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Resum 

El propòsit d’aquest projecte és el disseny i la implementació d’una interfície de 

comunicació entre ordinador o Smartphone i un braç robotitzat mitjançant una 

comunicació via Bluetooth. Aquest braç haurà de ser capaç de desenvolupar 

les tasques que al llarg d’aquestes memòries es proposaran. 

El fet de que sigui una comunicació Bluetooth permet aplicar una tecnologia 

que poques vegades veiem en aquest camp, tot i que ens envolta 

constantment, ja sigui amb PC, Smartphones, tablets... Per altra banda el braç 

robotitzar ens permet veure l’aplicació real i pràctica a una empresa i com 

l’usuari podria controlar i saber l’estat del robot en cada moment dins del 

recinte.  

El control del robot es realitzarà amb un microcontrolador “Arduino Mega”. Els 

Arduino es basen en programari de plataforma oberta oferint un gran potencial 

a més de la seva gran versatilitat. L’Arduino actuarà com a micro esclau del 

programa LabVIEW, que mitjançant una programació gràfica realitzarà el 

control del braç robòtic.  
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Abstract  

The main idea of this project is to develop and implement an interface to 

establish a communication between a PC or Smartphone and a robotic arm 

through Bluetooth. This arm must be able to affront the different task that we will 

expose in these memories. 

Due to the fact that the communication will be established by Bluetooth it will let 

us apply a technology that it’s rarely seen in that field. However, this technology 

is constantly present in our daily life. On the other hand robotic arms let us 

apply that idea to the real life, and make it interesting and useful for some 

companies.  

The control of the robot will be done by an Arduino microcontroller. Arduino is 

an open source of programmed microcontrollers which offers a huge among of 

possibilities and facilities to our designs. Arduino will be controlled by a 

LabVIEW program in order to send command to the robotic arm. 
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1) Introducció  

El principal objectiu d’aquest projecte és el desenvolupament d’un 

programari que serveixi d’interfície d’usuari per a la comunicació entre un PC 

o Smartphone i un braç robòtic. La interfície serà aplicada a una maqueta 

d’un braç robòtic.  

El projecte es pot dividir en diferents tasques o àrees de treball que s’aniran 

tractant: 

 Selecció del tipus de comunicació, eines de control i monitorització del 

sistema.    

 Disseny, estudi i elaboració del robot a controlar i les tasques que aquest 

haurà de desenvolupar. 

 Estudi de la programació en Arduino i primers programes de prova del 

sistema.  

 Disseny de les interfícies de comunicació entre el robot i els servidors. 

 

2) Antecedents   

Des de que en 1937 l’australià "Bill" Griffith P. dissenyés el primer robot 

industrial, aquests han esdevingut una part imprescindible del nostre entorn 

professional. Actualment el robots s’han escampat per totes les indústries 

realitzant innumerables tasques que permeten una major eficiència en tots 

els aspectes.  

Però com podem definir un robot industrial? Existeixen diverses maneres de 

definir-los, cal destacar la diferència de concepte entre la definició europea i 

la japonesa.  Així mentre el mercat japonès exposa que un robot industrial és 

qualsevol mecanisme dotat d’articulacions y destinat a la manipulació, el 

mercat americà-europeu el formula com una eina més complexa sobre la 

qual s’hi aplica un control. 

Des de llavors la quantitat, tipus i aplicacions dels robots creats ha sigut molt 

gran.  

 

Seguidament es farà una revisió dels tipus de robots més importants  

existents en l’actualitat i les seves aplicacions.  
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a) Classificació dels robots industrials  

Existeixen diverses maneres de classificar els robots: segons l’aplicació, 

el tipus o orígens. 

La forma escollida per a la seva classificació és l’aplicació. Aquesta és la 

més comuna i emprada, alhora que ofereix una visió clara de les 

diferències entre aquets.  

Existeixen 5 tipus de robots segons la seva aplicació  

 Robots Manipuladors 

 Robots de repetició i aprenentatge  

 Robots de control via computador 

 Robots intel·ligents 

 Micro-robots 

Robots Manipuladors 

Els robots manipuladors estan formats per enllaços interconnectats amb 

articulacions, permetent així el moviment que els caracteritza. 

Els robots manipuladors tenen dos actuadors finals, que són els 

encarregats de dotar al manipulador de l’eina final de treball.  

Les pinces: s’empren per agafar objectes y subjectar-les duran un cicle de 

treball. N’existeixen de diferent tipus: de dits, amb casquets, imants, 

cullera..  

Eines: és l’actuador final per a les aplicacions on el robot ha de realitzar 

una determinada tasca sobre la peça de treball. Destacar la soldadura de 

punts, aplicació de pintura, trepant...  

Un concepte molt important en el desenvolupament d’un robot industrial 

són els seus graus de llibertat, aquests són els que ens dirà la facilitat i 

la possibilitat que tindrà un cert robot per arribar a certes posicions o 

desenvolupar certes tasques  

Formalment es defineix grau de llibertat com cadascuna de les 

coordenades independents que són necessàries per descriure l’estat del 

sistema mecànic del robot.  

Per últim, cal mencionar aquelles característiques més importants que 

defineixen un robot:  
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Nombre de graus de llibertat:  Nombre total de graus de llibertat d’un 

robot.  

Espai de treball: Són els punts als quals el robot te un accés total en 

aquell punt en totes les orientacions de les quals ha sigut dotat.  

Capacitat de posicionament : Mesura l’exactitud del manipulador al 

realitzar les diferents tasques per les que va ser programat. 

Capacitat de càrrega: És el pes que porta el robot en el seu element 

terminal, de manera segura.  

Velocitat : És la màxima velocitat que poden arribar les articulacions. 

 

 

Fig.1:Braç robòtic manipulador amb ventosa 

 

Robots de repetició i aprenentatge  

Són robots que podríem incloure dins dels manipuladors que es limiten a 

repetir moviments prèviament realitzats per un operador humà. En 

aquests robots la programació es realitza amb polsadors i joysticks, per 

altra banda també existeix la possibilitat de realitzar la programació amb 

una maqueta, que servirà com maniquí per a realitzar una programació 

gestual.  
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Fig.2:Robot pingüí d’aprenentatge 

 

Robots de control via computador 

Són robots industrial controlats amb un computador, habitualment un 

microordinador. 

Aquest tipus de robots ofereixen la possibilitat de ser programats només 

amb la necessitat de l’element de càlcul, ja que posseeixen un seguit 

d’instruccions adaptades a ells. Aquests tipus de programació se la 

denomina textual i és creada sense la gestió del robot industrial.  

Per aquest tipus de programació, que cada dia s’imposa més, és 

necessària la formació de personal específic, capaços de desenvolupar 

programes semblants als de caire informàtic.  

 

 

Fig.3:Braç programat per computació 
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Robots intel·ligents 

Són robots programats amb computador capaços de relacionar-se amb 

l’entorn mitjançant sensors i “prendre decisions” 

Actualment estan encara en fase de desenvolupament ja que el seu preu 

és molt alt i encara presenten diversos defectes greus. Encara que 

s’estan invertint molts esforços en la seva millora. Sobretot cal destacar 

tres camps que estan essent molt estudiats: la visió artificial, el so de la 

màquina i la seva intel·ligència.  

 

 

Fig.4:Robot Asimo de Honda 

Micro-robots  

Són majoritàriament de caire educatiu o lúdic, que permeten simular 

processos industrial d’una manera molt més assequible i segura. A part 

també presenten altres funcions molt diverses: cotxes, grues.... 

