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1. RESUM 

La Tibi i en Dabo són els robots socials creats a l’Institut de Robòtica Industrial dins 

del projecte europeu URUS. Per a cooperar amb persones en un entorn urbà disposen de 

nombrosos sistemes de navegació, guiatge, i d’un braç robot. El braç té com a funció 

indicar direccions i permetre a la Tibi i en Dabo gesticular. Així com és desitjable unes 

bones prestacions o un control senzill pel braç es crític assegurar la seguretat de les 

persones que estaran interactuant amb el robot.   

El prototip actual del braç robot presenta problemes de control i transmissió: No 

completa els moviments desitjats i tampoc ho fa de manera suau o continua. A vegades al 

trobar-se un obstacle el braç surt disparat quan l’obstacle desapareix, sent un perill per 

les persones de l’entorn i el propi braç. Aquest projecte de final de carrera busca discernir 

quines són les causes de dits problemes de funcionament, i proposar-ne solucions i 

millores de cara a nous prototips de braç. 

En primer lloc es dur a terme un anàlisi del braç robot, tant en la vessant teòrica com 

l’estudi dels prototips construïts. S’estudien quins són els factors que fan que el braç sigui 

agradable i humà , com les seves proporcions o el moviment. En quant a la seguretat es 

consulta si existeix normativa específica per a robòtica, s’estudia la casuística dels 

possibles accidents i quins factors influeixen més en la gravetat dels accidents. D’aquest 

anàlisi teòric se n’obté un conjunt d’especificacions de disseny a seguir, amb les quals 

també es valoraran els prototips de braç actuals. 

A continuació s’estudien els braç robot construïts. En el primer s’observen 

problemes directament relacionats amb l’actuador escollit. En el segon prototip 

s’observen els problemes de transmissió (per cable, en aquest prototip) i control . Per 

aprofundir en les causes d’aquests problemes es construeix un banc de proves. Els 

resultats mostren que la transmissió per cable pot ser funcional, però no és recomanable 

pels problemes de fiabilitat i que afegeix lliscament no controlable (i que creix amb l’ús 

del braç). 

La segona meitat del projecte comprèn la recerca d’una solució als problemes de 

seguretat i control, tenint en compte els resultats ja obtinguts en la primera meitat. Es 

proposa canviar la transmissió a una amb corretja dentada i complementar-ho amb una 

estratègia de control d’alt nivell . Aquesta estratègia de control es basa en la detecció del 

lliscament de l’element limitador de parell, i és provada en un segon banc de proves d’un 

grau de llibertat. Els resultats corroboren que pot ser factible emprar-la en un braç robot, 

un cop es duguin a terme estudis addicionals que tinguin en compte les particularitats 

dinàmiques i de control d’un braç articulat de múltiples graus de llibertat. 



[2] | Josep Call Quer | Millora de braç mecànic per a robots humanoides 
 

 

       .adasdasd 



Millora de braç mecànic per a robots humanoides | Josep Call Quer | [3] 
 

 

2.ÍNDEX 

1. Resum _______________________________________________________________________________  1 

2. Índex  _______________________________________________________________________________  3 

3. Glossari _____________________________________________________________________________  5 

4. Prefaci ______________________________________________________________________________  7 

5. Introducció _________________________________________________________________________  9 

5.1. Robòtica autònoma ____________________________________________________________  9 

5.2. Cadenes cinemàtiques, graus de llibertat i articulacions  __________________  11 

5.3. Estat de l’art  ___________________________________________________________________  13 

6. La interacció amb humans  ________________________________________________________  15 

6.1. Introducció  ____________________________________________________________________  15 

6.2. Credibilitat i empatia del robot  ______________________________________________  15 

6.2.1.  Teoria artística ___________________________________________________________  15 

6.2.2.  La vall inquietant  ________________________________________________________  18 

6.2.3.  Graus de llibertat, rang de moviment i velocitats angulars  __________  19 

6.2.3.1. Ordre dels GL  _____________________________________________________  19 

6.2.3.2. Rang de moviment  _______________________________________________  22 

6.2.3.3. Velocitats de moviment  _________________________________________  23 

6.3.  Seguretat  ______________________________________________________________________  24 

6.3.1. Normativa existent  _____________________________________________________  24 

6.3.2. Anàlisi accidents a evitar  ______________________________________________  26 

6.3.2.1. Aixafament  _______________________________________________________  26 

6.3.2.2. Impacte lliure  ____________________________________________________  28 

6.4. Conclusions  ____________________________________________________________________  31 

7. Estudi prototips de braç existents  ________________________________________________  33 

7.1. Primer prototip: Braç d’una peça (2 GL)  ____________________________________  33 

7.1.1. Descripció i anàlisi  _____________________________________________________  33 

7.1.2. Conclusions  _____________________________________________________________  34 

7.2. Segon prototip: Braç articulat (4 GL)  ________________________________________  35 

7.2.1. Descripció  _______________________________________________________________  35 

7.2.2. Masses i alleugeriment addicional  ____________________________________  36 

7.2.3. Proves en el prototip  ___________________________________________________  38 



[4] | Josep Call Quer | Millora de braç mecànic per a robots humanoides 

 

7.2.4. Banc de proves: Transmissió per cable________________________________ 40 

7.2.5. Estudi servomotor: Dynamixel RX64 __________________________________ 42 

7.2.6. Estudi embragatge limitador de parell ________________________________ 45 

7.2.7. Conclusions ______________________________________________________________ 48 

8. Estratègia de control d’alt nivell  __________________________________________________ 49 

8.1. Introducció  _____________________________________________________________________ 49 

8.2. Detecció de lliscament angular  _______________________________________________ 49 

8.3. Implementació  _________________________________________________________________ 52 

8.4. Diagrama d’estats ______________________________________________________________ 53 

8.5. Banc de proves: Estratègia de control 1GL  __________________________________ 56 

8.5.1. Descripció components i implementació ______________________________ 56 

8.5.2. Resultats  ________________________________________________________________ 58 

8.6. Conclusions estratègia de control_____________________________________________ 60 

9. Estudi d’impacte ambiental  ________________________________________________________ 61 

10. Pressupost  __________________________________________________________________________ 65 

11. Conclusions i recomanacions  ______________________________________________________ 69 

11.1. Conclusions   _____________________________________________________________ 69 

11.2. Recomanacions  _________________________________________________________ 70 

12. Agraïments  __________________________________________________________________________ 71 

13. Bibliografia  __________________________________________________________________________ 73 

Annexes: 

A. Metodologia Denavit-Hartenberg 

B. Predimensionament braç robot - banc de proves 

C. Fotografies embragatge HUCO desmuntat 

D. Catàlegs i documentació: 

a.  Dynamixel RX64 

b.  Vishay Spectrol 981HE0B4 

c. Arduino Uno 

E. Codi controlador Arduino 

F. Exemplar Requirements for safe robòtics [Haddadin et al] 



Millora de braç mecànic per a robots humanoides| Josep Call Quer | [5] 

 

 

 

 

3. GLOSSARI 

 

Compliance ......  Acomodament, permissivitat de ser desplaçat externament 

DH .........................  convenció sobre robòtica de Denavit-Hartenberg,  

DLR  .....................  Centre aeroespacial alemany, acrònim. 

ETSEIB ................ Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona 

GL  .........................  Grau(s) de llibertat 

IRI  ........................  Institut de Robòtica i Informàtica Industrial 

MEF  .....................  Mètodes Elements Finits  

PFC  ......................  Projecte de Final de Carrera  (Pla ‘94 ) 

PFG  ......................  Projecte de Final de Grau       (Bolonia) 

RX64 ....................  Model de servomotor intel·ligent marca Dynamixel 

UPC.......................  Universitat Politècnica de Catalunya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[6] | Josep Call Quer | Millora de braç mecànic per a robots humanoides 
 

 

       .adasdasd 



Millora de braç mecànic per a robots humanoides| Josep Call Quer | [7] 

 

4. PREFACI 

En Tibi i la Dabo són un parell de robots humanoides creats per l’IRI, sobre una 

plataforma Segway, que tenen com a funció ajudar a les persones sent guies autònoms 

dins d’un entorn urbà. Per assolir aquesta funció tenen incorporats sistemes de 

localització i planificació de moviment, un sistema de visió, de so i uns braços robòtics. 

L’objectiu dels braços robòtics es permetre comunicar-se amb les persones 

gesticulant, indicant direccions o instruccions. En una primera iteració de disseny dits 

braços consistien cada un d’una sola articulació de dos graus de llibertat. Aquesta tenia 

una capacitat limitada de gesticulació i no semblava realista al moure’s. Per aquest motiu 

es va fer un segon disseny amb dues articulacions per braç que sumaven quatre graus de 

llibertat, i se’n va fer un prototip.  Aquest segon prototip mostrava una millor gesticulació 

que l’anterior, però presentava problemes de funcionament.  

Així doncs es va proposar com a tema de projecte de final de carrera l’estudi i 

proposta de millores d’aquest braç, que és aquest treball.  Com tot projecte de robòtica 

aquest treball es molt interdisciplinari, no es limita al camp de la mecànica: s’entra també 

en els camps del control i l’electrònica. 

Així doncs aquest projecte presenta bastants reptes, doncs arribar a una proposta 

de solució amb les limitacions d’espai i de cost raonable que permeti una gesticulació 

creïble i natural de manera consistent mentre es posa èmfasi especial en la seguretat no 

és trivial.  
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5. INTRODUCCIÓ 

El terme robot  va aparèixer per primer cop fa casi un segle1 , tot i que ja existien 

nombroses mencions a autòmats i sers andrògins de caire mecànic o fets per l’home en 

moltes antigues civilitzacions o religions 2 . En aquestes llegendes es tractaven 

generalment de servidors que complien tasques socials, i de vegades productives o 

bèl·liques. 

La presència de robots en les línies productives és 

habitual des de fa dècades, en forma de manipuladors o 

braços que permeten agilitzar la producció, aconseguir 

productes d’alta qualitat consistentment o realitzar tasques 

perilloses.  

L’entorn de treball d’aquests robots és fix, típicament 

delimitat amb una tanca o barrera, i la interacció amb 

humans durant el funcionament és mínima o directament 

nul·la. 

 

5.1 Robòtica autònoma 

Un dels camps d’investigació i desenvolupament més actuals dins la robòtica és la 

robòtica mòbil. En aquesta es treballa en robots capaços d’operar en entorns oberts,  

moure’s i guiar-se de manera autònoma. Dins de la multitud de projectes d’investigació 

actuals es troba el projecte europeu URUS 3. 

  

                                                        
[1]  Rosumovi Univerzální Roboti (Karel Čapek, 1921) En aquesta obra de teatre txeca  s’empra per 

primer cop la paraula roboti, que segons l’autor fou invenció del seu germà a partir del txec robota que eren 
els treballs forçats com els que feien els serfs pel seu rei. Robota per la seva banda prové de rab (esclau) 

[2]  En el folklore jueu hi ha el golem, ésser creat a partir de fang, que obeeix les ordres dels papers 
introduïts en la seva boca o front.  En la mitologia grega Hefest, el deu dels artesans, va crear diverses 
servents mecàniques a partir d’or.  En l’escrit indi Lokapannati es descriu la història d’un rei que per 
protegir unes relíquies va emprar guàrdies mecànics. 

[3] Acrònim de “Ubiquitous networking Robotics in Urban Settings 

    Figura 5.1 : Braç robot industrial 
típic, marca KUKA® . 6 GL, amb 
repetibilitat de +-0.05mm i abast de 
1611 mm. 
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El projecte URUS es centra en les interaccions del robot amb l’entorn urbà i les 

persones 4. És en el context d’aquest projecte europeu que s’ha desenvolupat en l’Institut 

de Robòtica i Informàtica Industrial (IRI) el parell de robots autònoms Tibi i Dabo 5 .  

La Tibi i en Dabo són robots autònoms muntats sobre una base Segway®, que 

mitjançant múltiples sensors (alguns d’ells indicats a la figura 5.1) és capaç de localitzar i 

identificar persones, i de guiar-les per un entorn urbà. Per a la interacció amb gent disposa 

d’una pantalla tàctil, d’uns altaveus , una cara que s’il·lumina mitjançant leds6 i un parell 

de braços robot per indicar direccions i expressar-se. 

  

  

                                                        
[4] UPC.URUS – General objective of URUS project.   
[5] Anomenats com la muntanya de Barcelona, que pot provenir del llatí Tibi Dabo ( “Et donaré” ). 
[6] Acrònim anglès  Light-Emitting díode, Díode emissor de llum.  Encara no acceptat  per l’Institut 

d’Estudis Catalans 

Figura  5.2 -  Foto de la robot autònoma Tibi on s’indiquen varis 
sistemes emprats en localització o interacció.  
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5.2 Cadenes cinemàtiques , graus de llibertat i articulacions. 

Un braç robot és una cadena cinemàtica en sèrie oberta, un conjunt de segments 

rígids units un darrera l’altra mitjançant articulacions. Un extrem d’aquesta cadena es 

troba fixat en una estructura, mentre que a l’altre extrem es sol trobar un manipulador. El 

símil humà és el braç (primer segment) unit mitjançant articulacions a l’espatlla 

(estructura) i a l’avantbraç (segon segment), i aquest últim amb una mà (manipulador) al 

final  . 

La mobilitat d’una cos o cadena cinemàtica es quantifica amb el nombre de graus de 

llibertat. Un cop fixat un nombre de paràmetres igual al nombre de graus de llibertat la 

posició del cos o cadena està completament definida i no es pot moure. 

Per a l’estudi i caracterització d’un braç robot existeixen diverses convencions, sent 

la introduïda per Denavit i Hartenberg la més popular. Aquests varen definir un mètode 

normalitzat que permet definir l’enllaç entre dos sòlids rígids mitjançant només quatre 

paràmetres (anomenats paràmetres de Denavit-Hartenberg): dos angles i dues 

distàncies7. 

 

                                                        
[7]  Per a informació més concisa veure l’annex A o la bibliografia. 

Figura  5.3 – Diagrama de unions de revolució entre varis segments. Segons la 
convenció de DH per caracteritzar la unió entre un enllaç “i” i el seguent “i+1” només 
calen les distàncies a,b, i els angles alfa i theta.  Figura de McGraw Hill, 2008.  
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Les unions més simples es classifiquen depenent de quin és el paràmetre que por 

variar: hi ha unions lineals (varia la distància respecte un eix) i unions de revolució (varia 

l’angle). Una articulació por consistir en una unió simple lineal o de revolució, o 

comprendre una combinació en sèrie d’aquestes. Comptant les articulacions simples i les 

complexes Denavit i Hartenberg varen distingir 6 tipus d’articulacions, com s’observa en 

la figura 5.4 a continuació: 

 

a) De rotació -  1 grau de llibertat angular 

b) De desplaçament lineal – 1 GL lineal 

c) De cargol – 1 GL  angular (avanç lineal depenent del gir) 

d) Cilíndric – 2GL :  rotació i lineal (a i b) en el mateix eix 

e) Esfèric  -   3GL de rotació , els eixos coincideixen en un punt. 

f) De desplaçament pla: 3GL,  rotació perpendicular al pla i desplaçaments lineals 

al llarg d’aquest. 

