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Capítol 4 

 

CONTROL DEL ROBOT MANIPULADOR 

 

 

4.1. Introducció 

 

Per tal de controlar els moviments simples del robot, és a dir, els moviments 

que parteixen d’una posició inicial i han d’assolir una posició final, és necessari 

implementar un control que sigui ràpid i capaç d’assegurar un error mínim en la 

posició del efector final del braç respecte a la posició desitjada. Ara bé, per 

enllaçar cadascun d’aquests moviments simples que formen la seqüència del 

procés, s’utilitzarà un control de tipus seqüencial. En aquest control seqüencial 

hi ha definides posicions relacionades estrictament amb l’entorn de treball del 

robot, tal i com ha d’ésser. Però, també és possible que s’arribi a modificar 

alguns elements de la cèl·lula, els quals repercutirien en el programa 

seqüencial, ja que aquest ja no seria vàlid. Al final d’aquest capítol es 

presentarà una solució per aquest tipus de problema. 

 

 

4.2. Control de les articulacions del robot 

 

Per tal de realitzar el control de les variables continues del sistema robòtic, 

s’escollirà el mètode de control més adient, s’estudiarà teòricament i, finalment 

s’implementarà a l’ordinador en codi MATLAB i Simulink. 

 

4.2.1 Tria del tipus de control 

El control de les articulacions es pot realitzar per a cadascuna d’elles, control 

independent, o bé de manera conjunta amb totes les articulacions, control 

multiarticular. 
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El control independent, requereix el coneixement del model dinàmic de 

cadascuna de les articulacions. Si aquestes actuen per mitjà d’un motor de 

corrent contínua, el seu model matemàtic és força senzill. Ara bé, si s’utilitzen 

altres actuadors com: motors de corrent alterna, motors pas a pas, 

servomotors, elements pneumàtics, elements hidràulics, etc., aleshores la 

complexitat del seu model augmenta considerablement, fent que el seu control 

es faci més difícil. 

 

En canvi, el control multiarticular, permet fer el control de totes les articulacions 

al mateix temps, basant-se en el model del conjunt robot. L’essència d’aquesta 

estratègia de control es basa en la compensació dels efectes gravitatoris, 

centrífugs i fregaments, tot generant un parell adequat, cτ , a cadascuna de les 

articulacions per tal d’assolir la posició desitjada.  

 

Degut a que el control multiarticular acaba sent un tipus de control molt potent, 

serà el que s’acabarà utilitzant pel control del braç robòtic en qüestió. Pel què 

respecte al control multiarticular s’ha de considerar el següent: 

 

-Es tenen en compte les influències de la resta de les articulacions per al 

control d’una en concret. 

 

-El control augmenta de complexitat en funció de la complexitat del 

model del robot. 

 

-Tècniques més utilitzades: 

  -Desacoblament per inversió del model / Parell computat. 

 

-Tècniques de control adaptatiu: 

  -Planificació de guanys. 

  -Amb model de referència (MRAC). 

  -Parell calculat adaptatiu. 
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De tots aquests tipus de control multiarticular, s’acabarà escollint per a realitzar 

el control de les articulacions del braç robòtic serà el de Parell computat, el qual 

s’explica a continuació. 

 

 

 

4.2.2. Control mitjançant Parell computat 

Per començar s’ha d’acceptar un robot amb el model dinàmic següent: 

 

  ),'()(),'('')( qqFqCqqHqqD v+++⋅=τ     (*) 

 

on, 

τ  =>vector dels parells aplicats a cadascuna de les articulacions. 

)(qD =>matriu d’inèrcies. 

),'( qqH => vector de forces de Coriolis i centrípeta. 

)(qC => vector de forces gravitatòries. 

),'( qqFv =>vector de parells acoblats d’altres articulacions. 

 q => vector de posició. 

 'q => vector de la velocitat. 

''q => vector de l’acceleració. 

  

Del robot es disposarà el seu model donat per ),'(ˆ),(ˆ),,'(ˆ),(ˆ qqFqCqqHqD v . Així 

doncs, el mètode de control està format pel control Parell Computat + PID: 

  

cr eqD τττ +⋅= )()(ˆ         ,on:  ),'(ˆ)(ˆ),'(ˆ qqFqCqqH vc ++=τ  

                                             ''''' eKieKveKpq dr ⋅+⋅+⋅+=τ  (acció de control). 

                 qqe d −=  

                                              ''' qqe d −=  

                                              '''''' qqe d −=  
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Aquesta explicació anterior potser queda més clara observant el que seria 

l’esquema bàsic d’un control multiarticular amb parell calculat (Fig.4.1): 

 

 

Fig. 4.1 .Esquema bàsic parell computat. 

 

 

Els guanys dels paràmetres de control del PID seran matrius diagonals nxn, en 

el cas en qüestió serà de 4x4. D’aquesta manera, els paràmetres de control del 

controlador PID seran particulars per a cadascuna de les articulacions del 

robot. 

 

 Per el guany proporcional, Kp.    →    
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Per el guany integral, Ki.             →      
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Si substituïm el parell, τ , en l’equació del sistema dinàmic inicial (*), es calcula: 
 
 

[ ] ),'()(),'('')(),'(ˆ)(ˆ),'(ˆ'''''ˆ qqFqCqqHqqDqqFqCqqHeKieKveKpqD vvd +++⋅=+++⋅+⋅+⋅+⋅
 

 
Si restem '')( qqD ⋅ , als dos costats de la igualtat, s’obté: 
 

[ ]vv FFCCHHqDDDeKieKveKpe )ˆ()ˆ()ˆ('')ˆ(ˆ''''' 1 −+−+−+⋅−⋅=⋅+⋅+⋅+ −  
 
 
Si el model fos exacte, el costat dret de la igualtat seria 0. No obstant, a la 

pràctica, el model del robot no es coneix amb precisió, de manera que serà 

necessari considerar un parell de pertorbació, dτ : 

 

   dDeKieKveKpe τ⋅=⋅+⋅+⋅+ −1ˆ'''''  

 

S’ha de tenir en compte que existiran acoblaments entre articulacions degut a 

que en el costat dret de la igualtat anterior, 1ˆ −D  no és diagonal. 