 

Fig.5:Robot de Lego Mindstorm 
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3) Disseny i construcció del Braç 

Alhora de realitzar el disseny del robot s’ha observat quin són els punts més 

crítics en els seus moviment i quins factors s’han de tenir en compte. S’havia 

de buscar un material resistent, lleuger i econòmic. 

Necessitaven que el robot fos lleuger perquè el motor inferior havia de ser 

capaç de moure tot l’esquelet. Resistent i elàstic per a poder suportar les 

inèrcies dels girs del servos. I econòmic per a ser un reflex de la situació que 

ens envolta. Per tant l’elecció del material, a pesar de haver-hi diverses 

opcions, és molt important. 

 

a) Elecció del material  

Es van estudiar tres tipus de material possibles alhora de realitzar la 

maqueta del braç robòtic (esquelet principal). El primer va ser el plàstic ( 

PVC o derivats), el plàstic amb el que es fan els joguets i les maquetes ja 

construïdes per fàbriques. L’atractiu d’aquest material consistia en que és 

compacte i s’amollava  perfectament a la funció, però es va desestimar ja 

que la única possibilitat de realitzar un maqueta amb aquest era comprar-

la feta. I les impressores 3D estaven fora de l’abast econòmic. 

 

 

Fig.6:Braç robòtic de PVC 
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Per alta barda hi ha els metalls, com l’alumini, que ofereixen una gran 

resistència elàstica i que poden ser obtinguts de diverses fonts, abaratint 

així el cost. Els problemes que tenien els metalls són el tractament, ja que 

es necessitaven unes eines molt específiques, i els esforços dels motors 

podrien ocasionar deformacions a l’estructura.  

 

 

 

Fig.7:Braç robòtic metàl·lic 

 

Per últim, el material escollit va ser la fusta contraxapada. Aquesta 

presenta unes característiques de resistència i flexibilitat idònies pel 

projecte. A més aquesta té un tractament molt més senzill i les eines 

necessàries estaven molt més a l’abast.  

 

 

Fig.8:Fusta contraxapada de 4mm d’espessor 
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Alhora de realitzar les articulacions es 

van estudiar diferents possibilitats, com 

per exemple un cargol sense fi perquè 

no s’afluixés les femelles.  

 

 

Fig.9:Articulacions del robot 

 

Però es va acabar optant per dos tubs, inserit un dins de l’altre, i collat un 

a cada part del braç, d’aquesta manera s’aconseguí la rotació desitjada. 

Per últim es van col·locar volandera entorn dels tubs per poder fixar 

l’estructura correctament.  

 

 

Fig.10:Volandera com a espaiadors entre peces  
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b) Disseny Estructural  

Alhora de realitzar el disseny es realitzà un cerca per la xarxa de diferents 

models i manera de construcció. La idea inicial era realitzar un disseny 

simple, ja que el pes principal del projecte recau en la programació i la 

part electrònica. Tot i això s’hi ha dedicat més hores de les previstes, 

degut a la complexitat del sistema final  

Un cop es va tenir la idea inicial es va realitzar un disseny amb el 

programa Autocad de totes les peses que composarien el robot.  

 

 

Fig.11:Disseny d’Autocad  dels laterals i dels braços 

                 

 

Fig.12:Disseny d’Autocad  de les bases I suports 

 

A continuació es va imprimir i es van realitzar unes plantilles per poder ser 

traspassades a la fusta contraxapada. Aquest pas es va realitzar amb 

diferents mides per trobar aquella que més s’adaptava al resultat desitjat.  
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Fig.13:Plantilles per la construcció del braç 

El següent dilema presentat va ser com es transmetria el moviment del 

motor als braços. Degut a les seves característiques mecàniques (fàcil 

d’adaptar i resistent) i a la seva fàcil obtenció es va optar per radis de 

bicicleta d’alumini, aquests subjectats als motors amb unes femelles de 

cargol enganxades al braç del servomotor.  

 

Fig.14:Radis de Bicicleta  

Per poder fer el moviment de la pinça, es va dissenyar una peça que 

permetés l’obriment i tancament de la pinça, de manera que unint els 

extrems a fil de pescar i l’altre extrem al servomotors realitzés les tasques 

de la pinça 

 

Fig.15:Peça per obrir i tancar les pinces del braç 
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c) Mecanitzat de les peces.  

Al llarg del projecte s’han anat dissenyat i realitzant les peces de manera 

que aquest fos el més econòmic possibles, és per això que s’ha realitzat 

amb les eines i materials que teníem més a la disposició i amb les idees 

per poder fer aquest projecte viables. Un exemple d’això és la transmissió 

de moviment a la pinça amb el fil de pescar, ja que posar el servo al braç 

hagués suposat augmentar el pes i la dificultat de moviment.  

 

 

Fig.16: Sistema de la pinça  
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d) Elecció de la mecanització del  braç  

En el mercat actual existeixen diverses opcions per dotar de mobilitat el 

braç. En aquest projecte se’n han estudiat diverses fins a finalment 

escollir la definitiva.  Sempre s’han tingut en compte uns factors bàsics: la 

disponibilitat, el preu, les mides, que s’ajusti a la realitat, el coneixement i 

la informació disponible d’aquets.  

La primera opció estudiada va ser l’aplicada a la majoria de braços 

industrials actuals, els motors pas a pas. Aquets tenen la seva vesant 

tècnica en la traducció d’una tensió a una posició angular (moviment) 

mitjançant un convertidor DAC (digital-analògic). Aquests es caracteritzen 

per tenir una alta precisió, de fins a 2º, presentant la possibilitat de 

quedar-se quiets en una posició o lliures. El principi de funcionament dels 

motors pas a pas està en la seva estructura. 

Aquest, com a tot motor elèctric està constituït per dos parts bàsiques 

l’estator i el rotor. 

 

 

Fig.17:Motor pas a pas internament.  

 

L’estator està format per un conjunt de bobines, les quals es van activant 

en una seqüència determinada per a moure el rotor format per un imant 

permanent. Segons l’electromagnetisme generat en les bobines es pot 

crear un desplaçament en el rotor, es a dir una tensió elèctrica es 

converteix en una posició del motor. 
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Fig.18:Principi de funcionament del motor simplificat 

 

El principal inconvenient d’aquets motor són les seves mides, en la  gran 

majoria són motors massa grans i el seu elevat cost. 

Una altra idea van ser els motors de “Scalextric”. Aquets destaquen per la 

seva simplicitat i bon funcionament, n’existeixen amb diverses 

revolucions, parell i tenen un cost molt reduït. Però van ser ràpidament 

descartats degut a què no ofereixen possibilitat alguna de control en la 

seva construcció més enllà de la velocitat mitjançant la regulació de la 

intensitat.  

 

 

Fig.19:Motor de Scalextric 
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Finalment es va pensar en els servomotors, aquests eren la idea més 

interessant,  ja que oferien un terminal de senyal  PWM, mètode de 

programació per impulsos molt implementat i estudiat que permet 

l’enviament dels moviments de manera senzilla i ràpida. A més presenten 

un cost molt més assequible degut a que són molt presents en el món del 

hobby.  

 

 

Fig.20:Servomotor controlant els alerons d’un avió radio-control 
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e) Disseny del Circuit de potència  

En aquest apartat estudiarem les necessitats dels diferents aparells 

electrònics en quan a consum energètic es referix. D’entrada s’estudiaran 

dos sistema d’alimentació per separat: l’alimentació pel microcontrolador i 

per l’altra banda una font d’alimentació que donarà suport als servomotors 

i al mòdul de comunicació1. 