  

Figura  5.4 – Els sis tipus d’articulacions possibles, segons DH  (1955) 
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5.3 Estat de l’art 

Actualment en el camp de la robòtica social amb humans o entorns oberts es poden 

observar diverses línies d’investigació punteres. En tractar-se d’avenços punters que 

defineixen l’estat de l’art s’ha considerat no explicar-los en detall en aquest PFC, però han 

sorgit durant la recerca de material i és convenient mencionar-los breument. 

S’estan fent avanços importants en el camp anomenat Soft Robotics, referit a la 

robòtica on els actuadors no són totalment rígids i s’acomoden a pertorbacions externes. 

Aquesta acomodació, en anglès Compliance, permet absorbir sobrecàrregues (cops,) com 

acomodar-se a obstacles en la seva trajectòria (persones especialment) sense danyar-los. 

Aquest nou paradigma presenta diverses línies d’investigació remarcables: 

- Actuadors antagonistes que controlen la rigidesa  d’una articulació : Dos actuadors 

en  actuen un contra l’altre, comportant-se el conjunt com molles no lineals 

enfrontades amb compliance. Això permet regular la posició d’equilibri i el grau 

d’acomodació independentment. 

Exemples: Músculs pneumàtics 8, Actuadors elàstics en sèrie9 

- Nous tipus d’actuadors: Actuadors que o combinen tecnologies existents (actuadors 

hidràulics amb elèctrics) dins d’un mateix paquet, o que presenten nous principis de 

funcionament i disseny. 

Exemples : Actuador SCHAFT10, Músculs pneumàtics. 

- Unions mecàniques de rigidesa controlada: La tasca de permetre acomodament és 

duta a terme per la pròpia unió mecànica, és independent de l’actuador. 

Exemple: DLR Floating Spring Joint11 

                                                        
[8] Exemple de músculs pneumàtics: Shadow Hand , de Shadow Robotics® 
[9] Exemple de actuadors elàstics en serie : Marionet, Sulzer,JS et al  
[10] Son els actuadors del robot SCHAFT, de SCHAFT Inc. que va guanyar el repte DRC 2013  . DRC és 

l’acrònim de DARPA Robotics Challenge, el repte més exigent d’interacció amb l’entorn promogut per DARPA 
( l’agència de  projectes d’investigació avançada de defensa d’Estats Units d’Amèrica). De DARPA es va 
originar també ARPANET, predecessor de l’actual internet. 

[11]  DLR és l’acrònim del centre nacional aeroespacial, energia i transport alemany. 
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6. LA INTERACCIÓ AMB HUMANS 

6.1 Introducció 

La Tibi i en Dabo són robots androides (de cintura cap amunt) creats per a 

interactuar amb humans, i per tant és essencial que aquests  presentin un aspecte que 

resulti agradable als humans. El braç, com a part del conjunt, també ha de semblar humà. 

Aspectes com la mida, proporcions i el moviment del braç han d’intentar ser similars als 

d’una persona . 

No obstant la interacció entre el robot (o el seu braç) i les persones està sempre 

supeditada a la seguretat d’aquestes últimes.  Per a garantir la seguretat cal conèixer quins 

tipus d’accidents poden ocórrer, i com evitar-los o reduir-ne la gravetat.   

6.2 Credibilitat i empatia del robot 

Existeix abundant documentació en multitud de disciplines sobre el braç humà: 

informació anatòmica per a metges, estudis estadístics de població, tractats artístics de 

com dibuixar o esculpir extremitats (figura 6.1) , tractaments de rehabilitació o exercici, 

disseny d’implants per a reparació o reconstrucció... 

En aquest projecte de braç robot es vol que sigui 

estèticament similar a un humà. No cal que sigui una còpia 

fidedigna al cent per cent, tan sols que resulti creïble i 

natural en moviment i en repòs. Per aquest motiu es 

consulta documentació artística de com dibuixar un braç, 

en comptes de tractats mèdics anatòmics. 

  

 

Figura  6.1 – Home de Vetruvi (1490), 
Leonardo da Vinci. Mostra les 
proporcions ideals de l’home segons 
l’arquitecte de l’antiga roma Vitruvius 
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6.2.1 Teoria artística  

La manera més comuna d’ensenyar a dibuixar un cos humà es prendre la mida d’una 

part del cos com a referència, i estimar la resta de parts en múltiples d’aquesta part. El 

conveni actual en dibuixos de cos complet és prendre com a referència el cap1 , i estimar 

l’alçada com set caps i mig2 .  Segons aquest conveni, si es considera l’alçada del cap com 

una constant h les mides del cos són: 

- Alçada del cos : 7,5 · h , repartits en 

 De cintura a cap:  4,0 · h 

 De cintura a peus: 3,5 · h 

- Braç (estes) – 3,5· h , més concretament 

 Clavícula a punta dels dits : 3,5 · h 

 Aixella a punta dels dits : 3,0 · h 

 Colze a punta dels dits: 2,0 · h 

 Ma : 0,75 · h 

 

De les proporcions que hi ha dins del braç se’n 

dedueixen les que són més pràctiques i interessants 

per el projecte: 

Longitud total del braç 3,5 · h 

1r segment (braç) 2n segment (avantbraç) Manipulador (mà) 

1,5 · h 1,25 · h 0,75 · h 

Taula 6.1 : Proporcions del braç 

Es mesura a continuació el cos i el cap de la Tibi i en Dabo i els prototips de braç que 

tenen muntats: La Tibi té un braç unipeça , mentre que el Dabo té un braç poli-articulat. A 

continuació es comparen els valors teòrics esperats (segons la taula 6.1) amb els 

mesurats: 

                                                        
[1] Aquest conveni fou difós per Vitruvius, l’arquitecte de l’antiga roma que va escriure el tractat De 

Architectura. De la lectura d’aquest tractat Da Vinci va fer- ne el dibuix L’home de vetruvi, Figura 6.1. 
[2] Antigament, segons Vitruvius i  per tant Da Vinci es consideraven vuit caps.  Però resulta en figures 

molt estilitzades i altes, i aquest va anar canviant. El llibre de referencia modern de dibuix, Artistic Anatomy 
Dr Paul Richer i Robert Beverly Hale (1986) , recomana set caps i mig tant per dones com homes adults.  

Figura 6.2 – Les proporcions de l’home 
segons el model de set caps i mig. Imatge 
de Artistic Anatomy (1986) 
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Mesures Tibi Dabo (cos) 

Part Concepte mesurat Mesura [mm] Proporció (en h ) 

Cap Alçada ( h ) 220 1 (definició!) 

Amplada 220 1 

Cos Cintura a cap 840 3,81 

Cintura a terra 700 3,18 

Alçada robot 1540 7 

Taula 6.2 . Mesures cos Tibi i Dabo  

Mesures Tibi i Dabo - Braços 

Part Segons teoria artística Prototip I Prototip II 

Cops h (n) Mida [mm] Mida[mm] Cops h Mida[mm] Cops h 

Braç 1,5 330 - - 270 1,2 

Avantbraç 1,25 275 - - 200 0,9 

Ma 0,75 165 - - 150 0,68 

TOTAL 3,5 770 350 1.8 620 2,81 

Taula 6.3 . Mesures braç Tibi (prototip 1)  i braç Dabo (2). 

Comparació proporcions teoria artística - prototips 

Part Teoria artística (n) Prototip 1  Prototip 2  

(n) [%] (n) [%] 

Braç 1,5 - - 1,2 80% 

Avantbraç 1,25 - - 0,9 72% 

Ma 0,75 - - 0,68 90,66% 

TOTAL 3,5 1,8 51,43% 2,81 80,29% 

Taula 6.4 . Proporció mides prototips respecte la esperada segons teoria artística 

S’observa que els prototips de braç robot de la Tibi (primer prototip, una sola peça) 

i en Dabo (segon prototip, articulat) en general segueixen les mateixes proporcions que 

les suggerides per la documentació de dibuix trobada, però a una escala reduïda. En el cas 

del prototip rígid d’una peça aquest és la meitat de la mida esperada, i el prototip articulat 

està construït a un 80% de les mides esperades. 
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6.2.2 La vall inquietant 

La hipòtesis de la vall inquietant, formulada amb aquest nom per un robotista 3,  

afirma que com més estèticament humà sembli un robot (o figura) més agradable és, però 

sobtadament, quan és molt humà però no del tot, aquesta resposta emocional positiva es 

converteix en repulsió. Quan segueix pujant de nou la similitud amb un humà torna a créixer 

la resposta emocional agradable. 

La hipòtesis de la vall inquietant s’aplica i s’estudia en moltes disciplines, des de 

disciplines artístiques com el cinema d’animació fins a disciplines tècniques com la 

fabricació de pròtesis o la robòtica. En aquest projecte del braç robot s’ha de tenir en 

compte, doncs un dels objectius d’aquests és resultar agradable a la persona que 

interactua amb el robot. 

Depenent de la manera en que es vulgui aconseguir aquesta reacció positiva es 

poden distingir dues zones en la figura 6.4 : L’anterior a la vall (regió estilitzada) i la 

posterior (regió hiperrealista). 

                                                        
[3] Concretament Masahiro Mori el 1970. Cal mencionar que els orígens d’aquesta hipòtesi, amb 

altres noms, poden estar en Ernst Jentsch (1867-1919) un psiquiatra alemany i la seva obra “Zur Psychologie 
des Umheimlichen (1906), en català seria “La psicologia de lo inquietant”.  Freud (1856-1939) va prendre 
aquesta obra i la va expandir posteriorment, sent un possible coautor de la hipòtesi del vall inquietant. 

Figura 6.3 – Diagrama que mostra la vall inquietant, tant per objectes quiets ( línia 
continua) o objectes en moviment. (Wikipedia, CC,  basada en els treballs de 
Masahiro Mori i Karl MacDorman) 
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La primera regió s’anomena “estilitzada” per què són objectes clarament no humans, 

que empren estils artístics com simplificar elements, exagerar o reduir proporcions o 

emprar colors i textures agradables. Es el cas, com s’indica a la figura 6.4 d’un ós de peluix 

o d’un robot humanoide com la Tibi i en Dabo.  

En el projecte de la Tibi i en Dabo s’observa 

aquesta estilització pròpia d’un robot humanoide que  

interactua amb humans. Les faccions de la cara són 

rodones, les formes arrodonides i presenta només un 

color blanc una mica brillant i taronja (Tibi) o blau 

(Dabo) pastels.  

Un cop es té en compte l’estilització de la Tibi i en 

Dabo els resultats de proporcions obtingudes en 

l’apartat anterior (6.1.1) resumits en la taula 6.3 

prenen lògica: El primer prototip de braç (mida 50% ) 

com el segon (mida 80%) són més petits que el que 

correspondria per a ser agradables. De cara a un següent prototip es suggereix mantenir 

aquestes mides per a seguir sent estèticament agradables.  

6.2.3 Graus de llibertat, rang de moviment i velocitats angulars 

6.2.3.1 Ordre dels GL 

En el disseny o estudi d’un braç robot són paràmetres clau el nombre de GL, l’ordre 

en què es troben al llarg de la cadena cinemàtica i el rang de moviment de cadascun. 

Existeix nombrós material de referència d’aquests paràmetres dins i fora de la robòtica4, 

sent notable la documentació sobre rang de moviments d’un braç emprada per 

rehabilitació. 

En total, sense considerar la mà, un braç humà consta de set graus de llibertat. Tots 

ells són de rotació, i es troben agrupats : tres en l’espatlla (convergents en un punt, 

equivalent a una articulació esfèrica), un en el colze i tres en el canell (com l’espatlla).  

  

                                                        
[4]  Per exemple els atles anatòmics mèdics , els tractats artístics com els referits en l’apartat 6.1.1 i 

evidentment tot el material de desenvolupament de braços robot , siguin industrials o no. 

Figura 6.4 – Tibi saludant a alumnes 
durant una demostració ( URUS )  
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En la figura 6.5 es pot observar els GL de l’espatlla (articulació esfèrica), el seu rang 

i com sorgeixen d’un punt situat a dins de l’espatlla.  En enginyeria els noms dels GL d’una 

articulació esfèrica són diferents de la literatura mèdica, prenen una nomenclatura que és 

comuna a l’hora de definir posicions de sòlids o vehicles : 

-   Roll ( X ): l’eix longitudinal, en català traduït 

com a Balanceig  , referint-se al cas de  vehicles.  

-   Pitch ( Y ) : perpendicular a X, traduït com a 

Capcineig ,en vehicles també. 

-   Yaw ( Z ) : Eix vertical paral·lel a X i Y. Es 

tradueix com a guinyada pel cas de vehicles. 

 

En aquest projecte s’ha d’emprar nomenclatura tècnica d’enginyeria, però degut a 

que no es tracta d’un vehicle es decideix emprar els noms anglesos dels GL de sòlids. Així 

doncs , tenint en compte les figures 6.6 i 6.7 , en aquest document : 

- Roll ( X ) es referirà al moviment de rotació del braç  

- Pitch ( Y ) es referirà a la abducció/adducció del braç 

- Yaw ( Z ) es referirà a flexió/extensió del braç 

Figura 6.5 – Els graus de llibertat d’una espatlla, amb la corresponent nomenclatura mèdica.  ( Nursing411.org) 

Figura 6.6 – GL emprats per definir l’orientació 
d’un avió.   També s’empren per descriure 
moments d’inèrcia (Wikipedia, CC ) 
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En el projecte de la Tibi i en Dabo s’han construït dos prototips de braç, de 2 GL i 4 

GL respectivament. El primer prototip és un braç rígid d’una peça que consta dels GL de 

Roll i Pitch de l’espatlla, mentre que el segon té tots els GL de l’espatlla (Roll- Pitch- Yaw)  

i el colze . En la figura 6.8 es pot apreciar el nombre i ubicació d’aquests GL en cada 

prototip. 

Un factor gens trivial és l’ordre en que es troben els graus de llibertat en la cadena 

cinemàtica.  L’ordre determina la cinemàtica i dinàmica del braç, així com el control i la 

implementació mecànica. El cas d’una articulació esfèrica és el més complicat, doncs els 

eixos dels GL no tenen en compte que els eixos reals i els seus components associats5 

ocupen espai, i que varis eixos concurrents poden limitar-se entre ells els seu rangs de 

moviment. 

                                                        
[5] Els eixos en sí, els rodaments, els suports a la estructura, els sensors de posició angular que puguin 

fer falta (potenciòmetres), els elements que transmeten el gir …. Tot això ocupa un espai.  

Figura 6.7 – Prototips de braç del projecte Tibi (esquerra) i Dabo (dreta) . En aquesta imatge 
s’han remarcat els GL implementats.  

 Llegenda graus de llibertat :   ROLL –PITCH – YAW – COLZE 

Figura 6.8 – Comparació ordre GL entre l’ASIMO, el conegut robot humanoide de HONDA, en Dabo i  una 
espatlla humana . La llegenda de colors és la mateixa que la figura 6.7.  
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Tal i com s’observa a la figura 6.9 l’ASIMO6 (i la majoria de robots humanoides) 

presenten l’ordre de GL 1-Roll 2- Pitch i 3-Yaw en l’espatlla. Això és degut a que començar 

per la rotació (Roll) permet un disseny mecànic més simple i amb més espai disponible 

dins del braç.  Els inconvenients d’aquesta elecció són un control més complicat (Pitch i 

Yaw s’alternen posició cada 90 graus de rotació de Roll) i el moviment no sembla natural 

(no és l’ordre del braç humà). 

