alterar la dinàmica del sistema.  

La resposta de la linealització aproximada divergeix lleugerament de la 
resposta teòrica, ja que a l’inici del transitori s’opera fora del punt per al qual 
s’ha linealitzat, s’ha pogut observar que les no linealitats del sistema 
repercuteixen en un transitori més abrupte, en el cas del disseny 
subesmorteït el factor d’esmorteïment resultant era superior al del disseny. 
La resposta utilitzant linealització per realimentació molt similar a 
l’obtinguda utilitzant la linealització aproximada. Aquest fet és degut en part: 
al soroll residual del sistema, a l’utilització de estimadors lineals i les 
simplificacions realitzades en el modelat.  

També ha quedat reflectit que utilitzant el sistema clàssic de 
realimentació per estats no es pot seguir una consigna variable com la que 
s’ha provat en aquest treball, sense que existeixi un retard.  

Com a conclusions personals, la realització d’aquest projecte m’ha donat 
una visió més general de com en la realització d’un projecte de control, 
interactuen les diferents matèries. 

7.1 Treball futur 
 
Com a perspectives de treball futur es poden comprovar les millores de la 

resposta al utilitzar un estimador no lineal, o treballar amb un model dinàmic 
més complex (com pot ser considerant el fregament). Una altra tasca a 
realitzar pot consistir en el disseny de nous algoritmes de control, comprovar 
el seu funcionament i contrastar-lo respecte els resultats obtinguts en aquest 
treball.  

La interfície per a PC actual permet enregistrar l’evolució de la planta i 
visualitzar-la per pantalla, una futura modificació pot consistir en que 
permeti transmetre ordres a la planta. Aquestes poden ser consignes o 
modificacions en la matriu de guanys de realimentació. Aquest canvi també 
implica una modificació en el programa del dsPIC, ja que hauria de tenir la 
possibilitat de rebre missatges UDP.  
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