La font d’alimentació escollida per alimentar el microcontrolador Arduino 

és un AC/DC adaptador que transforma la corrent de xarxa a 9 v de tensió 

i 400mA de corrent continu.  Aquesta elecció ha sigut realitzada seguint 

les especificacions del fabricant a continuació citades:  

 

 

Fig.21:Especificacions del fabricant de la placa  

 

Per altra banda tenim la font d’alimentació que dona corrent als motors i al 

mòdul de comunicació.  

Segons els fabricant Core electonics el mòdul  treballa a una tensió 

d’entre 3.6 i 6V. Amb un corrent màxim de 35mA, donat durant 

l’establiment de connexió. 

 

                                            
1
 Annex5: Esquema de la placa Arduino, Servomotors y mòdul Bluetooth, en aquest esquema es pot observa el circuit 

electrònic de comunicacions  
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Fig.22:Especificacions del mòdul 

 

Però és en el servomotors on la necessitat de potència és més important. 

El sistema treballarà amb 4 servomotors. Aquests com ja hem mencionat 

abans són uns TowardPro Mg996R amb una tensió d’alimentació nominal 

d’entre 4.8V i 6 V. Per altra banda dir que trobar tabulat el rang 

d’intensitats de treball ha estat impossible, per això s’ha realitzat aquesta 

comprovació manualment amb un multímetre. On els resultats obtinguts 

han sigut els següents: 

Corrent sense càrrega: 130mA 

Corrent amb màxima càrrega: 600mA 

 

Fig.23:Mesura del corrent dels motors sense càrrega 

Per tant la font necessària pel sistema de servos i mòdul Bluetooth és una 

font d’entre 4.8 i 6 V. Per altra part tenim la intensitat, el corrent màxim 

necessària en el pitjor dels casos és :  

600mA per servo x 4 servos + 35 mA del mòdul de comunicació = 2435 

mA.  
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Cal destacar que aquest fet poques vegades es donarà ja que els 4 

servomotors poques vegades funcionaran alhora.  

Tenint en compte les necessitats del sistema, la font necessària que més 

satisfaria les necessitats del sistema seria una font de DC amb una tensió 

de 5 V i un corrent de 3A, d’aquesta manera tenim marge per a futures 

ampliacions. 

Donat que últimament ha incrementat molt les fonts que incorporen USB 

per als dispositius mòbils es va optar per una d’aquestes, ja que ofereixen 

una tensió típica de 5V i amperatges alts, a més la gran oferta existent fa 

que els preus siguin assequibles. 

Finalment la font escollida va ser una Dual USB Socket de Ksix mobil 

tech, que ofereix 5 V i fins a 3A a través dels seus port USB.  

 

.  

Fig.24:Adaptador de tensió USB 
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4) Servomotors  

 

a) Definició 

Un servomotor és un motor alimentat amb corrent contínua que consta 

d’un eix capaç de posicionar-se en qualsevol punt del seu recorregut. 

Com qualsevol motor elèctric la seva finalitat es convertir una corrent 

elèctrica en moviment o energia mecànica.  

Aquests poden ser controlats mitjançant posició o velocitat.   

El podríem definir com un motor de corrent contínua que pot ser controlat 

amb senyal PWM. Se’ls enviarà un senyal al motor i mentre que l’amplada 

del pols es mantingui la posició serà la mateixa, quan la canviem la 

posició variarà. Aquest senyal és el que marcarà la posició del motor. 

Cada servomotor té el seu rang de tensió de treball depenent de les seves 

característiques de parell2 i velocitat. 

Degut aquest ventall de possibilitats, és emprat en un gran nombre 

d’aplicacions tals com palanques, màquines per tallar amb laser, hobby i 

un gran nombre d’aplicacions industrials, tals com la robòtica . 

 

 

Fig.25: Servomotors Industrials  

                                            
2
 . El parell motor és la força aplicada per la distància al eix. 
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b) Estudi de funcionament  

Els servos es composen bàsicament de dues parts: la circuiteria de 

control, el motor i un potenciòmetre. El potenciòmetre emmagatzema el 

valor actual i el compararà amb el valor següent per saber si ha de 

modificar la posició del motor o no. 

Els servomotors tenen un moviment limitat de 0 fins a 180º. Tot i que en la 

majoria de casos aquest màxim s’allarga fins als 210º, depenent del 

fabricant. A més consten d’una reductora que aporta al motor la força 

necessària per a realitzar el moviment,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.26:Diagrama intern del Servo  
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c) Control PWM  

Els servomotors estan dotats amb un cable de control que envia un senyal 

PWM ( modulació per amplada d’impulsos ) al servo, on mitjançant el 

circuït de control es traduirà a la posició. Aquesta posició vindrà donada 

segons l’amplada del pols enviat. Per exemple, un configuració podria ser:  

una pols de 1.25 ms correspon els 0º per a 1.50 90º i per 1.75 ms 180º. 

Així doncs, podem afirmar que la relació entre l’amplada de polsos i la 

posició és lineal.  Aquets polsos són llegits cada uns 20ms. Si aquests 

temps d’espera entre polsos supera els 50 ms podríem tenir risc de perdre 

el sincronisme amb el motor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.27:Exemple de la seqüència de funcionament 
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a) Elecció comercial  

Després de realitzar un estudi de les necessitats de la maqueta, tant de 

força com velocitat. i de les possibilitats econòmiques de les que es 

disposaven es va escollir els motors MG996R de la marca Towardpro.  

Algunes de les seves característiques principals són la força i velocitat. 

Els servomotors emprats en el projecte tot i tenir unes mides molt reduïes 

presentant una força de 10kg/cm a 5 V i es capaç de moure’s 60º en 

0.17s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Fig.28:Principals característiques del motor 

En la següent imatge podem observar el interior del servo, la seva part 

mecànica  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.29:Interior mercànic del motor 
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5) Elecció del Control 

En la industria actual la quantitat d’elements de control existents i les 

diverses posibilitats que ofereixen són molt grans. Des d’ordinadors 

industrials, PLCs o autèntiques estacions de control que tenen una gran 

capacitat de computació i processament de dades, fins altres opcions que 

amb unes mides molt més reduïdes són capaços de satisfer les nostres 

necessitats amb un preu molt més reduït.  

 

 

Fig.30:Estació de control d’un braç robòtic  

 

En el nostre cas es buscava una solució, a la vegada que econòmica, fos 

capaç de processar les dades i realitzar les tasques amb capacitat per 

expansió. Després de contemplar diverses opcions, tot i que aquest cop la 

decisió va ser molt ràpida, es va escollir els microcontroladors  

 

a) Els microcontroladors  

Els microcontroladors són un conjunt de circuits lògic programables 

capaços de porcessar una sèrie d’ordres gravades en memòria. Aquests 

estàn composades de diferents blocs segons les seves tasques 

específiques. Es basen en tres parts: la unitat central de processament, 

les memòries i els perifèrics (entrades i sortides) i seràn aquests els 

encarregats d’enviar les ordes als motors segons els moviement o 

instuccions programades.  

 



26 
 

 

   Fig.31:Esquema bàsic d’un microcontrolador. 

 

Alguns dels atractius principals dels microcontroladors són: el seu baix 

cost i poc consum energètic, la seva adaptabilitat als diferents projectes... 

Segons les exigències del procés s’escollirà un micro amb una capacitat 

de processament més gran ( existeixen de 4 o 8 bits fins a 64bits ( rangs 

d’aplicació més comú) ) una mida de memòria i un nombre de i/o que més 

s’escaigui a la aplicació.  

Actualment aquestos s’estenen cada dia més en la nostra vida diària des 

d’automòbils, electrodomèstics i infinitats d’aparells electrònics.  

Finalment, amb la idea de construir un projecte amb gran capacitat 

d’ampliació, suficient potencial, la connexió amb el Bluetooth, LabVIEW i 

el gran avantatge de ser una plataforma completament lliure, es va escollir 

un Arduino.   