Replicar l’ordre de GL d’un braç humà (pitch-yaw-roll), com fa el braç de’n Dabo 

permet un control més simple , sobretot a l’hora d’imitar moviments humans. Els 

moviments resulten més naturals, amb la contrapartida de requerir un disseny mecànic 

molt més complex en un espai més reduït.  

Com que la funció del braç en el projecte Tibi Dabo és interactuar amb persones, i 

que aquesta interacció provoqui reaccions empàtiques positives es va escollir pel segon 

prototip l’ordre  1-pitch 2-yaw 3-roll. 

6.2.3.2 Rang de moviment  

Per a que el braç robot puguin complir la seva funció d’interactuar amb persones cal 

que es pugui moure d’una manera apreciable, en gests que puguin ser reconeguts des de 

una distància de manera fàcil. Per aquest motiu s’exigirà a cada GL implementat una 

amplitud de moviment el més similar possible al de l’equivalent humà. 

Aquests rangs de moviment han estat extensament estudiats i documentats en 

l’àmbit de la rehabilitació7, sent els valors que interessen per aquest projecte: 

- Espatlla (veure figura 6.5): 

o 1) Pitch  :  respecte el pla horitzontal8, [-90  90]º  

o 2) Yaw   :  respecte el pla horitzontal, [-120 90]º 

o 3) Roll   :  [-90 90] º 

- Colze :  

o 4) Flexió: respecte colze estès  [0 140]º 

                                                        
[6] Advanced Step in Innovative MObility, robot humanoide de la companyia HONDA. L’acrònim també 

es pot considerar un homenatge a Isaac Asimov(1920-1992), escriptor de ciència ficció. 
[7] Els valors han estat consultats a  The Merck Manual, una web de referència en línia destinat tant a 

professionals com a consumidors. Per a més informació consultar la bibliografia. 
[8] El signe positiu indica quan és cap amunt , i el negatiu cap avall .  
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6.2.3.3 Velocitats de moviment  

Per a determinar la velocitat de moviment a la que s’han de moure els diversos GL 

es duen a terme mesures. Es duen a terme series de varies repeticions de diversos gests 

(cada un que mogui un dels GL a estudiar) i es mesuren els temps que s’ha tardat.  

D’aquesta manera s’obtenen les velocitats angulars següents: 

GL 
Gest (amplitud) Temps 10 rep. �������  �������  

[º] [s] [º/s] [rad/s] 

1) Pitch 180 amunt, i tornar = 360 34,15 105,44 1,84 

2) Yaw 90 endavant, tornar estès = 180º 15,7 114,6 1,99 

3) Roll Braç en posició de córrer, girar cap al costat 

90 i tornar = 180º 

16,2 111,1 1,93 

4) Colze Estirat, flexionar màx (140º) i estendre de 

nou = 280º 

22,5 124,44 2.17 

Mitjana � GL 113.89 1,98 

Taula 6.5 -  Mesures experimentals velocitats braç 

S’observa que les velocitats angulars del braç són similars en els 4 GL que s’estudien, 

si bé en les articulacions que mouen més elements (les del principi del braç, les de 

l’espatlla) són quelcom més lentes que les del final de la cadena cinemàtica. Com que es 

tracta d’una estimació , i per a facilitar els càlculs es considera: 

                                   ���~ 2 ���
��         �� � ∈ [1  , 4]                                              (Eq. 6.1) 

Tenint en compte el valor estimat de velocitat (eq. 6.1) i que en l’apartat 6.1.2 s’ha 

recomanat seguir amb l’escala del 80% per a les mides (les que té el segon prototip , taules 

6.3 i 6.4) es pot estimar la velocitat lineal del braç totalment estes 9 . Aquesta és important 

saber-ne la magnitud a l’hora d’estudiar la seguretat: 

 ����ç ���è� =  ����ç ����� · ����ç ����� = 2 · 0,62 = 1,34 �
�⁄  (Eq. 6.2) 

  

                                                        
[9] Es tracta del pitjor cas, doncs té una velocitat molt elevada i el major abast possible. Es podria 

suggerir estudiar casos on diverses articulacions es moguessin a 2 rad/s , però dits casos o : a) presenten 
una extensió menor b) no es tracta de gests que es facin habitualment per indicar direccions, que són els 
que fan el braç robot d’aquest projecte. 
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6.3 Seguretat 

6.3.1 Normativa existent  

Un aspecte crític en la interacció amb maquinària és la seguretat de les persones .  

Existeix nombrosa quantitat d’estudis i normatives, algunes d’elles d’obligat compliment 

per llei, típicament aplicades a entorns de treball ja siguin fàbriques o oficines. 

L’estudi de les lesions produïdes en un entorn de 

treball manipulant maquinària també és estens: sigui 

maquinària fixa o mòbil com pot ser un cotxe o un 

transportador de palets. En varies ocasions aquests estudis 

han portat a legislacions més estrictes i proves de producte 

més exigents que han reduït la quantitat i gravetat 

d’accidents, com per exemple EuroNCAP10.  

El camp de la robòtica social en canvi presenta una mancança de normatives o tests 

específics, tot i que la preocupació que un robot funcionant pugui ferir una persona no és 

recent 11.  En absència de normativa específica normalitzada o tests de seguretat 

especialitzat la opció prevalent ha estat basar-se en criteris mèdics o normatives sobre 

accidents de automoció. Alguns d’aquests criteris o normatives són el Head Injury 

Criterion 12 , AIS 13 o EuroNCAP. 

Degut a les nombroses diferencies de la interacció robot-persona amb la de cotxe-

persona 14  s’han dut a terme estudis per a valorar com d’adequats són els criteris mèdics 

i d’automoció per a la robòtica. 15 

                                                        
[10] European New Car Assessment Programme, el programa de seguretat per a automòbils que 

defineix una sèrie de tests estandarditzats amb els que es quantifica la seguretat dels cotxes que surten al 
mercat. El màxim són cinc estrelles, i hi ha proves tant per els ocupants del cotxe com per els peatons,  

[11] Isaac Asimov va escriure ja en el 1942 les tres lleis de la robótica (The Caves of Steel, p 177-179) , 
sent la primera que “un robot no ha de ferir a un ésser humà, o per inacció permetre que aquest prengui 
mal”. 

[12] Criteri mèdic, emprat als Estats Units d’Amèrica, enunciat per Versace el 1971.  
[13] Automotive Industry Standarts , normativa de seguretat de la Índia. 
[14] Masses implicades, velocitats absolutes i relatives, posicions relatives, manipuladors del robot… 
[15] Menció especial als treballs Haddadin 2007, Haddadin et al 2009 . 

Figura 6.9 – Test EuroNCAP de 
seguretat dels peatons. Les distàncies i  
masses de les parts estan normalitzades 
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En el 2006 es va introduir la normativa ISO10218, que defineix unes condicions de 

funcionament per a garantir la seguretat en la cooperació humà robot en fàbriques. 

Aquestes condicions son, entre altres: 

- El punt d’eina no s’ha de moure més ràpid de 0,25m/s. 

- La potència en moviment màxima no ha d’esser superior a 80W. 

- La força estàtica màxima no pot ésser superior a 150N. 

 Dita normativa ISO ha estat objecte d’estudi per diversos centres, entre els quals 

destaca el DLR, el centre aeroespacial alemany. Investigadors d’aquest centre 16 han 

publicat nombrosos estudis en el camp de la seguretat de la interacció humà-robot, 

classificant els tipus d’accidents possibles i els factors que afecten o no a la severitat 

d’aquests 17 . Cal notar que només consideren (i aquest PFC serà així també) els accidents 

físics durant la operació normal, sense considerar els accidents elèctrics, pneumàtics o 

provocats per error o negligència humana. 

Els accidents físics que poden ocórrer durant la cooperació humà-robot en un 

mateix espai es poden classificar en: 

- Aixafament o atrapament: Quan alguna part del robot, sigui el manipulador o un 

dels segments, atrapa a la persona contra un objecte fixe de l’entorn o una altra part del 

robot.  Es pot distingir entre atrapament parcial o complet, amb l’entorn o amb el propi 

robot. 

                                                        
[16] Haddadin,S.,   Albu,A., Hirzinger, G., Schäffer  i més. 
[17] Haddadin,S.,  Albu,A., Hirzinger, , Requirements for safe Robots (2009)  

6.10 – Casuística d’accidents durant la interacció humà robot. 
Figura original de Requirements for safe robots (Haddadin et al). 
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- Impacte lliure: Alguna part en moviment dona un cop a la persona (però no l’aixafa  

continuació). Aquest tipus d’accident sol donar-se amb els extrems manipuladors. Es 

distingeixen els casos de si el robot consta de parts esmolades en moviment (impacte 

tallant) o no (impacte contundent). 

- Impacte secundari: La conseqüència habitual dels dos casos anteriors, consistent 

en la caiguda de l’operari (i impacte amb el terra). 

En aquest projecte del braç robot no es consideren els impactes tallants (no consta 

d’arestes esmolades i no portarà eines esmolades) ni impactes secundaris 18 . S’estudiarà 

com evitar i minimitzar els accidents provocats per atrapaments o impactes lliures 

contundents.  

Degut a l’alçada on es troba l’articulació del braç de la Tibi i en Dabo aquests 

aixafaments o impactes lliures poden ocórrer en : 

 ℎ����������ó_�������� =  1250 �� ; ����ç = 680 �� ; (Eq. 6.3) 

 ℎ�������� 
19 ~ �

 1780 ��   �����
1560 ��  �����

  (Eq.   6.4) 

  ℎ��������� ∈ [0 −  ℎ����] ⋂[ℎ����������� ±  ����ç] (Eq.   6.5) 

  ℎ���������  ∈  �
 [570 − 1780 ] �� − �����
[570 − 1560 ]�� − �����

  (Eq.   6.6) 

Com es pot observar en els resultats (eq. 6.6) el braç pot arribar a tocar quasi tot el 

cos d’una persona adulta, independentment del sexe.  Cal  tenir en compte aquest abast  al 

considerar els tipus d’accident. 

6.3.2 Anàlisi accidents a evitar  

6.3.2.1 Aixafament 

Com s’ha descrit anteriorment en l’apartat 6.2.1 l’aixafament és l’accident que 

ocorre quan la persona queda atrapada entre el robot i quelcom , i el robot segueix 

                                                        
[18] Al tractar-se d’un braç situat en un robot mòbil l’entorn no es fix, havent-hi multitud de situacions 

diferents de impacte secundari que caldria estudiar separadament.  
[19] Alçades mitjanes de Garcia,J., Quintana-Domeque,C.,  The Evolution of Adult Height in Europe: A 

Brief Note (2007) per al cas d’ Espanya. 
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pressionant. Els factors que determinaran si ocorre o no un accident, i de quina gravetat 

serà la força aplicada i la resistència de la part atrapada. 

Tenint el rang d’alçades on el braç pot arribar (Eq 6.6)  es determinen les parts més 

vulnerables a l’aixafament (fig. 6.11) :  

- Pit : Si bé està ben protegit contra traumatismes gràcies a la 

caixa toràcica pot ser perillós que estigui aixafat de manera 

continuada.  En aquestes situacions el diafragma no es pot 

moure adequadament, impedint la respiració normal i podent 

provocar asfíxia . En situacions d’estrès, esforç o manca de 

capacitat pulmonar 20 aquesta pot ésser letal 21.  

- Coll: La part frontal del coll conté vies sanguínies com la 

jugular o la caròtida i la tràquea.  Un aixafament de la tràquea pot provocar lesions a 

aquesta 22 , mentre que un aixafament continuat provoca asfíxia . En el cas de la caròtida i 

jugular si es pressionen s’interromp el flux sanguini al cervell,  provocant desmais. 

- Cap:  Com que el braç robot prové de una alçada baixa (1,25m) els aixafaments que 

pot rebre el cap són en la part inferior del cap (mandíbula, pòmuls) o el nas. El nas n’és la 

part més feble, però rarament suposarà perill per a la salut o requerirà tractament urgent.  

Es més crític evitar traumatismes en la maxil·la , que poden provocar inflamacions o 

hemorràgies . 

  Si bé es cert que també es possible aixafament de les extremitats superiors, 

especialment de la mà i dits, aquestes parts no es consideren ja que els aixafaments no 

tenen conseqüències tan greus com els considerats de pit coll o cap.  

La manera de prevenir aquests accidents és limitar la força màxima que el del robot 

pot exercir. Degut a la resiliència del cos humà23 (fins i tot en fractures zigomàtiques, les 

més usuals) la força màxima pot ser molt elevada, de l’ordre que indica la restrictiva 

ISO10218 (150N) . 

                                                        
[20] Sofrir asma, estar congestionat, ser fumador, bronquitis ....  
[21] Es donen varis casos a l’any de cossos policials que al reduir algú al terra aplicant el propi pes 

com a pressió sobre el detingut aquest mor. Un exemple no letal, en canvi, serien els corsés del segle XX, que 
aixafaven tant que provocaven desmais per asfíxia en moments d’estrès. 

[22] Part especialment sensible és la nou, darrera d’on es troben les cordes vocals. 
[23] Allsop, D.L., i Kennet, K,.  Skull and Facial Bone Trauma (2002) 

6.11 – Zones vulnerables a 
aixafament : Pit , coll, i cap.  
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Per a exercir tal força , considerant la curta longitud del braç , caldria tenir parells 

molt elevats en les articulacions.  Però el projecte Tibi i Dabo no requereix moure masses 

elevades ni acceleracions extremes , així que es determina limitar el parell màxim a poc 

més del nominal requerit pel moviment.  Aquesta limitació de parell es pot fer ja amb 

l’elecció d’un servomotor adequadament dimensionat i alternativament o paral·lelament 

amb un limitador de parell mecànic en cada unió. 

6.3.2.2 Impacte lliure 

Prevenir accidents o disminuir la gravetat d’aquests en impactes lliures pot semblar 

tan simple com limitar els elements que apareixen en la fórmula de càlcul de l’energia 

cinètica : 

  �� =  
�

�
· � · ��   [ � ] (Eq 6.7) 

Aquest mètode no és correcte. En primer lloc la Ec calculada en la equació 6.7 és 

l’energia cinètica total, i no té en compte que es tracta d’un impacte . Un impacte és una 

transferència d’energia cinètica extremadament ràpida entre dos cossos, on cal tenir en 

compte on es dona dit impacte, les rigideses de les superfícies implicades 24  ,  l’elasticitat 

o rigidesa general dels sistemes 25 , l’angle en què impacten els cossos, etcètera  .  

En el cas del braç robot s’ha vist que aquest pot arribar a qualsevol part d’una 

persona (Eq 6.6). De tot el cos humà es considera que la zona més vulnerable a impactes26 

és la del coll i el cap. La gravetat d’un impacte al cap és coneguda des de l’antiguitat, i els 

seus efectes o factors determinants han estat estudiats també des temps immemorials 27. 

Un índex emprat per l’industria automobilística , adoptat posteriorment per el món de la 

robòtica, que estima correctament els impactes al cap és el HIC, Head Injury Criterion. 