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

6) Arduino  

a) Definició estudi i elecció 

Arduino és una plataforma electrònica lliure creada per a la implementació 

de software i hardware de fàcil ús. Aqueta plataforma basada en el 

mètode de programació Wiring permet la programació i execució de 

programes d’una manera molt més simple, reduint el temps 

d’aprenentatge necessari. A més és una metodologia totalment oberta, 

oferint des dels esquemes de les plaques per a ser reproduïdes, fins a la 

infinitat de projectes publicats i de domini públic que permeten el treball 

comú i el desenvolupament de noves idees i grans avenços en noves 

aplicacions.  

 

 

Fig.32:Placa Arduino Uno 

 

Davant la gran oferta de models que existeixen d’Arduino, es van estudiar 

les diferents possibilitats. La elecció es va realitzar en base a les següents 

característiques: El nombre de sortides PWM (per a controlar els servos), 

els ports de comunicació sèrie (per a connectar el Bluetooth) i per últim la 

capacitat de processament de la unitat lògica, encara que no era un gran 

factor, s’havia de tenir en compte.  
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Un cop estudiades les possibilitats, es va escollir la placa Arduino Mega, 

que presenta un total 13 ports de comunicació PWM,  4 ports de 

comunicació sèrie (UART), i un processador Atmel2560 de 8 bits, 256 

kbytes de memòria flash i un CLK a 16 MHz 

 

 

 

    Fig.33:Microcontrolador Arduino MEGA. 
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b) Definicions bàsiques emprades a la programació en Arduino  

En el projecte que ens ocupa s’ha emprat un conjunt de fitxers per tal de 

poder establir una comunicació entre l’Arduino i el LabVIEW. 

Aquests fitxers estan desenvolupats per la pròpia Nacional Instruments, la 

qual és l’empresa desenvolupadora del LabVIEW. 

 

Aquesta interfície té una estructura bàsica subdividida amb diversos 

fitxers. Però són tots eines d’una principal que controla les ordres al micro. 

 

El funcionament global del sistema és el següent: El programa d’interfície 

envia paquets de dades des del LabVIEW a l‘Arduino. Aquest quan els 

rep els processa i envia els de resposta corresponents. Els paquets de 

retorn són analitzats pel LabVIEW i transformats en la informació 

necessària per l’usuari. Cada un d’aquets paquets conte 15 byts, per 

defecte, entre els que hi ha el byte del capsal, el byte de finalització, les 

dades a enviar i el Checksum.  La mida dels paquets es pot canviar a les 

necessitats de l’usuari. Un cop té les dades finals es realitza les 

comprovacions pertinents per saber que no hi ha problemes de dades i 

s’executa el programa del LabVIEW.  

 

 

 

Fig.34:Estructura dels paquets 

 

A continuació explicarem les parts del programa amb les modificacions 

pertinents realitzades que han sigut necessàries pel funcionament de la 

maqueta. 
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Fitxer principal del programa  

El fitxer principal és el que realitza el control de tots i en gestiona els 

recursos. Aquest adjunta, inclou i executa la resta de fitxers en funció de 

les necessitats del programa. Alguna de les seves funcions principals són: 

 Estableix al comunicació bàsica entre l’Arduino i el LabVIEW. 

 Conte els fitxers i llibreries (includes) principals  

 Estableix i inicia la comunicació sèrie amb el BaudRate corresponent.  

 El Loop principal, el qual està sempre executant-se i llegeix 

contínuament les ordres del LabVIEW a través de la transmissió sèrie.  

 

En aquest fitxer cal destacar les 3 instruccions principals que realitzen la 

comunicació entre les dues interfícies per entendre completament el seu 

funcionament : 

 syncLV() : Aquesta funció es cridada a l’apartat de configuració (Setup) 

i estableix al comunicació entre LabVIEW i l’Arduino. 

 checkForCommand(): Aquesta instrucció s’executa constantment en el  

mainloop del Arduino i és l’encarregada d’anar llegint el buffer de dades 

de la transmissió sèrie per veure si hi ha ordres provinents de 

LabVIEW. 

 

També està implementada en l’arxiu LabVIEWInterface.ino, i comprova si 

un paquet complert de 15 byts està disponible en el buffer de l’Arduino. Si 

hi és s’executa la tercera instrucció processCommand() 

 processCommand(): Llegeix el paquet del buffer, comprova que tota la 

informació s’ha rebut correctament i llavors la processa basant-se amb 

una estructura del tipus case. Cada Case provinent del LabVIEW té la 

seva traducció en una funció Arduino.  

A més de possibilitar la comunicació amb el LabVIEW aquest fitxer també 

controla el funcionament del servomotor de la pinça. Això s’ha fet per 

provar que realment es pot executar el programa de LabVIEW i a més 

unes instruccions internes del microcontrolador. 

 A més també entrem en les entrades digitals i la seva gestió. Aquest 

control es basa en el control de la pinça mitjançant  un servomotor i un 

interruptor de dues posicions.    
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D’aquesta manera quan l’interruptor estigui a la posició On la pinça estarà 

tancada i quan estigui Off la pinça estarà oberta .  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

Fig.35:Fitxer principal del Programa 
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Fitxer AFMOTOR 

Aquests fitxers són la llibreria de control de motors Adafruit Motor shield 

library. 

Són les encarregades de traduir les ordres referents als motors a 

l’Arduino, amb paràmetres com la longitud del PWM, l’amplada... 

Aquestes característiques són variants segons la placa:  

 

 

Fig.36:Defineix el tipus les característiques del PWM segons la placa 

 

 

Fig.37:Seqüència d’ordres bàsiques de la llibreria de motors  
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Fitxer AccelStepper: 

Els fitxers AccelStepper són llibreries encarregades de millorar el 

funcionament de motors pas a pas.  

Cal recordar que aquets no són presents en el nostre projecte, per això 

només realitzarem un llistat de les millores que ofereix aquesta llibreria 

respecte la ja inclosa en el software original. 

 Permet accelera i desaccelerar 

 Permet múltiples salts consecutius  

 Té un gran resolució que permet velocitats molt petites ( fins a 2 o 4 

pins de resolució) 

 Permet Subclasses  

 

Fitxers IRremote  

Aquesta llibreria permet el processament de codis IR de comandaments 

universals. Seguint el protocol NEC IR permet l’ús de qualsevol control 

NEC de 32 bits de codi.  

 

Fitxers LabVIEWInterface 

Per últim els fitxers LabVIEW Interface aporten les funcions i estableix 

algunes opcions predefinides segons la placa. 

 

Fig.38:Algunes instruccions del Fitxer 
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En aquest fitxer es va realitzar un canvi en el codi per tal de poder establir 

una connexió de 115200 bauds, la desitjada pel Bluetooth.  

 

 

Fig.39Definició del BaudRate al fitxer LabVIEWInterface 
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7) LabVIEW 

 

a) Introducció al LabVIEW 

LabVIEW és una plataforma de programació en entorn visual gràfic.  

Aquest fet fa que el seu aprenentatge inicial segui molt més fàcil. Aquesta 

plataforma és molt recomanada en programació de hardware i software 

de proves i de sistemes en temps real. La seva estructura bàsica són els 

instruments virtuals, els quals permetent anar estructurant els programes 

per VIs ( Virtual instruments).  

 

A part cal sumar-li la gran versalitat que ofereix amb altres marques i 

instruments, de manera que és molt més fàcil la creació d’interfícies de 

comunicació entre aparells i programes (de fet disposa d’una de les bases 

de dades de drives d’intercomunicació més grans). 

 

b) Descripció de l’entorn de programació  

Labview és una eina de programació gràfica que permet el 

desenvolupament de noves eines a través de l’anomenada programació 

“G” o visual. 

Aquesta es duu a terme a través dues finestres bàsiques anomenades: 

front panel  i Block diagram  

 

Fig.40:Finestres de programació LabVIEW 
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Per una part el front panel és la part més visual on mitjançant els 

indicadors es duen a terme el control dels sistemes i es realitza el 

funcionament un cop tot està programant. 

 

 

Fig.41:Panell frontal 

 

Per altra banda tenim el block diagram que és la part on s’estableix la 

programació de tot el sistema mitjançant els diagrames de bloc o els VIs, 

ja abans esmentats.  

 

 

Fig.42:Block Diagram  
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A continuació explicarem les funcions, indicadors i altres eines que s’han 

fet servir en el projecte, ja que LabVIEW és una eina molt extensa, 

complexa i s’estima que aquesta explicació serà suficient per a l’entesa 

del sistema. 

 

c) Instruccions emprades en la programació del braç  

Com ja hem comentat abans, la programació amb LabVIEW és una 

programació per blocs, llavors en aquest apartat explicarem els principals 

blocs i la seva utilitat. 

 

LabVIEW posseeix una extensa llibreria dedicada a els microcontroladors 

Arduino, i ens basarem en aquesta per a la construcció del projecte.  

 

Entre d’altres, destacar la dedicada als servomotors que ofereix la 

possibilitat d’entrar l’angle de posicionament directament, és a dir, que el 

sistema s’encarrega de transformar la posició a un senyal PWM.   

 

El primer bloc del sistema és 

l’Arduino init, aquest és l’encarregat 

d’inicialitzar la comunicació entre 

l’Arduino i el Labview. Presenta 

diverses opcions configurables: tals 

com el port de comunicació amb que 

ens volem connectar, el Baudrate, el 

mètode de connexió (USB o 

Bluetooth) o el tipus de Placa 

Arduino amb la qual es treballa.  

 

 

En el nostre cas treballem amb una placa Arduino Mega, el port sèrie 

configurat amb el dispositiu Bluetooth és el 13, i el Baudrate és de 115200 

Bauds.  

 

Mòdul init 
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El següent bloc és el set number of servos. Aquest 

és l’encarregat de determinar quants servomotors 

farem servir. 

  

Bloc Set number of servos 

 

A continuació ens trobem una sèrie de 4 blocs en 

paral·lel. Aquests són els encarregats de assignar 

(attach) cada servomotor a un PIN de la placa, 

d’aquesta manera podrem identifica en quin 

servomotor estem escrivint la posició o quina estem 

llegint   

Bloc Configure servos  

Per enviar el senyal de posició a l’Arduino tenim 

un mòdul que introduint-li el valor de la posició 

amb graus, aquest enviarà el senyal PWM 

pertinent perquè el motor es mogui a  la     

Servo Write Angle          posició desitjada. 

 

 

Per altra banda tenim la lectura de la posició 

del servo. Aquest ens indicarà l’última posició 

enviada correctament al servomotor, que si el 

funcionament del sistema és correcte, 

correspondrà al valor actual de l’estat actual.  

 Servo Read Angle 
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La instrucció Detach Servo alliberarà els servos del 

control de manera que ja no rebrà més instruccions i el 

servo deixarà de mantenir la posició actual per estar en 

repòs.  

Detach Servo 

    

 

 

Per últim, finalitzem la comunicació amb un close,  que 

tanca la comunicació amb l’Arduino i l’allibera del 

comandament per LabVIEW 

       Close Arduino 
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d) Blocs i VI creats específicament per al projecte.  

Un dels principals objectius del projecte, ha estat la creació d’un control 

de velocitat per als servomotors. D’aquesta manera es buscava esmorteir 

els sotracs que realitzava el servomotor amb la seva inèrcia.  

Per això es va crear un SubVI, que fes més lent el procés entre posició i 

posició. Aquest llegeix el valor de posició que s’ha introduït i el va dividint 

en petits intervals d’1 o 2 graus (segons si volem que vagi més ràpid o 

més lent).  

 

Aquest SubVI, treballarà 

amb tres variables, la 

velocitat desitjada (0 

parat, 1 lent i 2 ràpid) , la 

posició que vindrà 

indicada per l’usuari i el 

Wait time, que és el temps 

d’espera entre entrades 

de polsos per al correcte 

sincronisme dels   motors. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.44:Diagrama de Blocs del SubVI 

 

Fig.45:Sub VI de de control de Velocitat 
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L’estructura bàsica del sistema és una case seqüence, la qual permetrà 

decidir, si volem, el control de velocitat actiu o no.  

El funcionament bàsic del SubVI és la comparació, el primer que es fa és 

diferir si el valor de posició és més gran o més petit que l’actual, això és fa 

amb una comparació de    .  

 

Aquestes dues funcions realitzen la 

comparació de dos nombres enters. I com a 

resultat envia un resultat booleà indicant si es 

compleix la condició indicada o no.  

Comparació 

 

El    comprova si el valor nou de posició és més gran que l’antic, si és 

així enviarà un 1 a la sortida. De manera semblant la igualtat comprova si 

els dos valors de posició són iguals.  

 

Aquest resultat s’envia a una funció select, aquesta funció 

enviarà un dels dos resultats amb els que és alimentada 

segons el valor booleà que rebi . 

 

   Bloc Select 

D’aquesta manera creem el sistema següent : 

 

Fig.45:SubVI de control de velocitat 
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Un cop es realimentat el sistema i tenim el valor actual de la posició, aquest 

es llegeix i es duen a terme dues tasques simultànies, la de suma del 

increment3 i la de la resta d’aquest.  

En el cas que es vulgui una posició major a la actual, el sistema mitjançant 

els select escollirà el valor provinent de la suma, en canvi quan el valor sigui 

inferior a l’anterior serà el de la resta el que vagi a la sortida.  

Aquesta tasca es realitzarà cada cicle del while general del sistema. Aquesta 

posició nova calculada s’enviarà a la sortida del SubVI del control de 

velocitat. I serà en aquest on aquest valor quedarà retingut fins que  s’acabi 

el wait time. 

 

 

 

 

 

  

                                            
3
 L’increment és la quantitat de graus que variant quan es produeix la suma o resta, aquesta 

varia segons la velocitat escollida.  
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e) Funcionament del programa global.  

El sistema té una estructura seqüencial o de flux de dades.  

És la manera que te LabVIEW de generar una programació seqüencial i 

ordenada per passos. D’aquesta manera durant l’execució del programa 

es realitzaran tres passos. 

 

 Aquesta la podem dividir en tres grans fases:  

Inicialització del sistema i posada al estat inicial 

 

Fig.47:Diagrama de Bloc d’inicialització del sistema 

En aquest apartat inicialitzarem el sistema amb les variables de 

comunicació de la placa: Port com: tipus de plac, Baudrate, i connexió 

Bluetooth. A continuació definim el nombre de servos totals que emprem 

en el programa, en el nostre cas 3. I per últim definim a cada un dels 3 

servos un port PWM de la placa .  

A continuació es posen tots els servos al seu estat inicial.  
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Funcionament Normal del sistema  

Seguidament passem al funcionament principal del sistema, aquest està 

estructurat en forma que: s’envia el valor de l’entrada al programa 

regulador de velocitat, a continuació s’envia al mòdul que transforma el 

valor en un valor PWM que s’envia als motors, i per últim, es llegeix el 

valor actual de posició del servo.  