  (Eq 6.8) 

                                                        
[24] Afecta a la velocitat transferència de energia. És a dir, la potencia. 
[25] El cos humà consta de segments units entre sí per músculs, tendons, i coberts amb pell, greix, que 

aporten elasticitat entre les diferents pars del cos.   
[26]  Entès el lloc on les conseqüències per un mateix impacte són més greus   
[27]  Hipòcrates ja va escriure’n sobre el tema en el seus tractats de medicina, vora l’any 400 aC. En 

l’aspecte bèl·lic , veient la presència d’armes contundents des de l’antiguitat fins a l’edat moderna, queda 
clar que la noció de que un cop al cap és perillós es certament antiga i coneguda.  
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En l’equació 6.8 es consideren t1 i t2 com l’interval on el valor on el HIC pren el valor 

màxim28. L’acceleració a es mesura en G’s 29.  Alguns exemples de valors del HIC i els seus 

accidents associats son: 

- HIC = 180 : Resultat típic proves col·lisió cotxe alta gama amb airbag30 

- HIC = 250 : La majoria de persones patiràn una commoció cerebral.31 

- HIC = 700 : Màxim admès en proves per a aprovar un airbag als EE.UU32 . 

 Hi ha un 5% possibilitat de sofrir lesions greus 33. 

- HIC = 1000 :1/6 persones sofrirà una lesió cerebral possiblement mortal 34 

Analitzant el HIC i els factors que el composen s’ha trobat que el HIC es satura al 

pujar la massa 35 i que la velocitat de l’impacte és el factor dominant en la gravetat de 

l’accident36 . La primera conclusió, que la massa no es tan determinant i es satura, pot ser 

sorprenent, ja que segons l’energia cinètica (Eq. 6.7) augmenta linealment amb la massa. 

Aquest fenomen pot ser re-escrit com que a partir d’una massa mínima l’únic factor 

que determina la gravetat de l’accident és la velocitat. Exemplificant-ho amb un robot:  és 

igual un impacte lliure contra un robot de massa colossal a una velocitat v que xocar 

contra una paret a la mateixa velocitat37  . 

Les raons subjacents d’aquest fenomen són que la massa del cap és petita, i està 

situada en un suport amb una certa elasticitat (el coll). Per a quantificar aquest fenomen 

( Haddadin et al ) suggereix el paràmetre anomenat inèrcia reflexada38 , que relaciona cóm 

afecta l’increment de la massa del segon objecte en la magnitud de l’impacte.   

                                                        
[28] L’interval t2-t1 es limita a un valor d’entre 3 i 36 ms, el temps d’impacte habitual. Típicament és 

d’uns 15-20ms. Es pot indicar l’interval de mesura a l’enunciar un valor posant-lo al costat de HIC, p.e. HIC-
15 es refereix a un HIC calculat per un interval de 15ms 

[29] 1 G = 9,81 m/s² , una gravetat estandart. 
[30] un Audi A8 o Mercedes Benz clase C arriben a aquests valors tan baixos de HIC.  
[31] C. Viano, D Head Impact Biomechanics in Sport. (2005) 
[32] U.S. advanced airbag regulation (NHTSA, 2000  
[33] Guidelines for Rating Injury Measures, 2009, IIHS  
[34] Mackay,m. The increasing importance of the biomechanics of impact (2007)  
[35] La massa de l’objecte colissionant que no és el cap. En un test d’automoció, la massa del cotxe.  
[36] Requirements for Safe Robots: Mesurements, Analysis and new insights, Haddadin S et al , (2009) 
[37] O caure contra el terra a aquella velocitat. La massa de la terra és 5,97 · 10^24 Kg. 
[38] Veure 37 . 
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Les figures 6.12 i 6.13 mostren com la gravetat d’un impacte o la força d’aquest es 

saturen a l’augmentar la massa del robot. En la figura 6.13 s’observa que per el cas 

conservador de 660N velocitats de 1m/s són totalment segures independentment de la 

massa del robot.  Quan Haddadin fa la conversió a Joules per estimar l’energia mínima 

d’impacte i el compara amb estudis forenses arriba a la conclusions següents: 

- Un impacte al cap a 2 m/s no sobrepassa de 10J 

- El maxil·lar no es fractura per a impactes de menys de 50J39 . 

Així doncs els propis resultats de les figures 6.12 eren extremadament 

conservadors, i mantenir-se per sota o igual a 2 m/s és segur. 

                                                        
[39] Taula 1 del treball mencionat a 37 . De 50 a 100J la fractura es simple, no perillosa, de 100 a 200J 

es considera complicada i quelcom severa, i per sobre de 200J crítica doncs la deformació pot provocar 
hematomes o hemorràgies al cervell 

6.12 – Simulacions del HIC per a diverses masses del robot i velocitats (esquerra) i mesures en un dummy de proves 
(dreta). S’observa que l’efecte de la massa del robot es satura, especialment a velocitats  . Figura original de 
Requirements for safe robots (Haddadin et al).  

6.13 –  En el mateix treball ja fan la conversió a N i ho evaluen contra els punts més sensibles de la cara. Figura original 
de Requirements for safe robots (Haddadin et al).  
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Les velocitats estimades per al braç de la Tibi i en Dabo , obtinguts a l’apartat 6.1.3.3, 

eren de l’ordre de 1,4 m/s . A la vista dels resultats de l’estudi mencionat de Haddadin 

(que la velocitat és l’únic factor realment important en impactes lliures, i que operar per 

sota de 2 m/s es segur independentment de la massa del robot) es pot afirmar que els 

impactes lliures no seran un problema en el braç de la Tibi i en Dabo si s’opera a les 

velocitats estimades. 

De totes maneres es suggereix muntar una làmina d’ algun tipus d’espuma tova per 

sobre del braç. A part d’afegir una seguretat redundant l’aparença i tacte poden fer més 

agradable interactuar amb el braç. 

6.4 Conclusions 

S’ha estudiat la funció del braç robot, els factors que permeten una bona interacció 

amb persones , els tipus d’accident possibles i com limitar-los. Això ha permès obtenir 

unes especificacions de disseny i normes de seguretat que el braç robot ha de seguir, ja 

sigui el disseny actual o un de futur . 

Dimensions Longitud braç total articulat:  62 cm 

Braç:  27 cm Avantbraç: 20 cm Ma : 15 cm 

Graus de llibertat i 

rang de moviment 

4 GL: 3 en l’espatlla (articulació esfèrica) i 1 en el colze 

Lloc GL (ordre i nom) Rang moviment [º] 

Espatlla 1r - Pitch [-90 90] 

2n - Yaw [-120 90] 

3r - Roll [-90 90] 

Colze 4t - Flexió [0 140] 

Velocitats Angular nominal 2 rad/s 

Lineal nominal màxima (braç estès) 1,4 m/s 

Lineal màxima seguretat 2 m/s 

Parells ������_���������� =  
��������∗ ��à����������

����ç
≪ 150 �   40  (Eq 6.9) 

Altres Protegir amb espuma l’exterior del braç 

Taula 6.6 -  Conclusions 

                                                        
[40] Aquesta equació no es més que posar per escrit que s’ha de limitar amb un embragatge just per 

sobre del  parell màxim nominal multiplicat pel factor de seguretat (donar marge a les acceleracions i 
frenades). 
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7. ESTUDI PROTOTIPS DE BRAÇ ROBOTS EXISTENTS 

En el transcurs del projecte Tibi i Dabo s’han dissenyat i construït dos prototips de 

braç robot, que ja han estat mencionat en els apartats anteriors. Anteriorment s’ha 

mencionat que ambdós presenten problemes, sent necessari un estudi d’aquests. 

7.1 Primer prototip: Braç d’una peça, 2GL 

7.1.1 Descripció i anàlisi 

 El primer prototip que es va construir és 

d’un sol segment, que consta de dos graus de 

llibertat ( 1-Roll i 2-Pitch). El braç està fet de fibra 

de vidre i mesura1 35cm de llarg, amb un perímetre 

inicial de 60cm, que disminueix a mesura que 

s’arriba a l’extrem. Per actuar aquest braç es va 

escollir el conjunt de dos motors  Pan Tilt Unit  

PTU-D46-17P70T, del fabricant FLIR, que 

presenta les següents especificacions: 

FLIR PTU-D46-17P70T 

Màxima càrrega nominal 9 lbs (4,08 kg) 

Resolució posició GL Pan 0,051˚ (1/2 pas2) 

, 0,012˚ (1/8 pas) 

Resolució posició 

GL Tilt 

0,013˚ (1/2 pas), 

 0,003˚ (1/8 pas) 

W min GL Pan 0,013 ˚/s (0,23E-5 rad/s) W min GL Tilt 0,003 ˚/s (56E-6 rad/s) 

W max GL Pan 300 ˚/s  (5,23 rad/s) W max GL Tilt 60  ˚/s (1,04 rad/s) 

Rang GL Pan +/- 180 ˚ Rang GL Tilt +31˚/-80˚ 

Pes (sense controlador) 3 lbs (1,36 kg)  Pes (controlador) 8 oz. (227 gr) 

Alçada 5,2 “ (132 mm) 

Voltatge alimentació 9-30 VDC 

Estanqueïtat IP653 ( opcionalment superior) 

Tempera ambiental -20˚C fins +60˚C 

Taula 7.1 - Especificacions servomotor primer prototip de braç 

                                                        
[1] Mesurat en la taula 6.3  
[2] Es tracta d’un motor pas a pas,  es pot controlar a passos sencers o múltiples.   
[3] Segons l’estàndard de la IEC 60529 , IP65 correspon a estanqueïtat respecte pols i protegit contra 

ràfegues dirigides fortes d’aigua.  

Figura 7.1 -  Primer prototip de braç robot, d’una 
sola peça. Actualment es troba instalat en la Tibi. 
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Aquest actuador fou instal·lat tal que el GL Pan correspongués al primer grau de 

llibertat Roll, i el Tilt actués com a Pitch (veure figura 7.1).  El mercat al que va dirigit 

originàriament aquests servomotors és el de les càmeres de seguretat o làsers que han de 

girar segons l’eix vertical (Pan) i potser inclinar-se una mica (Tilt).  L’elecció d’aquest 

actuador per a robòtica, i el muntatge que s’ha fet presenten els següents problemes: 

- Ordre GL no natural :  S’ha mencionat en l’apartat 6.1.3.1 que començar els GL 

d’un braç amb Roll  pot ser constructivament més robust, però el control és més 

complicat i el moviment no sembla natural, humà. 

- Velocitats actuació insuficients:  En el cas del Pan (muntat com a Roll) es 

compleixen les especificacions de 1,4 rad/s necessaris (apartat 6.3), però en el 

Tilt (muntat com a Pitch) no es compleix  .  

- Rang de moviment:   El rang de moviment del primer GL és acceptable. Però el 

del segon [+31 -81]˚ és clarament insuficient per al Pitch. 

- Sobredimensionat:  El braç de fibra de vidre pesa 800 grams, mentre que 

l’actuador té capacitat de moure 4kg. Addicionalment el servomotors pesen 1,36 

kg i ocupen un espai excessiu (això sense comptar amb el controlador). 

- Tipus de motor inadequat: Aquest conjunt disposa de motors pas a pas per 

aconseguir tant una velocitat elevada com una precisió bona a velocitats baixes. 

Els motors pas a pas al trobar-se amb obstacles perden passos i no solen comptar 

amb una bona realimentació de posició (assumeixen que han avançat els passos 

indicats). 

- Muntatge inadequat:  Aquest model s’ha dissenyat de cara a que l’eix 1 sigui el 

vertical, per a que no sigui afectat per el propi pes de la càrrega o el segon motor. 

En el robot aquest es troba horitzontal. 

7.1.2 Conclusions 

Amb l’anàlisi d’aquest prototip s’extreu la conclusió que l’elecció d’emprar un 

servomotor per a càmeres de seguretat (d’exterior 4 ) fou errònia: està totalment 

sobredimensionat, està instal·lat de manera que els moviment no és natural  i no compleix 

les especificacions de velocitat desitjades. Cal emprar un altre tipus de servomotor. 

                                                        
[4] El factor IP es molt alt, 65 correspon a exteriors. A més a més la capacitat de càrrega és elevada, 

fet que suggereix que ha de moure una càmera amb la protecció i accessoris que necessiti aquesta . 
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7.2 Segon prototip: Braç articulat, 4GL 

7.2.1 Descripció  

La següent iteració del braç robot té una espatlla articulada (amb 3GL) i un colze, 

constant de 4 GL en total.  Les novetats respecte al prototip anterior inclouen també l’ús 

de servomotors específics per a robòtica (Dynamixel), peces prototipades mitjançat 

impressió 3D i una transmissió per cable, similar a aquelles de corretja, en la majoria dels 

GL. També consta d’embragatges de fricció en cada articulació, que comencen a lliscar si 

el parell a transmetre supera un valor (ajustable). Aquest disseny va ser construït i muntat 

en el robot DABO. 

 Es pot observar en la figura 7.2 que el segon 

prototip s’acosta més a un braç humà que l’anterior. 

L’ordre dels graus de llibertat de l’espatlla és el 

desitjat per a un moviment natural i a més a més 

presenta un colze. Per a poder actuar sobre els 3GL 

posteriors al primer es va dissenyar una transmissió 

per cable. Aquesta funciona per  fricció, com una 

corretja, però a diferència d’aquesta última la 

transmissió per cable pot transmetre parell a eixos 

que canvien la seva posició relativa 5. 

Un avantatge addicional d’implementar la transmissió mitjançant cable ha estat 

evitar fer un braç més pesat  tot i afegir 2 graus de llibertat  : els motors es poden situar 

fora del braç, no cal que estiguin en la unió o prop d’ella  6. Aquest és el cas del segon 

prototip de braç, en el que els servomotors 7 del 2n al 4t GL es troben dins del cos d’en 

Dabo.  

  

                                                        
[5] Es pot aconseguir fer una transmissió per corretja en que la distància entre eixos variï, es força 

complex. Però és casi impossible fer-ne una en la que variïn els angles relatius entre eixos. A més a més una 
corretja si va canviant la direcció en que està tensada pateix un desgast desigual i molt accelerat. 

[6] Similar a un titella, els actuadors (mans del titellaire) es troben lluny del punt d’actuació (les 
extremitats del titella). 

[7]Servomotors i components necessaris com politja, rodaments, estructura... 

Figura 7.2 -  Segon prototip de braç robot. 
Actualment es troba instalat en el Dabo. 
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7.2.2  Masses i alleugeriment addicional 

Un dels objectius del segon prototip de braç robot era afegir més graus de llibertat , 

fins a un total de quatre. Això però podia comportar un augment del pes d’aquest braç : 

un braç pesat requereix actuadors més potents i cars que alhora són també pesats, i 

majors inèrcies de les parts en moviment compliquen el control . 

Considerant com a sistema de referència l’estructura del robot Dabo es classifiquen 

els elements que es troben més enllà del primer GL com a mòbils 8  , sent el seu pes a 

moure durant el moviment del braç.   