 

 

Fig.48:Funcionament Manual del programa  

 

El sistema de la imatge permet un control manual del braç de tal manera 

que conjuntament amb el bloc regulador de velocitat permet moure els  

servomotors amb els controls del panell frontal.  

 

Per assegurar un correcte funcionament del braç s’han establert uns 

màxim i mínims de graus de posicionament en els servos, d’aquesta 

manera, assegurarem un funcionament correcte del robot i evitarem 

malmetre’l. 
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Parada del sistema i desconnexió  

 

 

Fig.49: Parada del sistema 

 

Per últim es torna a posar el robot a la seva posició de repòs i es realitza 

un desatach, aquest allibera els servomotors del control del sistema i els 

deixa en repòs, s’ha de tenir en compte això, ja que al ja no estar en 

tensió podrien perdre la última posició seleccionada degut a la l’efecte de 

la gravetat. 

 

Per últim s’allibera l’Arduino del control de LabVIEW, així el robot, 

l’Arduino i el mòdul Bluetooth  ja estaran totalment desconnectats i 

alliberat. 
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Panell Frontal  

Aquesta és la interfície que utilitza l’usuari per a comunicar-se i donar-li 

ordres al robot. Permet de forma molt visual moure’l i realitzar les tasques 

desitjades. Està composat de 4 parts bàsiques:  els controladors de 

posició, els indicadors, el control de velocitat i el botó de parada. 

 

 

Fig.50:Panell frontal de control 

Com  ja hem comentat abans, el moviment dels motors està limitat pel 

funcionament correcte del robot i sistema. Els indicadors ens mostren la 

posició actual del servomotor. Els actuadors indiquen l’última posició 

enviada al programa. I l’actuador de velocitat, que indica els salts del 

motor. Per últim tenim el boto d’Stop que para tot el sistema.  
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8) Implementació del Bluetooth  

a) La transmissió de dades  

La transmissió de dades és la transferència de la informació codificada 

d’un punt o emissor a un o diversos receptors. Aquesta es pot transmetre 

a través de diferents medis tals com: senyals elèctriques, òptiques, 

electromagnètiques... i neixen de la necessitat de transmetre informació 

d’un punt a un altre.  

Els diferents tipus de transmissió es diferencien per :  

 La direcció de la transmissió. 

 El nombre de bits enviats simultàniament. 

 El sincronisme entre emissor i receptor.   

D’acord amb aquest esquema existeixen diferents modes de 

transferència. 

Segons la direcció de la comunicació existeixen tres tipus:  

 Connexió simple: la comunicació és realitza de manera unidireccional, 

del emissor cap al receptor.  

 

 

Fig.51: Connexió Simplex 

 Connexió semidúplex: aquesta permet la comunicació en ambdues 

direccions, però no a la vegada, sinó alternativament. D’aquesta 

manera s’aprofita  tota la capacitat de la línea.  
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Fig.52: Connexió semidúplex 

 

 Connexió dúplex total: en aquest cas la comunicació bidireccional és 

simultània, tant l’emissor com el receptor envien i rebent a la vegada, 

d’aquesta manera el que es fa és dividir l’ample de banda per a 

possibilitat aquesta opció.  

 

 

Fig.53: Connexió fulldúplex 

Segons  el mode de transmissió: aquest són el nombre de bits que es 

poden transmetre a la vegada a través d’un mateix canal de comunicació.  

 Connexió paral·lela: la connexió paral·lela és l’enviament simultani de 

diferents bits a través de diferents canals, ja sigui cable o ones. En la 

majoria de connexions d’ordinadors la quantitat de cables necessaris 

sol ser 10. 
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Fig.54:Connexió típica paral·lela. 

 

Els diferents canals poden estar distribuïts de dues maneres: 

 Amb diferents cables,  un per cada bit. 

 Un sol cable, l’ample de banda del qual es divideix en tants bits hi ha.  

En aquest, cas poden aparèixer problemes d’interferència al estar els 

cables tant junts. 

 Connexió sèrie: en el cas de la transmissió sèrie, s’envien bit per bit a 

través d’un únic canal. El gran defecte d’aquesta comunicació és que 

actualment casi tots el processos treballen en paral·lel. Per tant 

l’emissor realitza una transformació paral·lel sèrie i el receptor una 

sèrie paral·lel.  

 

Fig.55:Port USB 

En la majoria dels casos aquesta conversió es duu a terme mitjançant una 

UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter ). 

  

 

 

En el primer cas, paral·lel-sèrie, s’utilitza un registre de desplaçament, que 

amb els diferents intervals del rellotge anirà enviant el bit més significatiu.   

 

 

Fig.56:Transformació paral·lel-sèrie 
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Per altra banda tenim la transformació sèrie-paral·lel, en aquest cas el 

registre de desplaçament s’envia quan és ple i s’envien tots els bits 

d’aquest a la vegada.  

 

 

Fig.57:Transformació paral·lel-sèrie 

 

Degut als diversos problemes que presenta la transferència en paral·lel, la 

comunicació sèrie és la que s’ha acabat imposant. Però existeix també un 

tema a tractar amb la transmissió sèrie, el sincronisme. Al transmetre’s tot 

per un únic canal. el receptor no sempre podrà diferenciar entre els 

diferents missatges, on acaba un i on comença l’altre.  Es per això que es 

van crear aquest dos tipus de connexions: 

 

 Connexió asíncrona: En aquest cas la informació s’envia en intervals 

de temps irregulars. Cada vegada que té un caràcter l’envia. Això 

provoca problemes de sincronisme i silencis. Per evitar-ho s’adjunten 

bits d’inici i finalització. Són bits que no contenent missatge, però que 

serveixen per delimitat ‘inici i el final d’aquests  

 

Fig.58:Exemple de transmissió asíncrona 
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  Connexió síncrona: En aquests cas el receptor i l’emissor van a la 

mateix velocitat, és a dir empren el mateix rellotge. Existeix un flux de 

bits constant, hi hagi o no missatge, per assegurar que mai es perd el 

sincronisme. A més s’hi afegeix informació addicional, tals com 

detectors de paritat, per assegurar que no s’ha perdut informació.  

 

 

Fig.59:Exemple de transmissió síncrona  

 

Cal tenir en compte la dificultat d’obtenir un sincronisme suficientment bo 

pel flux d’informació, els rellotges del receptor i l’emissor han d’aconseguir 

velocitats molt similars, és per això que se solen emprar velocitat 

relativament baixes.    
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b) Bluetooth 

 

Bluetooth és una tecnologia de comunicació sèrie 

sense fils.  Aquesta va sorgir com una especificació 

industrial de la WPAN4 ( Xarxes inalàmbriques d’àrea 

personal), la qual permet enviar tant missatges de veu 

com dades entre diferents dispositius mitjançant la 

radiofreqüència de 2.4 Ghz ISM5. 

Als seus principis, aquesta tecnologia va ser creada amb el fi de poder 

connectar els diferents dispositius (impressores, ordinadors....) o PDAs 

sense importar la marca o model i sense cables. Actualment aquesta 

tecnologia s’ha estes a l’àrea informàtica i de les telecomunicacions.  

 

 

Fig.60:Teclat inalàmbric Bluetooth  

 

La velocitat del Bluetooth estàndard és 1 MBps, i a una distància de fins a 

100m sense que ocasioni pèrdua de potència o senyal. La distància de 

senyal ve caracteritzada per la donada per aquesta taula. 