Primer prototip (2GL) Segon prototip ( 4GL) 

Element Pes (g) Element Pes (g) 

Servomotor 1r GL 680 Servomotors  (tots els GL) 500 

Peces alumini unió amb 

estructura 

100 Estructura ABS fixa 200 

Cargols i volanderes unió 

amb estructura 

20 Embragatge, cargols i volanderes i 

altres elements 1r GL 

273 

Pes elements fixes 800 Pes elements fixes 973 

Servomotor 2n GL 680 Elements ABS mòbils 600 

Peces alumini unió amb braç 200 Embragatges, cargols i volanderes i 

altres elements GL posteriors al 

primer 

830 

Cargols 12 

Braç fibra vidre 800 

Pes elements mòbils 1692 Pes elements mòbils 1430 

Pes total 2492 Pes total 2403 

[%] del pes total mòbil 67.9 % [%] del pes total mòbil 59,5% 

Taula 7.2 .  Comparació de la distribució dels pesos entre el primer prototip i el segon. Les mesures 

dels elements del segon prototip han estat extretes d’un treball anterior  9  

                                                        
[8]  Els elements estructurals que uneixen l’actuador del primer grau de llibertat amb el cos d’en Dabo 

no es mouen a l’accionar el braç, sent immòbils o fixes respecte en Dabo. El seu pes no afecta a les 
prestacions del braç. 

[9] Un PFG sobre el braç robot mitjançant MEF , que s’adjunta a memòria. Notar que a les taules de 
dit PFG el càlcul del pes en ocasions és incorrecte, ja que excepte el pes dels RX64 la resta de columnes 
de “Pes(gr)” es refereix per element. Un cop corregit aquest error es pot anar classificant en fixe i mòbil, i 
s’obtenen les dades del costat dret de la taula 7.2 
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Tal i com s’observa a la taula 7.2  el pes en total s’ha mantingut d’un prototip a l’altre. 

La major part del pes del segon prototip correspon a les peces impreses en 3D ( fetes de 

ABS 10, 800 grams) i als components mecànics11 (uns altres 800 grams). Respecte la part 

mòbil del braç aquesta en el segon prototip representa un percentatge lleugerament 

menor del pes total (59% respecte 67,5% del primer prototip). 

  S’ha assolit doncs amb el segon model de braç tenir molta més gesticulació possible 

sense incrementar el pes total ni incrementar el % de massa que està en moviment. 

Aquests bons resultats poden millorar encara més: es pot alleugerir el braç de l’ordre d’un 

20% només amb la optimització dels elements estructurals impresos 3D mitjançant  MEF 

12 . 

                                                        
[10]  Acrilonitril Butadiè Estirè, o ABS, és un termoplàstic amorf  extensament emprat en la industria 

degut a la seva resistència a atacs químics, estabilitat a temperatures elevades, resistència mecànica (40 
Mpa per un plàstic de tan sols 1,05 g/cm^3) i duresa. En la impressió 3D per filament extruït és un dels dos 
materials més emprats. L’altre és el PLA , un termoplàstic obtingut a partir del blat de moro que és 
biodegradable (i per tant ecològicament sostenible). 

[11] Embragatges mecànics limitadors de parell, cargols, els eixos, rodaments, fundes dels cables, 
cables, tot va sumant. 

[12]  La optimització amb elements finits permet reduir el pes de les peces impreses en ABS en un 
50% (apartat final del treball mencionat a 9 . Dites peces de ABS representen 800g dels 2,4kg del braç (30% 
total). Així doncs  en conjunt la reducció de pes és aproximadament del  15%  

Figura 7.3  Exemples d’optimització de les peces impreses en 3D proposades en el PFG que es va fer anteriorment a 
aquest treball, en aquest cas d’una de les peces més grans , la del tercer GL de l’espatlla 

Les peces “buidades” poden ser més complicades d’aconseguir mitjançant impressió 3D, podent requerir 
impresores que emprin material de suport dissoluble o que s’imprimeixi cada peça per parts i s’engantxin 
posteriorment entre elles. Aquests procesos allarguen considerablement el temps de fabricació, i es probablement 
es  descartarien en una producció en serie .  Com que es tractaria d’un prototip únic s’accepta,  en vista dels bons 
resultats en reducció de pes. 
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7.2.3  Proves en el prototip 

     En el segon prototip de braç construït s’han observat problemes amb la 

transmissió per cable. El braç és incapaç de fer moviments de molt poca o molta amplitud, 

no arriba al punt desitjat pel control i es queda a mig camí. Es sospita en primer lloc de un 

lliscament prematur dels elements de seguretat, els embragatges. Observant el braç en 

funcionament s’observa que no arriben a lliscar, segueixen transmeten parell en tot 

moment i es descarta aquesta sospita. 

Es decideix dur a terme algunes proves en el prototip, per a tal de mirar el rang de 

moviment efectiu en funció d’alguns paràmetres de control. Aquests paràmetres són: 

- Graó demanat [º] : Moviment desitjat, per a veure si el moviment efectiu depèn 

de la magnitud del graó o no. 

- Compliance [n] : Paràmetre del servomotor , que defineix quant de parell es fa 

quan s’està apropant a la posició objectiu. Un valor de 32 correspon al parell 

màxim, i 255 a molt poc parell. 

Figura 7.4 -  Resultats proves en segon prototip de braç .  En el primer gràfic es mostra com variant dos paràmetres 
(compliance i el graó desitjat pel control) varia el desplaçament efectiu del braç. El segon i tercer plotejat mostren 
com varia per a valors de graó o compliance fixats (intersecció 1r plotejat amb plans) 
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Els resultats de l’anàlisi (figura 7.4) indiquen en primer lloc que per a petits 

desplaçaments (<20º) el braç no es mou . Això pot ser indicatiu de fregaments estàtics no 

desitjats en la transmissió, que no són vençuts pel servomotor quan l’error 13 és petit.  

La solució pot passar per indicar un parell mínim en qualsevol moviment14  o bé 

augmentar el guany 15 de la realimentació en general. 

L’altre resultat de les proves és comprovar que no es compleix el moviment desitjat: 

rarament arriba a desplaçar-se el 50% del que li indica el graó. S’observa com el cable de 

transmissió llisca sobre la politja en el costat motor, sent aquest el lliscament indesitjat 

mencionat abans16. Es sospita una tensió inadequada dels cables, entre altres causes. 

Durant les proves també s’ha estudiat com es comporta el braç robot quan es troba 

obstacles durant un desplaçament.  S’ha vist que després d’estar bloquejat una estona  al 

desaparèixer l’obstacle el braç surt molt accelerat, disparat. Aquest comportament (que 

el parell augmenti mentre es  manté l’error) es característic del component Integral d’un 

controlador PID 17.   

                                                        
[13] L’error de control , en un enllaç tancat realimentat. 
[14] Aquest model de servomotor Dynamixel ho permet: força una corrent I al motor mínima en els 

moviments. El paràmetre de control que li donen és Punch. 
[15] Si es tracta d’un controlador PID  o s’hi assembla el paràmetre a ajustar es kp. 
[16] Notar que si comença el lliscament el coeficient de fricció rellevant passa a ser el dinàmic, no 

l’estàtic. I com que el coeficient de fricció dinàmic és sempre més petit que l’estàtic aquesta fricció no para 
mentre es mantingui el moviment. El control realimentat del  servomotor al veure que l’error és encara gran 
segueix movent el motor, així que el lliscament per sí sol no para. 

[17] En el control PID la part P puja la consigna al motor com més gran és l’error, d’aquí el nom de 
part proporcional. La part D  (derivativa) té en compte el ritme al qual varia l’error , i modera la consigna 
motor segons la derivada. La part I (integradora) puja la consigna motor si l’error es manté al llarg del 
temps, útil per evitar l’error estacionari però que pot provocar sobrepuig o directament inestabilitat .  

Figura 7.5 – Representació gràfica dels problemes de comportament observats: sortir disparat i backlash 
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Finalment s’ha notat un gran joc angular18en el braç, apreciable a simple vista, 

d’aproximadament 6˚ d’amplitud. En aquest projecte el joc angular és totalment 

indesitjable, i s’ha de mirar què de la transmissió (o muntatge) causa dit joc. 

 Amb el propòsit d’esclarir les causes d’aquests problemes es decideix muntar un 

banc de proves. Aquest consistirà en una transmissió per cable (similar a la existent) 

actuada per un servomotor (el mateix model que el del prototip) . Al final de la transmissió 

es podràn aplicar parells resistents coneguts, mitjançant una clau dinamomètrica.  

També s’estudiarà un embragatge com els del prototip que va haver de ser substituït 

poc després de muntar el prototip, per a entendre els principis de funcionament i per a 

quin motiu va fallar.  

7.2.4 Banc de proves: transmissió per cable 

 En el banc de proves , que mostra la figura 7.5, un cable 

que va dins d’una funda és el responsable de transmetre el 

moviment. El propòsit de la funda és doble: protegir i guiar el 

cable entre les dues politges , i tensar el cable. Això 

s’aconsegueix degut a que el cable té una longitud fixa, i si es 

mou la funda forçant un camí més llarg del cable aquest es tensa 

(figura 7.7). Es el mateix principi de funcionament que els frens 

d’una bicicleta. 

                                                        
[18]  En anglès backlash , es refereix a quant es mou un extrem en una transmissió al mantenir fixat 

l’altre. L’amplitud es refereix d’un extrem a l’altre del moviment .  

Figura 7.6 – Imatge del banc de proves que es va construïr per a provar la transmissió per cable 

Figura 7.7 – Mostra de com actuar 
sobre la funda provoca una tensió 
efectiva. 
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Abans de dissenyar el banc de proves es varen dur a terme unes proves preliminars 

per a saber les característiques del cable . El cable consta d’un cable central d’acer cobert 

de nylon de color verd que es pot fondre amb calor per tal de soldar-lo, amb un diàmetre 

total de 0,42 mm. Les proves van consistir en mesurar-ne la tensió màxima , la força de la 

soldadura per a diferents longituds i estimar-ne el coeficient de fricció (contra una 

superfície igual que la del prototip, cautxú). 

Cable autosoldable cobert de nylon  Ø0,42mm  

(Servei Estació) 

Tensió max soldadura 

Tensió màx. fabricant 3 kg ( 29,4N) L soldadura Tensió màx. part soldada 

Tensió màx. experimental 

(mesures, mitjana) 

[4 ; 5,5 ; 6 ; 5 ; 8; 4,9] kg 3 cm 10kg (98 N) 

�����	_������� = 5.5	��	(54�) 8 cm >15kg (147 N) 19 

Coeficient de fricció (cable – cautxú) :  µ = 0,5  

Taula 7.3 . Especificacions del cable de nylon obtingudes experimentalment 

Sabent les característiques del cable (taula 7.3) i el seu coeficient de fricció estàtica 

es pot dimensionar el banc de proves , sabent que: 

 �� ≥ �� ·	�
�·�  (Eq. 7.1) 

 �������� = (�� − ��) ·�; (Eq. 7.2) 

 ����.��� = (��	��� − ��) ·�	 (Eq. 7.3) 

 ����.��� = �� ·(�
�·� − 1) ·� (Eq. 7.4) 

S’observa en la equació 7.4 el factor crític que juga tant 

el coeficient de fricció com l’angle de contacte en el parell màxim que pot transmetre la 

politja abans de lliscar. Tenint en compte això es dimensiona el banc de proves20 . 

Durant les proves a càrregues nominals21  s’observa que el lliscament es produeix 

sempre quan el costat menys tens de la transmissió (Slack  o idle side en anglès) es 

destensa del tot, fet  que es podia preveure amb el que diu la  fórmula 7.4.  També entra 

en lliscament a l’introduir càrregues d’una manera sobtada, ja que el coeficient de fricció 

dinàmica és sempre menor al de estàtica. 

                                                        
[19] La balança de major escala que es disposava podia mesurar 15kg amb una precisió de +/- 10g. El 

cable soldat 8cm es va trencar poc després de sobrepassar els 15 kg. 
[20] Nombres i càlculs a l’annex B.  
[21] Nominals del segon prototip. Veure annex mencionat en  12 

Figura 7.8 – Diagrama de fricció en 
una politja. T2 es el costat més tens, 
T1 es el menys tens (slack side). 
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Després de forçar el lliscament posant diferents càrregues s’observa una degradació 

molt important en la coberta de nylon del cable, en les zones que han entrat en contacte 

amb les politges i les entrades-sortides de la funda protectora-tensora. Després de 

algunes proves més s’ha acabat trencant per desfil·lament, prop de la entrada a la funda. 

7.2.5 Estudi servomotor Dynamixel RX64 

En quant al motor emprat al banc de proves aquest és el mateix que el prototip. Es 

tracta d’un Dynamixel model RX64, un servomotor amb controlador integrat que permet 

control per posició (330˚) o velocitat (voltes il·limitades). En un espai reduït 22  incorpora 

tots els elements necessaris per aconseguir dit control, que es pot governar a través de un 

port accessible als costats del servo.  

Mitjançant el port de comunicació del RX64 es pot definir les consignes de posició-

velocitat i llegir els sensors interns de posició o temperatura, el que estalvia la necessitat 

de implementar dits sensors i de tenir més cables . Es poden connectar diversos RX64 un 

darrera l’altre i governar-los tots 23 connectant-ne un extrem 24 , cada servomotor té 

assignat un identificador propi.  

 Dissenyats tant per a educació com prototipatge existeixen nombroses maneres 

d’implementar-los: Amb un microcontrolador propi o mitjançant una gran varietat de 

programari , ja sigui el propi o llibreries per a MATlab®, ROS, Simulink®, C+, etc.   

                                                        
[22] 40,2mm x 61,1mm x 41mm. Poc més gran que dues piles de 9V una al costat de l’altre.  
[23] Individualment un a un o varis alhora, fins i tot de manera sincronitzada.  
[24] En anglès el terme és daisy chain, “cadena margarita”. En els Dynamixel RX64 el nombre màxim 

de servos que es poden enllaçar així es de 256. 

Figura 7.9 – A l’esquerra , foto de l’exterior d’un RX64.  A la dreta un esquema del contingut del servo 
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Amb qualsevol d’aquestes solucions es pot accedir al controlador intern, per a llegir-

ne dades, configurar paràmetres com el tipus de control (posició o velocitat) i la consigna 

de dit tipus de control. Un cop enviada la consigna el controlador intern durà a terme el 

procés, seguint un control que en el cas de la gama RX és similar a un PID, però no del tot 

(figura 7.10) . 

Els paràmetres ajustables del control són : 

 Paràmetre Valors 

Nom Significat Possibles Defecte 

A Pendent 

(antihorari ) 

Estableix la quantitat de parell que es fa 

quan s’està pròxim a la posició desitjada. 

En moviments en sentit antihorari 

2 (parell màxim) -  4 

– 8 – 16 – 32 – 64 – 

128 (mínim parell) 

32 

B Marge 

(antihorari) 

Estableix l’error de posició tolerat sota 

del qual no hi ha moviment. En el sentit  

antihorari. 

[0 – 255], on la 

unitat és 0.29˚. 