 

Classe Potència Abast 

1 100mW 100m 

2 2.5mW 20m 

2 1mW 10m 

Fig.61:Taula de potències segons classes del bluetooth 

El Bluetooth és un estàndard de connexió que funciona a dos nivells:  

                                            
4
 Les Xarxes inalàmbriques d’àrea personal són xarxes de computadors  per a la comunicació 

entre diferents dispositius a poca distància i d’ús personal.  
5
 Bandas de radiofreqüència reservada per a propòsits no comercials.  
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 Un nivell físic: la tecnologia Bluetooth es caracteritza per comunicació 

mitjançant radiofreqüència    

 Nivell de protocol: el nombre de bits a enviar, cada quan s’envien i com 

es confirma que el missatge rebut és correcte. 

Com treballa el Bluetooth  

Com ja hem dit el Bluetooth treballa am una freqüència ISM de 2.45 Ghz. 

La manera que té per no interferir amb la resta de dispositius és la seva 

baixa potència (1mW). Això per altra banda en limita el rang fins uns 10m. 

I fins a un màxim de 8 dispositius  sense interferències,  ja que escull les 

freqüències de interconnexió a l’atzar però en determinats rangs. 

Quan dos dispositius estan en un rang de connexió es realitza una 

conversació radioelèctrica  automàtica per saber si s’han de compartir 

dades o no, sense que l’usuari premi cap tecla. En cas que es connectin 

aquets dispositius es crea una piconet, una xarxa d’àrea personal entre 

dispositius d’aquest tipus, permeten així l’intercanvi de dades amb els 

altres membres de la xarxa i evitar la resta.  

 

 

Fig.62:Esquema d’una piconet 

 

El conjunt de la comunicació del sistema es du a terme amb dos protocols  

 Link Manager: és l’encarregat de establir la connexió entre els 

dispositius. Localitzar altres xarxes i si comunica gràcies al  Link 

Manager Protocol 

 

 Link Manager Protocol: Aquest és un protocol que tracta la gestió de 

dades. Cal destacar algunes característiques com : 
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o Transmissió i recepció de dades 

o Gestió de ID 

o Control de direccions d’enllaç 

o Establiment de connexió 

o Autentificació. 

 

La seguretat al Bluetooth. 

Un dels punts més important en les connexions sense fils,  ja que són 

molt susceptibles de ser atacades.  

Existeixen dos sistemes de seguritat en el Bluetooth: La seguritat de 

servei i la seguritat del dispositiu que permeten evitar la transferència de 

dades no autoritzades. Aquets inclouen la identificació i autorització dels 

usuaris acceptant la transmissió i l’obertura de la informació traspassada 

de forma conscient. A més cal sumar-li la possibilitat de posar en el 

dispositiu en mode ocultant impossibilitant així la comunicació.  

 

 

Fig.63:Esquema de seguretat en la transmissió  

 

En la transmissió de les dades es segueix els següents passos de 

seguretat: 

 Primer s’introdueix el Pin corresponent als dos terminals  
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 Es crea l’algorisme pertinent 

 Es realitza l’autentificació.  

 Es crea un segon algorisme un cop ja s’ha autentificat. 

 Comença la comunicació xifrada. 

 

Fig.64:Esquema de funcionament del protocol de seguretat  
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c) Implementació del mòdul Bluetooth  

Un cop el projecte funcionava correctament a través del port USB es va 

passar a establir la comunicació Bluetooth.  

Per a la connexió Bluetooth s’ha escollit el mòdul JY-MCU amb les 

següents característiques. 

Alimentació: 3.6-a 6v. 

Flash: 2Mbits. 

Interfície: UART. 

Mides: 26.9mm*13mm*2.2mm. 

Baudrates possibles :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Taula de Baudrates 

 

 

 

 

 

 

 

1----1200bps 

2----2400bps 

3----4800bps 

4----9600bps 

5----19200bps 

6----38400bps 

7----57600bps 

8----115200bps 

9----230400bps 

A----460800bps 

B----921600bps 

C----1382400bps 



57 
 

 

Entre les diverses possibilitats de 

programació del mòdul cal destacar les 

següents instruccions: 

AT+Reset--- Realiza un reset al 

dispositiu 

AT+Namenomdeldisp—Renombrar el 

dispositiu  

 

Fig.65:Dispositiu escollir per la connexió Bluetooth 

AT+PSWDcodidemparellament--- Canviar el codi d’emparellament  

AT+baud4 o 8 (4 estableix un baudrate de 9600 i el 8 115200) 

 

El primer pas va ser la configuració del mòdul per a que funciones amb 

les nostres necessitats :  

 Reanomenar el disp. amb BLTPROJEC1 

 Establir el codi d’aparellament per 1234 

 Establir el baudrate a 115200bps  

 

Per a poder establir aquesta configuració es va fer servir crear un 

programa per Arduino que fos capaç de canviar la configuració del 

dispositiu d’aquets tres paràmetres. 
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Fig.66:Programa per establir els paràmetres al Bluetooth 

Un cop el Bluetooth va estar configurat es va realitzar la prova de 

comunicació amb un programa GNU, el Putty. Aquest permet la 

comunicació mitjançant diferents interfícies, incloent la Serial.  

 

 

     Fig.67Interfície del Putty 

 

Es van introduint les variables tal i com mostra la imatge (port COM13) i 

una velocitat de 115200 Bps, i es va comprovar que la comunicació fos 

correcta.  
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Per aquesta comprovació es va agafar un exemple d’Arduino de 

transmissió sèrie amb un Led i es va comprovar que el programa 

funcionés correctament.  

 

Fig.67: Exemple comunicació serial  

Programa pel control d’un LED al PIN 13 PWM, mitjançant una 

transmissió sèrie a 115200 Bauds.  

El resultat va ser aquest:  

 

Fig.68:Comunicació amb l’Arduino amb el Bluetooth 

Per tant la comunicació funciona correctament.  
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9) Viabilitat econòmica  

En aquest apartat estudiarem els costos del sistema que s’ha creat en el 

projecte i de la seva implementació. Aquest càlcul es realitzarà suposant que 

els encarregats del projecte són enginyers titulats, i per tant  a més del cost 

del les llicències dels programes i altres costos varis que han anat sorgint, 

s’ha de comptar amb les hores dedicades per l’enginyer a les diferents parts: 

estudi previ, disseny, implementació, posada apunt i correccions i per últim 

l’elaboració de la documentació.  
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Import horari 

A l’hora de realitzar el càlcul dels costos del projecte es pot afirmar que la 

major part recau en les hores d’enginyeria. Aquest solen ser els costos més 

grans en un projecte. 

En aquest cas s’ha de destacar que el projecte s’ha realitzat per un enginyer 

sense experiència i sol. El nombre d’hores emprades es veuria alterat si el 

projecte fos desenvolupat per un grup d’enginyers professionals. 

Alhora de realitzar el cost econòmic s’ha considerat que l’enginyer, és un 

enginyer junior, amb un cost de 20€/h 

Tasca 
Realitzada 

Nº Hores Preu Cost Total 

Estudi previ 260 20 5200 

Disseny del 
Programa 

400 20 8000 

Disseny de la 
maqueta de 

proves 

100 20 2000 

Implementació 50 20 1000 

Posada Apunt 200 20 4000 

Elaboració de la 
documentació 

40 20 800 

Total 1050 - 21000 

Fig.69: Taula cost horari 

Tal i com es pot observar a la taula superior el pes del projecte recau en el 

disseny de software.  Aquest ha presentat diverses complicacions, però 

sempre s’ha buscat el millor rendiment del sistema, per això aquest nombre 

tant elevat.  
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Cost del sistema  

En aquest apartat comptem el total gastat en l’elaboració de la maqueta i la 

seva automatització. Des del software emprat fins a les peces de la maqueta 

i motors.  