1 

(0,29˚) 

C Marge (horari) Igual que B, però per al sentit horari 

D Pendent (horari) Igual que C, però en sentit horari  

E Punch Parell mínim del motor quan es du a 

terme un moviment. Igual tant per horari 

com antihorari 

[32 – 1023],  

que correspon a  

[3,1% - 100%]  

32 

Taula 7.4 . Paràmetres del control de la sèrie RX64 

 

Figura 7.10 – Controlador de la sèrie RX de Dynamixel, amb els seus paràmetres de control ajustables A,B,C,D i E  
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S’observa en primer lloc que és possible definir el comportament del servomotor de 

manera diferent si es tracta d’un moviment en sentit horari o antihorari, fet que pot 

resultar útil en casos on les forces externes actuïn en un sol sentit (com el cas del braç 

robot i la gravetat). En aquest controlador es pot configurar per a cada sentit el marge 

mínim pel qual no hi haurà moviment (Compliance Margin) i com de gran és el pendent 

fins al parell màxim (Compliance slope).  

També es pot configurar el parell mínim per a qualsevol moviment (Punch), comú 

per ambdós sentits. Aquest parell mínim és interessant de cara a garantir que els 

moviments de poca amplitud es facin, vencent els fregaments estàtics de la transmissió 

Aquest controlador de la sèrie RX es comporta, segons la figura 7.10, com un control 

P proporcional: la resposta és proporcional a l’error (si superem un error mínim tolerat, 

i el parell desitjat és menor que el màxim que es pot assolir amb l’alimentació 

subministrada).  Si definim els paràmetres d’un sentit i altre simètrics (eq.7.5) es pot 

expressar com: 

 � = � 	;� = �	;� > 0	;  (Eq. 7.5) 

 ���������(�) = 	�

0																																|�|< 		� 																	
� + 	� ·�					(	|�|> 	�) ∪ (	� + � ·� < ����)

����									(	|�|> 	�) ∪ (	� + � ·� ≥ ����)
 (Eq.7.6) 

El parell màxim  ����	definit en la eq. 7.6 es pot configurar mitjançant un paràmetre 

de control del servo25, que limita la intensitat que passa per el motor26.   En quant l’ajust 

del paràmetre de pendent A aquest no és immediat, doncs la documentació del fabricant 

de la sèrie RX és poc clara al respecte . Afortunadament en models posteriors , que sí que 

consten d’un control PID 27, es dona la següent relació entre Compliance Slope i Kp : 

Slope (RX) 8 16 32 64 128 

Kp (PID) 16 8 4 2 1 

Taula 7.5 Relació paràmetre pendent RX64 i Kp d’un PID 

                                                        
[25] Un dels  nombrosos paràmetres ajustables d’aquesta gama de servomotors. Per a més informació 

s’adjunta a l’annex D.a una còpia del manual d’aquest servomotor,  
[26]  En un motor DC amb imants permanents o camp magnètic constant el parell és directament 

proporcional a la intensitat que circula per el rotor.  
[27] Sèrie MX, que respecte a RX aporten : Millor resolució angular, control per PID, nou protocol 

comunicació. 



Millora de braç mecànic per a robots humanoides| Josep Call Quer | [45] 
 

 

Els resultats d’aquest servomotor en el banc de proves és bona en general. 

Proporciona un paquet compacte de servomotor potent amb control integrat , i dit control 

de posició es versàtil però alhora prou robust. L’elecció d’aquest servomotor per al 

projecte del braç robot Tibi i Dabo és adequada. 

No està però exempt de problemes. Presenta notables limitacions de prestacions i 

rendiment conseqüència directe d’emprar components massa simples28 i la documentació 

és millorable29 . A més a més a vegades el sistema de control presenta un component I , el 

responsable de que el braç surti disparat a l’estar bloquejat per un obstacle si es manté la 

mateixa consigna de posició30, que no està documentat enlloc i que no és configurable 31.  

Com que l’estudi en detall del servo RX64 i/o la millora d’aquest no entren dins l’abast 

d’aquest PFC es recomana llegir algun dels treballs existents sobre el tema. 32 

7.2.6 Estudi embragatge limitador de parell 

En el banc de proves no s’ha incorporat l’embragatge  limitador de parell present en 

el prototip, doncs només es volia estudiar el lliscament causat per a la transmissió per 

cable. El que sí s’ha dut a terme és un estudi preliminar de l’embragatge durant les proves 

en el prototip, d’un exemplar nou que es tenia per a recanvi i desmuntat un altre que fou 

reemplaçat del braç degut un desgast excessiu. 

 Durant les proves en el prototip s’ha observat un 

apreciable joc angular (backlash), que es podia atribuir en 

major o menor part al sistema de transmissió i/o 

l’embragatge.  

El parell en el qual l’embragatge comença a lliscar es 

pot ajustar mitjançant l’anella que es veu en la figura 7.11 .  

                                                        
[28] El potenciòmetre que mesura l’eix de sortida impedeix fer voltes completes (degut a la zona de 

discontinuïtat elèctrica), la velocitat que llegeix el servo és una estimació a partir de la posició (i no una 
mesura del voltatge induït del motor Vemf ) .... i això és només una mostra. 

[29]  Per exemple : Les dades de la taula 7.3 , molt importants per entendre les unitats del control del 
servo RX64, es troben en el catàleg del servo MX64, una sèrie superior. A part dels errors de traducció 
presents en la documentació en anglès. 

[30] Si se li canvia la consigna de posició o es repeteix aquest fenomen no apareix. 
[31] Tot i que el controlador sigui reprogramable, el  firmware de sèrie no és de codi obert. No es pot 

saber amb certesa el funcionament més enllà del que la a vegades pobre documentació diu. 
[32] Wojtusch,J., Development of Electronics and Control for Servo Actuators in Robotic Applications 

(2011) és una tesi molt completa on s’analitza peça a peça el servomotor RX64, es modelitza el control que 
aporta Robotis i se’n fa una versió molt millorada .  

Figura 7.11 – Embragatge HUCO de 
fricció emprat en el prototip, 
mostrant en primer pla l’anella 
d’ajust. 
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Tot i que el fabricant (HUCO) indica un parell nominal, no està clar si aquest es tracta 

del valor en ajust màxim, mínim o mitjà. Muntat sobre un eix es prova mitjançant una clau 

dinamomètrica, i s’aprofita per a mesurar el joc. 

El comportament del parell de lliscament en funció de l’ajust s’observa lineal. Aquest 

fenomen era esperable doncs aquests embragatges de fricció consten de discs-molles que 

mantenen la entrada i la sortida embragats per fricció, i la fricció és proporcional a la força 

normal . I regulant la distància a la que es troben comprimides les molles es regula la força 

normal, de manera lineal. 

S’observa que el valor nominal del fabricant (1,32 Nm) és el valor de parell 

corresponent a un ajust mitjà.  Es mesura el joc angular del prototip per a un grau de 

llibertat 33, per a un exemplar d’embragatge nou, i es compara amb l’indicat per el 

fabricant en el catàleg : 

Joc prototip GL4 (˚) Joc HUCO nou (˚) Joc indicat fabricant (˚) 

4,3˚ 2,3˚ 2˚ 

Taula 7.6 – Jocs angulars mesurats contra joc nominal 

S’observa en la taula 7.4 que joc de l’embragatge és similar al nominal indicat pel 

fabricant, però que en el braç n’hi ha molt més. Aquest joc addicional pot ésser provocat 

per el desgast de l’embragatge o altres elements del prototip, així que s’estudia un 

                                                        
[33] Mesurat en el 4t GL, el colze.   

Figura 7.12 – Resultats obtinguts de l’embragatge. Ajustar a 0 mm correspon a 
apretar-lo al màxim que permet, i llavors a l’anar-ho obrint es mesura com varia 
el parell màxim abans del lliscament en funció del desplaçament de l’anella 
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exemplar d’embragatge desgastat34  . Aquest mostra un joc >8˚ , molt apreciable fins i tot 

a simple vista i per tant inacceptable, ja que si es tracta d’un dels primers GL el joc a 

l’extrem del braç seria de  : 

 ����ç·	 ·	����	(���) = 62·�8,5 ·
�

���
� = 9,2	�� (Eq 7.7) 

Seguint el mateix procediment que s’ha emprat per obtenir les característiques de 

l’embragatge nou (figura 7.12) es mesura aquest exemplar desgastat.  

Tal i com s’aprecia a la figura 7.13 el desgast de l’embragatge no només va afectar 

negativament al joc, sinó que també va disminuir la capacitat de mantenir embragats els 

eixos d’entrada i sortida per a un mateix ajust35.  

S’arriba a la conclusió que el desgast d’aquest element ha d’esser minimitzat , que 

s’ha d’evitar estar en lliscament durant períodes de temps elevats per evitar escalfar i 

degradar prematurament les prestacions d’aquest element36 . 

  

                                                        
[34] S’han adjuntat  fotografies d’aquest embragatge en  l’annex C. 
[35] Notar també que  el parell màxim a transmetre, en ajust màxim , ha disminuït molt, i que per a 

ajustos molt petits l’embragatge llisca constantment (fallida de component). 
[36] Tant des d’un punt de vista econòmic com pràctic: és un element que queda totalment al centre 

de l’articulació i ajustar-lo és complicat, i canviar-lo implica desmuntar totalment no només la unió afectada, 
sinó aquella i d’altres . 

Figura 7.13 – Comparació embragatge nou amb desgastat.  
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7.2.7 Conclusions  

De l’anàlisi del segon prototip de braç robot, dels elements que el composen i la 

creació d’un banc de proves s’obtenen una sèrie de conclusions de cara a futures 

iteracions del braç: 

- Transmissió:  La transmissió per cable és possible, donada una implementació 

adequada amb tensors que actuïn sobre el costat relaxat i tenint cura de que el 

cable no fregui a les entrades i sortides de la funda, però no es recomana. El 

motiu per el qual s’hauria d’evitar és que es té una font de lliscament no 

controlable ni ajustable, i dit lliscament provoca un deteriorament molt ràpid de 

les prestacions del cable i per tant la transmissió.  

Es recomana emprar transmissions on el lliscament sigui mínim i acotable 

o directament no es permeti, transmissions síncrones  com pot ser la transmissió 

per corretja dentada. 

- Servomotors:  Cal emprar servomotors específics per a robòtica (conclusió 

primer prototip), i els fabricats per a Dynamixel són una elecció correcta. 

Compleixen amb les especificacions de potència, mida i precisió, si bé pot 

resultar interessant canviar el sensor de posició angular, per a una millor 

precisió o tenir histèresi nul·la.  

- Limitador de parell: Es poden emprar embragatges de fricció com l’escollit per 

el segon prototip, sempre que es procuri no desgastar-lo en excés. Per a prevenir 

dit desgast cal detectar que s’està lliscant ràpidament i actuar amb el control. Pot 

ser interessant provar embragatges de fricció similar d’altres fabricants37 i  

avaluar-ne el desgast, o limitadors de parell amb altres principis de 

funcionament38. 

                                                        
[37] Una altra marca seria per exemple MAYR. 
[38] N’hi ha que tenen nul joc i funcionen amb principis de funcionament mecànics que no és fricció, 

amb la qual cosa el desgast és casi inexistent en comparació i el joc nul. Un exemple n’és el EAS-compact de 
MAYR . El seu cost, però, és notablement superior al dels HUCO emprats.  
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8. ESTRATEGIA DE CONTROL ALT NIVELL 

8.1 Introducció 

En el primer bloc de contingut d’aquest PFC s’ha estudiat tant la teoria que hi ha 

darrera del braç robot com analitzat els dissenys i prototips existents. D’aquests estudis 

n’han resultat unes especificacions de disseny1 . Una de les conclusions a les que s’ha 

arribat es que emprar un embragatge per fricció com a limitador de parell és raonable 

però cal limitar-ne el desgast2 . 

Cal doncs detectar quan s’entra en lliscament i actuar de manera que es minimitzi el 

temps que s’hi està , mantenint en tot moment la seguretat de les persones que 

interactuen amb el robot. Per a aquesta finalitat es formula una nova estratègia de control 

d’alt nivell per estats,   basada en la detecció del lliscament. 

8.2 Detecció de lliscament angular 

Si l’estratègia de control es basa en el lliscament cal en primer lloc definir que és el 

lliscament entre dos eixos, i determinar de quines maneres es pot detectar (i entre 

aquestes quina és la més convenient per a aquest projecte de braç robot). 

El mecanisme limitador de parell permet moviment angular3 relatiu de l’eix 

d’entrada respecte al de sortida quan el parell a transmetre supera un llindar establert. 

Lliscament és quan la velocitat de l’eix d’entrada és diferent a la de sortida : 

 ��������(�) ≠ 	��������(�)	 (Eq. 8.1) 

Aquest lliscament serà degut principalment a un obstacle que impedirà el moviment 

desitjat del GL afectat 4, ja sigui retenint-lo a mig camí o movent-lo de manera externa.  

Aquest obstacle apareix en un instant (��) i durarà un temps (���������) . Llavors  degut a 

                                                        
[1]  Apartats 6.3 (conclusions teoria) , 7.1.2 (conclusions 1r prototip) i 7.2.4 (conclusions 2n prototip). 
[2] Les conseqüències del lliscament continuat eren una pèrdua de prestacions inadmissible,  apartat 

7.2.6. 
[3] D’aquí en endavant, en aquest capítol, velocitat i posició es referiran a velocitat i posició angular, 

excepte que s’indiqui explícitament que es lineal.  
[4] També podria ser degut a una acceleració o frenada del braç, però amb seleccionant els parells de 

lliscament adequadament no s’hauria de donar lliscament per aquests casos. 
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la naturalesa mecànica de l’embragatge i les inèrcies del braç el sistema tardarà un temps 

en deixar de lliscar i tornar a acoblar els eixos (�����������) 5 .   

Que durant aquests temps es llisqui i per tant les velocitats relatives dels eixos siguin 

diferents (Eq. 8.1, la definició de lliscament) provoca que la diferència de fase entre 

l’entrada i la sortida del embragatge variï (Eq. 8.2 a 8.4): 

 ∫ (	
�������������	�����������
��

��������(�) −	��������(�)		) = 	������������ (Eq 8.2) 

 ��������
�� − 	��������

�� = 	���	 (Eq. 8.3) 

 ��� + 	������������ 	= 	�
��  (Eq 8.4) 

 

Degut al lliscament el desfasament (���) entre l’eix d’entrada i sortida en l’instant 

previ  (��) no és la mateixa que després de lliscar (��), sinó que difereixen una certa 

distància angular ������������ (Eq. 8.4).  Tant aquesta variació del desfasament com que 

les velocitats dels eixos són diferents són indicadors mecànics mesurables del lliscament. 

Per ambdós indicadors és necessari disposar de dos sensors, un a l’eix d’entrada i 

un a l’eix de sortida. Si el que es mesura són les velocitats caldrà posar dos tacòmetres, 

mentre que si es mesura el desfasament serà necessari un parell de sensors de posició 

angular  com potenciòmetres, encoders o sensors efecte hall. 

Existeixen altres indicadors de lliscament, no mecànics, els quals permeten detectar 

lliscament sense incorporar sensors addicionals als eixos.  L’evolució de la potència que 

consumeix un motor per a un moviment pot ser comparada amb valors tabulats, i si 

aquests valors difereixen notablement algun factor extern està afectant el braç i està 

lliscant.   

També es pot comparar la trajectòria actual amb una predicció, en comptes de la 

potència. O mesurar el parell transmès i detectar si aquest es satura en el valor on s’ha 

ajustat l’embragatge , cas en el qual es pot tenir lliscament.  

  

                                                        
[5] La velocitat dels fenòmens mecànics sol ser d’ordres de magnitud més lenta que altres fenòmens,  

com els elèctrics o electrònics. Una deformació plàstica pot ocórrer durant pocs mili o micro segons, però 
un processador processar ordres complexes en nano o pico segons. 
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S’escull mesurar el desfasament per les següents raons: 

- Les baixes velocitats del braç (~ 2 rad/s com a màxim) requeririen tacòmetres 

molt sensibles, i per tant cars. 

- La velocitat que indica el servomotor no prové d’un tacòmetre intern, sinó d’una 

estimació que fa internament amb les mesures de posició. Quan hi ha lectures de 

posició anòmales6 el servo estima velocitats incorrectes. 

-  Detectar que les velocitats són diferents pot ser difícil, sobretot per a lliscaments 

de poca duració. Les lectures haurien de fer-se amb molta freqüència, en una 

finestra temporal molt curta7 . 

- El servomotor ja consta d’un sensor de posició , que pot ser canviat per un de 

millors prestacions si és necessari. 

- El desfasament és detectable tant durant el lliscament cóm quan ja ha parat 8. 

- La mesura de la potència o parell consumit que dona el servomotor no és exacte, 

el propi fabricant indica que s’utilitzin de manera orientativa per saber per 

exemple el sentit del parell, però no la magnitud. 

- Fer una predicció de moviment, parell o potència i comparar-la en temps real és 

complex, requereix un estudi en profunditat del servomotor i del conjunt 

finalitzat del braç, no entra dins l’abast d’aquest PFC.9  

- Els sensors de parell són considerablement cars i/o massa grans per a aquest 

projecte. 

  

                                                        
[6] Per exemple, si s’empra un potenciòmetre : el soroll  que prové de l’alimentació, pot tenir 

histèresi...  
[7] Considerar una finestra temporal petita per a reaccionar ràpid als canvis sol tenir, apart de 

requerir un controlador ràpid, el desavantatge de ser molt sensible al soroll o mesures anòmales. 
[8] Teòricament es podria donar el cas on el desfasament variï entre lectures un total múltiple de 

360º (incloent 0), semblant que no ha lliscat. Degut però al ser un sistema mecànic (amb inèrcia 
considerable) a velocitats molt moderades mesurat per un sistema electrònic es pràcticament impossible. 

[9]  En Wojtusch,J., Development of Electronics and Control for Servo Actuators in Robotic Applications 
(2011) sí que es du a terme aquest estudi. Es desenvolupa un controlador nou per al RX64, que anomenen 
DD64, que fa previsió de moviment i l’incorpora al control mitjançant feed forward .  
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8.3 Implementació 

En l’apartat anterior s’ha escollit detectar el lliscament mesurant les posicions 

angulars dels eixos d’entrada i sortida del limitador de parell. Caldrà posar dos sensors de 

posició angular per a cada GL, es suggereix la implementació següent (figura 8.1), on:  

-  M : Servomotor Dynamixel 

-  C1 : Controlador intern de M 

-  E1 : Eix al que està unit el motor 

-  S1 – Sensor posició angular E1 

-  T : Transmissió per corretja dentada 

-  LP – Limitador de parell 

-  E2 : Eix de després de LP 

-  S2 : Sensor posició E2. 

- C2 Controlador extern , mesura S1 i S2 i 
determina si hi ha lliscament. 

-  CAN : Controlador alt nivell 

Els sensors S1 i S2 s’escullen d’efecte Hall en comptes de potenciòmetres. Els motius 

d’aquesta decisió són: Permeten mesurar en voltes contínues (necessari per l’eix E1), 

sense discontinuïtats i les lectures son més estables 10.  

La tasca de detectar el lliscament i avisar al control d’alt nivell serà duta a terme per 

un microcontrolador extern (C2). Aquest llegirà els voltatges que donen els sensors de 

posició mitjançant convertidors analògic-digitals i n’observarà l’evolució. En detectar un 

desfasament superior a un llindar establert s’encarrega d’avisar al control d’alt nivell. 

El control d’alt nivell (CAN) és l’encarregat de planificar els moviments d’aquest 

grau de llibertat: envia les consignes de posició desitjada al servomotor, configura els 

paràmetres d’aquest, i actua quan el microcontrolador extern (C2) li adverteix de que hi 

ha lliscament. 

  

                                                        
[10] La senyal de sortida no porta sorolls de l’alimentació i la histèresi és nul·la comparada amb un 

potenciòmetre. A més a més permeten diagnosticar fallada del sensor, i motiu d’aquesta. Per a més 
informació consultar el catàleg adjuntat en l’annex D.b . 

Figura 8.1 – Diagrama d’un GL amb el sistema de 
detecció de lliscament suggerit 
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8.4 Diagrama d’estats i comportament esperat 

El comportament del controlador d’alt nivell es representa amb el següent diagrama 

d’estats:  

  

Figura 8.2 – Diagrama d’estats del controlador d’alt nivell 
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Referència diagrama estats (figura 8.2) 

ESTATS 

INICI : Estat inicial , a l’engegar. 

REPÒS : Mentre no es rebi l’ordre de fer un moviment el GL es troba en la posició de repòs, en 

la seva posició més estable. 

MOVIMENT: El motor rep la consigna θd  i comença a moure’s cap allà. El controlador C2 

guarda la fase inicial  entre els eixos E1 i E2 i va comprovant com evoluciona. 

FRENAT La posició on s’estava al rebre l’avís de lliscament de C2 es guarda com a “posició 

lliscament” (θll ). A continuació s’envia una nova consigna al motor, que és just la posició on s’ha 

trobat un obstacle i lliscat (θll).  Passat un període de temps curt determinat, anomenat temps 

d’espera (te) es rep un altre avís de C2. 

INTENT:  Se sap que no es llisca, però no si l’obstacle segueix allà. S’envia una consigna al motor 

que és l’última θll més uns pocs graus en direcció a θd. És a dir, s’intenta anar a on estava l’obstacle 

l’últim cop. S’està esperant un avís de C2. 

Transicions 

Inicialització : Lectures inicials, s’envien els paràmetres de configuració escollits durant el 

calibratge del sistema al servomotor. 

Cap ordre: No es rep ordre de moviment. 

Consigna θd:  Es demana al GL que vagi a una posició desitjada θd.  

Moviment acabat : C2 notifica que no hi ha lliscament. S’ha arribat a la posició desitjada amb 

èxit 

Lliscament detectat : C2 adverteix al CAN de un desfasament superior a un valor llindar permès. 

S’ha entrat en lliscament, i es va a l’estat de FRENAT. 

Segueix lliscant: C2 notifica que encara s’està lliscant. Es torna a entrar en l’estat FRENAT (es 

prendrà nou θll, nova consigna ... etc). 

Lliscament aturat : C2 notifica que s’ha deixat de lliscar. Es pasa a l’estat “INTENT” 

Lliscament altre cop:  C2 notifica lliscament. Per tant l’obstacle segueix allà. Es torna a FRENAT. 

No s’ha lliscat : C2 indica que no hi ha lliscament. S’ha arribat a la posició on hi havia l’obstacle. 

Es torna a MOVIMENT i , per tant, a la consigna de posició θd.   
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Un exemple del comportament descrit pel sistema mostrat ( figura 8.1 )que es 

comporti segons el diagrama d’estat formulat (figura 8.2) és el següent (fig. 8.3):  

En l’exemple de la figura 8.3 es fa moure el braç robot d’un punt inicial A cap a una 

destinació B i tornar al punt inicial. En la primera part del moviment , l’anada, no hi ha cap 

obstacle i no es llisca.  El sistema presenta el comportament típic d’un sistema de primer 

ordre 11, amb un controlador proporcional12 .  

En canvi a la tornada es troba amb un obstacle i comença a lliscar. El sistema tarda 

una estona en detectar el lliscament13 , després del qual actua mantenint el braç en la 

posició actual. Espera una estona, rep la confirmació del controlador extern que no es 

llisca i intenta moure’s on estava l’obstacle. Aquest moviment té èxit14 i per tant es 

procedeix a moure’s de nou cap al punt inicial, A. 

Notar que si durant el moviment final cap a A tornés a trobar-se un obstacle i llisqués 

el procés es repetiria. La única excepció seria si després de lliscar es trobés ja a A  , o molt 

a prop. O en el pitjor dels casos s’hagués lliscat tant que es decidís desconnectar el braç 

per precaució . 

 

                                                        
[11] Un sistema mecànic amb inèrcia mogut per un motor elèctric amb realimentació controlada per 

PID és un sistema de primer o segon ordre . En el cas que només s’empri la part P en general es simplificable 
a un de primer ordre, més fàcil d’estudiar o caracteritzar.  Veure annex ANNEX 

[12]  Tècnicament el controlador del Dynamixel RX64 és aquell vist a la figura 7.10 , amb els 
paràmetres configurables de Slope margin punch, però és equivalent a un proporcional. Veure 7.2.2 . 

[13] Estona exagerada en el gràfic per a major claredat.  
[14] S’entén èxit com arribar-hi sense caure en lliscament altre cop  

Figura 8.3 – Gràfica multieix que mostra el funcionament descrit per l’estratègia de control formulada 
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8.5 Banc de proves: estratègia de control 1GL 

8.5.1 Descripció components i implementació 

Per a comprovar la bonança de la solució de control proposada es munta un segon 

banc de proves, d’un grau de llibertat. Aquest consta d’una transmissió per corretja 

dentada activada per un servomotor Dynamixel RX64, d’un embragatge de fricció HUCO, 

dos sensors de posició d’efecte Hall i d’un microcontrolador extern.   

L’estructura sobre la qual reposa el banc de proves consisteix en perfils d’alumini 

units entre sí, i la majoria de les peces estructurals han estat obtingudes mitjançant 

impressió 3D . La càrrega és una planxa de fusta , feta a partir d’una peça de rebuig que hi 

havia al taller.  

Figura 8.4 – Fotografia del segon banc de proves, en el que s’evalua l’estratègia de control en un 
grau de llibertat. 

Figura 8.5 – Esquema de la implementació del control en el banc de proves. Un ordinador amb Matlab© 
executa el control d’alt nivell, el microcontrolador és un Arduino i el controlador del servomotor llegeix un 
sensor d’efecte Hall en comptes del seu potenciòmetre intern. 
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 En el banc de proves el control d’alt nivell serà dut a terme per un ordinador, amb 

el programa Matlab. Amb aquest es pot controlar el servomotor Dynamixel de manera 

senzilla15 , llegir la informació del microcontrolador extern i guardar resultats per a 

després analitzar-los o fer-ne gràfics. 

S’ha escollit com a microcontrolador extern (C2) per al projecte un Arduino Uno. 

Arduino és el nom que reben una sèrie de microcontroladors integrats en placa 

desenvolupats i mantinguts per la fundació homònima. Es diferencia d’altres 

microcontroladors en placa per la seva filosofia de maquinari i codi obert 16 , i per estar 

enfocats a un públic divers que va des de l’entorn educatiu fins al desenvolupament de 

prototips. Així doncs presenten una gran versatilitat fins i tot en el model més bàsic 

(l’Uno) per un cost baix i té una amplia i activa comunitat  en línia . 17 

Es duen a terme varies proves amb obstacles amb l’estratègia de control suggerida 

a l’apartat 8.4 i se’n guarden els resultats.  Les variables que es monitoritzen són la posició 

i l’índex de lliscament. En quant a la posició aquesta serà mesurada per el convertidor AD 

10bits de C1 (l’intern del Dynamixel RX64), que llegirà el voltatge d’un sensor d’efecte 

Hall .  

-  ���������(�) 	∈ 		 [102 − 920](�) que correspon a [0 – 360º]  de l’eix.  El motiu 

d’aquest rang és que el sensor de posició  Hall , durant funcionament normal,  

comença retornant 0,5V per a 0º i  4,5V per a 360º.  Els rangs de [0-0,5]V i [4,5-

5]V   

 En quant al lliscament aquest serà mesurat per C2 (l’Arduino). S’emprarà dos dels 

sis conversos analògic-digital de 10 bits de que disposa i es farà el càlcul i seguiment del 

desfasament dins de C2. Aquest es comunicarà amb el controlador d’alt nivell , 

l’ordinador, per port sèrie enviant la variable “l’índex de lliscament”: 

- �����������(�) = 0	  si no hi ha lliscament  (el desfasament no varia més de 

�����������)   

- �����������(�) > 0	 si hi ha lliscament. Mentre llisca  �����������(�) ↑  , quan deixa 

de lliscar   �����������(�) ↓↓↓   . 

                                                        
[15]  Gràcies al programari, llibreries i adaptador USB de Robotis es poden enviar consignes de posició 

al servomotor , i llegir tots els sensors interns. 
[16] En anglès open hardware i open source.  
[17] S’adjunta un full de prestacions en l’annex D.c  
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8.5.2 Resultats banc de proves 

Durant les primeres proves del banc es detecta la presència de soroll en les lectures 

(figura 8.6), que podrien provocar un comportament anòmal del sistema. Es corregeix 

modificant el circuit elèctric d’alimentació  i afegint un sistema de ponderació exponencial 

mòbil  en les lectures (eq.  8.5) amb � = 0,8 

 �̅� = 		� · 	�� + (1 − �) · �̅���					� ∈ (0, 1)       (Eq 8.5) 

Figura 8.6 –  Primers resultats de la  nova estratègia de control en el banc de proves. En un 
moviment en sentit ascendent (600n es la vertical)  es troba un obstacle, i el braç entra en 
mode FRE   .    Tot i la mica de soroll en t=0,15s i t=0,66s el braç entra en mode FRE amb èxit, 
un cop el braç deixa de lliscar (index lliscament t=1,5s) .  En aquesta prova després de lliscar 
se l’enviava directament al destí, on es trobava el braç a 2,0s.  

Correspondència amb [º] de la [n]: [0º - 300n] – [90º vertical – 600n] – [180º - 900n] 

Figura 8.7 Segona prova amb el banc. S’ha solucionat el problema del soroll amb la ponderació 
exponencial mòvil, i implementat el pas a “on es trobava l’obstacle”  (t = 5s) posterior a la fase de FRE (t = 
[1 4,5] s ) . Aquest moviment és en sentit ascendent, i passa una mica més enllà de la vertical. 

Comentar que la velocitat de actuació del sistema d’ha forçat que fós així de lenta (10 segons en total) 
per a poder observar les fases de l’estratègia de control mentre s’executava. 
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A la figura 8.7 s’observa que s’ha eliminat efectivament el soroll en les mesures i que la 

implementació del total de l’estratègia de control funciona (fent ara el moviment a on es 

trobava l’obstacle) . A continuació es relaxen les limitacions de velocitat que s’havien 

posat inicialment per seguretat i poder observar l’algoritme en acció , que han tingut la 

conseqüència que el sistema tardés quasi 10 segons en completar el moviment.  

A la prova mostrada per la figura 8.8 s’observa un problema que quedava 

emmascarat per les velocitats baixes : el controlador C2 tarda molt en donar el vistiplau 

de que s’ha deixat de lliscar, tardant quasi dos segons (des de t=1,2s fins t=3s ). Es duen a 

terme ajustaments en el codi i paràmetres de C2. 