Software 

Quantitat Descrip. Preu(€) Total(€) 

1 ( any) LabView 
professional 

4870 4870 

 

Components 

Quantitat Descrip. Preu(€)/unitat Total(€) 

1(50cmX50cmx4mm) Fusta contraxapada 4 (el retall) 4 

4 Llistons de Fusta 0.45 1.8 

1 Arduino Mega 40 40 

- Components 
electrònics diversos 

15 15 

6 Servomotors 
Towardpro MG996R 

12 48 

2 Radis de bicicleta 0.75 1.5 

1 Transformador de 
9V 

15 15 

1 Transformador USB 
3A 

8.65 8.65 

- Caragolaria diversa - 7.3 

5 Tubs de 4mm per les 
articulacions 

0.35 0.7 

6 Cargols del tub de 4 
mm 

0.25 1.5 

1 Regleta elèctrica gran 2.25 2.25 

1 Mòdul Bluetooth 7.65 7.65 

1 Pen Bluetooth 6.8 6.8 

2 2 Femelles 
autoblocants 

0.35 0.7 

1 Pot de Pintura en 
esprai 

5.25 5.25 

100g Estany per soldar 5.25 5.25 

1 Funda de Cable 0.75 0.75 

100m Fil de pescar 6.25 5.25 

1 Placa de circuit 
imprès 

5.25 5.25 

1 Pegament Industrial 12 12 

5m Funda termoretràctil 2.25 11.25 

1 Cable USB petit 1.5 1.5 
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1 Accessoris per 
servomotors 

5.5 5.5 

3 Broques de diferents 
mides 

3.25 (mitjana) 9.75 

Total 130 
Fig.70: Taula Cost materiañ 

Pel que fa referència a les eines emprades en el projectes, aquestes són 

d’ús genèric i qualsevol empresa les pot tenir o les pot demanar, sense 

haver-les de comprar, és per això que en aquest cas només s’enumeraran . 

Eines 

Trepant 

Serra de Calar  

Llimes diverses 

Paper de vidre 

Eines bàsiques ( clau anglesa, martells...) 

Serjant 

Soldador 

Multímetre 
Fig.71:Taula eines  

 

Cost total del prototip: Hores+ programa+material= 21000+4870+130= 

26000€ 
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Amortització comercial  

Alhora de realitzar el projecte, es té per referència que la feina serà 

desenvolupada per un enginyer el qual treballa 8h al dia i un total de 22 dies 

laborables al mes. Per tant el temps de desenvolupament total és:  

Hores/mes = 
1 1

1050 · 5.96 6
8 22

dia mes
h mesos mesos

h dies
   

Cal destacar que en aquest projecte la part més complicada és el gran cost 

inicial del estudi i l’elaboració, un cop aquest han estat fets, el projecte es 

mostra molt més competitiu, ja que un cop els programes estan fets els 

costos disminueixen dràsticament. 

Es per això que realitzarem un estudi del cost per unitat de 500 unitats de la 

implementació del software mitjançant ordinadors industrials  

Per aquest pressupost s’ha contat amb que l’enginyer estarà ja per 

l’empresa i que les tasques menys complexes les realitzarà un ajudant 

cobrant així l’enginyer 15€/h i l’ajudant 7.5€/h 

El càlcul del cost horari per cada robot:  

Feina Nº hores Preu/h Cost total 

Muntatge del 
sistema 

10h 7.5 75 

Programació 
del sistema 

10h 7.5 75 

Posada apunt 12h 15 180 

Total 32h - 510 
Fig.72: Taula cost horari en producció 

Pel que fa als material es buscaria obtenir un descompte del 10% en 

concepte de ja optar a distribuïdor. A més cal sumar que ja moltes de les 

peces no es necessiten, ja que pertanyen a la maqueta, per tant el material 

necessari seria el següent: 

 

 

 

 

 

 



65 
 

Fig.73: Taula cost material en producció 

Llavors tenim que el cost total per a les 500 primeres unitats que servirà per 

recuperar la inversió inicial és de: 

Cost per prototip: 877+510+52( inversió inicial)=1439€ 

Si contem amb un 15% de benefici ens surt que la el cost públic (sense 

taxes ) és de : 1654.85€ 

 

  

Quantita Descip. Preu Cost total 

1 Arduino mega 35 35 

1 Components 
electrónics 

12 12 

1 Ordinador 
industrial amb 

Labview   

800 800 

1 Alimentació 
Arduino 

15 15 

1 Transformador 
de 9V 

15 15 

1 Placa de circuit 
imprès 

5.25 5.25 

100g Estany per 
soldar 

5.25 5.25 

1 Pen Bluetooth 6.8 6.8 

1 Mòdul 
Bluetooth 

7.65 7.65 

Total 877 
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10) Possibles millores  

Un dels atractius més importants d’aquest projecte és la seva capacitat 

d’expansió i millora contínua. LabVIEW ofereix un sense fi de possibilitats i 

juntament amb la flexibilitat de l’Arduino Mega es poden aconseguir uns 

grans resultats. Tenint en compte això nombrarem i comentarem breument 

algunes modificacions possibles del projecte per a millorar-ne les seves 

prestacions. 

 

 Interfície per a Smartphones: actualment quasi tothom posseeix un telèfon 

intel·ligent o Smartphone, aquests ofereixen la possibilitats d’executar 

aplicacions complexes. Es podria crear una aplicació per Smartphone per 

a controlar el programa per a controlar el braç i saber l’estat del seu 

funcionament. 

 

 Millora del moviment:  el moviment aconseguit en la maqueta és molt més 

controlat que l’incial, però aquest podria millorar-se més, ja sigui canviant 

el mètode de control de velocitat o amb uns servos més bons, però també 

implica molt més cars (la relació qualitat preu és exponencial). 

 

 Placa de connexions: La placa de connexions s’ha fet amb una placa de 

soldadures, en lloc de realitzar una placa de circuit imprès que evitaria 

molts possibles problemes, a més de quedar molt més estètic. 

 

 La gestió de connexions bluetooth: Les connexions bluetooth són simples. 

Es podria estudiar la manera de gestionar les connexions bluetooth d’una 

manera molt més eficient i que aportés un control més gran del sistema.   
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11) Conclusions  

La principal motivació d’aquest projecte va ser la unió dels interessos del 

professorat, que buscava la creació d’un sistema automatitzat controlat amb 

bluetooth, i la meva pròpia, que buscava la immersió en el món de la 

robòtica i automàtica sobretot de cara a la realització del seu màster.  A més 

m’ha brindat la possibilitat d’aprofundir i millorar els meus coneixements de 

la carrera, sobretot en el programa LabVIEW.  

 

A més cal destacar l’exploració dels microcontroladors Arduino, una eina que 

cada vegada va agafant més presència i es va implementant més en el dia a 

dia. Aquesta, com ja s’ha anat comentant al llarg del projecte, resulta una 

plataforma molt atractiva al ser totalment oberta.  

 

El projecte ha resultat ser molt més ambiciós de l’esperat, ja per falta de 

coneixements i/o de temps, no s’ha pogut completar al 100% del que 

s’hagués volgut. Això dona peu a futures millores, com la implantació d’un 

control amb Smartphone... 

 

Cal dir que els estudis i hipòtesis aquí exposats són molt teòrics i d’àmbit 

acadèmic, per a la seva comercialització s’hauria d’estudiar molts factors 

com: el cost de l’adaptació dels braços al PC, la competència (estacions de 

control).... 

 

Per últim destacar que el resultat final ha estat la contínua millora del robot, 

que sempre s’ha buscat allò que s’apropava a la perfecció, encara que no 

sempre ha estat possible acostar-s’hi. Tot i això cal destacar que estic molt 

satisfet amb el resultat final obtingut.  
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