Figura 8.8 Prova similar a l’anterior, però a  velocitats nominals del braç 
robot. Dura la meitat que la prova mostrada a la figura 8.7 per a un moviment 
d’amplitut similar. S’observa però que el controlador C2 es molt conservador a 
l’hora de ir que s’ha deixat de lliscar.  Moviment descendent des de la vertical. 

Figura 8.9 – Resultat prova final, de la mateixa amplitut que 8.8 però ara 
en sentit de moviment contrari. S’observa que la reacció de C2 un cop deixa 
d’haver-hi lliscament és molt més ràpida . Moviment d’una horitzonal a quasi 
l’altre 
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Els resultats finals obtinguts (figura 8.9) mostren una millora substancial de la 

velocitat de resposta del controlador C2 un cop s’ha deixat de lliscar .  

8.6 Conclusions estratègia de control 

Els resultats obtinguts per l’algoritme de control en el banc de proves (apartat 8.5) 

mostren que l’estratègia  de control per lliscament pot ser viable, tenint en compte 

aspectes com eliminar el soroll dels sensors (ja sigui elèctricament i/o filtrant la senyal) i 

procurar que els microcontroladors reaccionin ràpidament (mitjançant bon codi i 

calibrant-ne bé els paràmetres). 

Ara bé,  per a  implementar la estratègia de control per detecció de lliscament al braç 

robot d’en Dabo és necessari força treball addicional:  

- Cal generalitzar  l’estratègia de control a múltiples GL: 

En un braç amb 4GL no es pot simplement aplicar grau a grau l’estratègia de 

control d’un GL. Que  alguna unió de la cadena cinemàtica llisqui hauria d’afectar 

el control de la resta de GL .  

- Cal dur a terme un anàlisi dinàmic del nou disseny del braç definitiu: 

Les masses i inèrcies del nou disseny  seran considerablement diferents de una 

barra sòlida com es tenia al banc de proves. Hi hauran forces inercials 

(centrífuga, per exemple) en absolut despreciables a tenir en compte, i també 

apareixeran forces de Coriolis. 

- Implementació en ROS: 

Cal fer la transició del MATlab® emprat en el banc de proves a ROS , el sistema 

operatiu  en que funcionen els diversos sistemes de la Tibi i en Dabo.  
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9. ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL 

L’objecte d’estudi d’aquest projecte (el braç mecànic) és un únic prototip que no serà 

produït en sèrie, limitant-se a un únic parell de braços com a màxim . Durant la realització 

de l’estudi s’han construït dos bancs de proves , però s’ha aprofitat gran part dels elements 

del primer banc pel segon. Degut a poca quantitat d’elements físics no reutilitzables 

emprats és d’esperar que l’impacte ambiental sigui nul o molt baix, tot i que cal un estudi 

d’impacte ambiental que avaluï dit impacte i explori els mètodes d’eliminar dits materials. 

9.1 Avaluació de l’impacte ambiental 

9.1.1  Elements específics emprats i destí d’aquests 

En la construcció i utilització s’han utilitzat els elements següents (taula 9.1): 

Element Quantitat Descripció Utilitzat on? Destí final 

Perfils alumini 3,40 m. 

(4x 60cm, 2x50cm) 

Perfils extruïts d’alumini 

tipus ITEM 35x35mm 

Base bancs proves 

 #1 i #2  

(mateixa pels dos) 

Fons  

material  

centre IRI 

 

Elements subjecció o 

mecànics 

Abundant Cargols, cantoneres, 

femelles, rodaments , 

molles, etc... 

Banc de proves 

#1 i #2. 

 

Servomotors i  

sensors de posició 

1 servomotor RX-64 

2 sensors Vishay Spectrol 

Elements electrònics amb 

parts mòbils 

Connectors elèctrics  ~2 m cable elèctric 

1x protoboard 

Cables de Ø2mm tallats a 

mida i un protoboard 

Microcontroladors 

 i accessoris  

1x Arduino Uno 

1x Dynamixel2USB 

Controlador extern i 

conector dels servomotors 

per usb 

Peces impreses 3D ~500 cm^3 ABS Peces impreses 3D per 

extrusió d’ABS 

~300cm^3 Banc #1 

~200cm^3 Banc #2 

Residu, 

 a reciclar. 

9.1 Taula d’elements emprats en el projecte 

S’observa a la taula 9.1 que la majoria d’elements emprats en el projecte es van 

emprar en ambdós bancs de proves, excepte les peces impreses en 3D que diferien d’un 

banc a l’altre.  En quant al destí final dels elements existeixen dues possibilitats: 

- Fons material centre IRI : El centre on es va dur a terme aquest projecte disposa 

d’un taller propi, amb eines i materials. Els elements que tenen marcat aquest 

destí es desmunten i guarden al taller per a una posterior reutilització. 

- Residu: Degut bé a la naturalesa temporal o personalitzada d’aquests elements 

no es possible o factible re-utilitzar-los en projectes posteriors. Es consideren 

residus a reciclar. 

 



[62] | Josep Call Quer | Millora de braç mecànic per a robots humanoides 
 

 

9.1.2  Estimació impacte ambiental dels residus 

En l’apartat 9.1.1 s’ha donat la conclusió que el residu de major impacte ambiental 

són les peces impreses en 3D. Aquestes han estat fetes amb plàstic ABS (Acrilonitril 

butadiè estirè) un termoplàstic amorf d’ús molt estès degut a la seves propietats 

mecàniques i alta resistència als elements químics (exceptuant la llum UV). La seva 

densitat es baixa i s’extrudeix o injecta amb facilitat. Es troba present en multitud de 

carcasses, envasos, joguines, etc. 

Segons la base de materials ICE v2.0 (Inventory of Carbon and Energy, Universitat de 

Bath,UK), una base de dades que compila les empremtes energètiques i de CO2 de 

materials, el plàstic ABS apareix com: 

Material 
Empremta energètica  Empremta Carboni 

Total [MJ/kg] Biomassa [MJ/kg] [kgCO2/kg] 

ABS 95,30 48,6 3,76 

9.2 Entrada ABS en la base dades ICE 

El concepte d’energia de biomassa es refereix a la quantitat d’energia gastada que 

roman en el producte final, en forma d’enllaços polimèrics del plàstic. Aquesta està inclosa 

dins del “Total”, que considera la fabricació d’un kilogram de material des dels elements 

primaris. Tenint en compte les quantitats de residu produïdes de l’apartat 9.1.1 i la taula 

9.2  i que la densitat del plàstic ABS és de 1,06 – 1,07 g·cm^3 es té: 

ABS emprat PFC Empremta energètica  Empremta Carboni 

Densitat Volum emprat Massa  Total [MJ] Biomassa [MJ] [kgCO2] 

1,06 g·cm^3 500·1,5 cm^3 0,53 kg 75,76 38,64 2,99 

9.3 Impacte ambiental dels residus del PFC 

 Notar que el volum emprat és major que els 500cc de les peces impreses. Això 

correspon a que el material de suport (ABS) necessari durant l’impressió també es 

descarta, i suposa un 50% del volum del producte final  

9.1.3  Gestió dels residus generats 

Segons el Catàleg Europeu de Residus, adoptat per la Generalitat de Catalunya com 

a “Catàleg de residus de Catalunya”, l’ABS es classifica com: 

15 - RESIDUS D'ENVASOS;  

1501 - Envasos (inclosos els residus d´envasos de la recollida selectiva municipal) 

  Vies de gestió orientatives* 

CER  Descripció CLA VAL TDR 
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150102 Envasos de plàstic 
no 

especial 

V51  

V61  

V12 

T12 

 

Taula 9.4 Classificació ABS segons Catàleg Residus 

Els residus d’ABS estan classificats com a “no especials” , i es considera que té tres 

vies de valorització (reciclatge) .  En cas que no es pugui valoritzar el residu el seu codi de 

tractament de residus és T12. 

En els municipis amb recollida selectiva de plàstics es pot tirar al contenidor groc, 

com és el cas de Barcelona, on s’ha dut a terme el projecte.  

 

9.2 Alternatives considerades 

 A l’hora de fabricar les peces personalitzades s’han considerat diverses opcions: 

fer-les metàl·liques mitjançant eines CAM/CNC i maquinària de taller o impreses 3D. La 

primera opció s’ha descartat per el cost, complexitat del procés i temps de fabricació.  Dins 

de la impressió 3D per extrusió s’han considerat varis materials: ABS, PLA i Nylon .  

 El PLA (Àcid Polilàctic) és un termoplàstic obtingut a partir del midó del blat (o 

arròs, canya de sucre, etc)  emprat extensament en l’industria alimentària . Es fàcilment 

reciclable i biodegradable, i es pot emprar en impressió 3D d’extrusió.  Comparat amb 

l’ABS la seva petjada ecològica es menor energèticament (48.9 MJ/kg Total) i en quant 

emissions es considera que és de “petjada zero” . A l’estar fabricat a partir de vegetals que 

han absorbit CO2 el balanç d’emissions es considera nul per al PLA. 

El principal inconvenient de cara a emprar PLA per a les peces impreses 3D del 

projecte és la seva menor resistència a altes temperatures respecte ABS, i el seu acabat 

superficial pitjor i que no es puguin enganxar peces un cop fabricades (amb acetona). 

Caldria un estudi de les temperatures i modificar alguns dissenys que es varen fabricar en 

peces més petites posteriorment enganxades. 

Un altre material per a impressió 3D considerat és el Nylon. No obstant es descarta 

ràpidament degut a les seves pitjors propietats mecàniques i a la seva enorme empremta 

ecològica energètica (quasi 200 MJ/kg de mitjana, arriba als 365 MJ/Kg en nou material).  
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10. PRESUPOST 

10.1 Introducció  

En aquest annex s’especifiquen els costs associats a les diferents parts del projecte, 

separant-t’ho en diferents partides: Enginyeria, Fabricació i Components comercials . En 

la partida de Enginyeria es consideren els costs associats a la ma d’obra involucrada en el 

projecte, considerant les hores dedicades i tarifes de mercat. En Fabricació es calculen el 

cost de manufacturar les peces impreses 3D del projecte, tant en material com en consum 

energètic. Finalment, en la partida de Components comercials es comptabilitza el cost de 

les peces encarregades en aquest projecte a tercers. 

10.2 Partida de enginyeria  

10.2.1 Tarifes   

En aquest projecte han estat involucrats tres tipus d’enginyers, als que corresponen 

tres tarifes diferents. Es desglossa en una taula les tarifes estimades: 

Tipus professional Tarifa (€/h) 

Becari en pràctiques 7 

Enginyer de suport 11 

Director de projecte 20 
Taula 10.1 Tarifes 

10.2.2 Conceptes imputables i cost total enginyeria 

Els conceptes imputables a l’enginyeria són aquells punts que varen ser 

desenvolupats i varen tenir lloc durant el projecte. En la taula 10.2 es pot observar els 

conceptes així com les hores que s’hi van dedicar. Aquestes hores juntament amb les 

tarifes d’enginyeria vistes a l’apartat anterior permeten obtenir el cost corresponent a 

aquesta partida. 

Concepte Hores Tarifa (€/h) Subtotal (€) 

Projecte PFC 200 7 1400 

Ús taller amb suport 20 18 (Becari + Suport) 360 

Reunions control 10 27 (Becari + Director) 270 

Elaboració memòria 

tècnica 

40 7 280 

Elaboració annexes 

memòria tècnica 

20 7 140 

Gestió 

administrativa 

12 11 132 

TOTAL 302 - 2582 
Taula 10.2 Cost Enginyeria 
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10.3 Partida de fabricació  

10.3.1  Càlcul preu per cm cúbic 

 Les peces impreses en 3D tenen un cost associat que depèn de varis factors (entre 

parèntesis s’adjunten els valors de l’equip emprat) : 

- El preu del material en sí (  €400un cartutx amb 920 cc ) 

- L’amortització de la impressora ( €30K fa 7 anys) 

- L’edició del CAD original per poder-ho enviar a la impressora ( depèn CAD ) 

- El cost de l’electricitat que consumeix la maquina (fins a 1,6 KW pot gastar) 

- I potser un marge de benefici a afegir sobre el total 

- El material de suport, i el cost si es vol que l’operari el tregui 

Típicament en impressió 3D se sol reduir el preu a una tarifa €/cc, amb o sense un 

cost fixe, per a que el client pugui pre-calcular el cost d’una peça abans d’enviar-la i fer-hi 

o no modificacions. 

En l’Institut de Robòtica i Informàtica Industrial (IRI) el cost de la impressió 3D no 

està reduït a un cost fixe més un variable per cc imprès, sinó que té en compte si és per a 

un membre de la UPC, si es vol el material de suport remogut: 

����������� = �10€ + (� + �) ·
5

16,38
	

€

��
+ � · 5

€

�
� · (1 − 0.35 · �) 

����������	������ = (10€ + � · 1
16.38� 	€

��� ) 

On: 

 M i S és el volum imprès (en centímetres cúbics) 

 H és el nombre d’hores que s’ha estat imprimint 

 X és 1 si es tracta d’un membre de la UPC , 0 si no. 
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10.3.1  Conceptes imputables i cost fabricació 

Al tractar-se d’un PFC l’alumne s’ha fet càrrec de la neteja de material de suport i 

preparació de les peces, només comptabilitzant-se el cost P vist a l’apartat anterior. Les 

hores dedicades a remoure el material de suport ja han estat comptabilitzades a la partida 

d’enginyeria 

Comanda  Banc Proves #1   

Material Soport Hores UPC? 

300 150 14 Si 

  Total 217.3€ 

Taula 10.3 Cost fabricació banc de proves 1 

Comanda  Banc Proves #2   

Material Soport Hores UPC? 

200 100 7 Si 

  Total 171,5€ 

Taula 10.4 Cost fabricació banc de proves 1 

10.4 Components comercials  

10.4.1  Llistat i cost dels components comercials 

Component Descripció Subtotal (€) 

Dynamixel RX64 + DYN2USB Servomotor i conector USB 250 

Arduino Uno Microcontrolador (1 un.) 25 

Rodaments 5x11x5 Mini rodaments (10 un.) 15 

SKF7200BEP Angular (4 un.) 75 

SKF6200 Radial (10 un.) 35 

Vishay 981 HE Sensor angular Hall (3 un.) 86 

HUCO 297 48 Clutch miniatura (1 un) 43 

Mayr ROBASLIP Clutch miniatura (1 un) 63 

T5 750x16mm  Corretja (2 un.) 28 

Cargols varis M2,5 – M4 - M5 10 

ITEM 8 40x40 Perfil alumini (2,5m) 50 

TOTAL  680 

Taula 10.5 Cost components 
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10.5 Pressupost total  

 Un cop vistes les diferents partides es procedeix a obtenir el pressupost total del 

projecte. S’observa a la taula 10.6 que la gran majoria del cost del projecte correspon a la 

partida d’enginyeria, a les diferents tarifacions de les hores-persona treballades. A 

continuació hi ha la partida de components (amb un 18,6%) i finalment fabricació 

(10,6%). 

Partida Subtotal % del total 

Enginyeria 2582 70,72 % 

Fabricació 389 10,65 % 

Components 680 18,63 % 

TOTAL 3651 100% 

Taula 10.6 Cost total 
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