 

Si dτ  es fa suficientment petita, el comportament dinàmic dels errors en les 

articulacions s’aproximarà al comportament dels sistemes lineals de 2on ordre. 

 

Es tracta d’un mètode de control molt potent, ara bé, per calcular cτ , és 

necessari processar en temps real, les matrius ),'(ˆ),(ˆ),,'(ˆ),(ˆ qqFqCqqHqD v , ja 

que requereix una important quantitat de càlculs, que creix considerablement 

en funció dels graus de llibertat del robot. 
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4.2.3. Implementació del control del robot a Simuli nk 

Seguint el model o esquema bàsic del control multiarticular mitjançant parell 

computat, es desenvolupa el següent codi Simulink (Fig. 4.2) per tal de realitzar 

el control de les 4 articulacions del braç robòtic. 

 

 

 

 

Fig. 4.2 

 

 

1. Funció matriu d’inèrcia. És una bloc tipus MATLAB function, el qual va a 

buscar a MATLAB la funció INERTIA. Aquesta consisteix en que donat el vector 

de posició real, Q (1 x 4), retorna una matriu d’inèrcia, D (Q) (4 x 4). 

 

2. Funció forces de coriolis.  És una bloc tipus MATLAB function, el qual va a 

buscar a MATLAB la funció CORIOLIS. Aquesta consisteix en que donats els 

vectors de posició real, Q (1 x 4) i de velocitat real, QD (1 x 4),  retorna el vector 

de forces de coriolis, H (Q,QD) (1 x 4). 

 

3. Funció vector gravitacional.  És una bloc tipus MATLAB function, el qual va 

a buscar a MATLAB la funció GRAVLOAD. Aquesta consisteix en que donats 

els vectors de posició real, Q (1 x 4),  retorna un vector de forces gravitacionals 

G(Q) (1 x 4). 
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4. Controlador Proporcional-Integral-Derivatiu (PID ). Aquest regulador 

s’encarrega de donar el senyal de control Tau_r (e), que junt amb el seu 

producte amb la matriu d’inèrcia D(Q), més la suma amb el vector de forces de 

coriolis H(Q,QD) i amb el vector de forces gravitacionals G(Q), acabarà donant 

el parell motor que s’ha d’aplicar a cadascuna de les articulacions, per tal 

d’aconseguir la consigna desitjada. A l’interior del bloc PID de la Fig. 8, hi ha la 

comparació (restador) entre el valor desitjat (consigna) i el valor real (sensor). 

L’aplicació dels tres paràmetres de control i la suma del resultat per tal d’obtenir 

Tau_r. El procediment teòric per a obtenir Tau_r ja s’ha explicat anteriorment, la 

seva implementació en codi Simullink es mostra en la Fig. 4.3. 

 

 

Fig. 4.3  

 

 

Els paràmetres de control del regulador PID es configuraran en funció de les 

velocitats (w) de cadascuna de les articulacions del braç robot manipulador. 

 

 

D’aquesta manera, s’obté el següent: 
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 { }3210 2,2,2,2 wwwwdiagKv ⋅⋅⋅⋅=  

KpKi ≤  
 

 
On, 3210 ,,, wwww , corresponen a les velocitats de les articulacions 0, 1, 2 
i 3, respectivament.  

 
  
Per a simular els diferents moviments del robot s’ha escollit un temps de 

simulació de 0.11 s, i un temps d’acció de 0.1 s. Això dóna lloc a unes 

velocitats màximes més o menys regulars per els moviments programats. Així 

doncs, es disposa de les següents velocitats màximes: 

 

 

smw
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Per tant s’obté el següent: 
 
 { } { }25.12,1600,400,5.3,40,20, 2222 XdiagXdiagKp ==   
 
 { } { }7,80,40,)5.32(),402(),202(),2( XdiagXdiagKv =⋅⋅⋅⋅=  
  
 
Per al cas de l’articulació 0: 
 

2
20 XKpKp ==  

 
 XKvKv ⋅== 220  
 
 
 
I finalment el paràmetre de control integral: 
 
 KpKi =  
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4.3. Control de la seqüència del procés 

  

Mentre que en Simulink es controla la simulació dels moviments del braç 

manipulador (continu), amb MATLAB es controla la seqüència (discret) que ha 

de realitzar el robot per tal de realitzar correctament la seva tasca. D’aquesta 

manera el programa MATLAB donarà les ordres de moviments que ha de fer el 

robot, i Simulink els simularà, tot retornant cap a MATLAB els valors que li faci 

falta per tal de seguir amb el pròxim moviment. 

 

Cal explicar que el control de la seqüència es realitzarà des del GUIDE de 

MATLAB. Es tracta d’implementar una interfície d’usuari molt simple per tal de 

indicar al programa quina és el tipus de peça que el robot a de classificar i per 

ordenar-li que en faci la simulació. 

 

Abans d’explicar el codi del programa que governarà el cicle de funcionament 

del robot, cal explicar els següents conceptes: 

 

a) Zones de col·locació de les peces.  En apartats anteriors s’ha explicat que 

cadascuna de les peces es col·locarà en una zona o una altra en funció del 

tipus que siguin aquestes peces. Doncs bé, el que s’acaba fent és assignar 

cada peça mecànica a un punt concret del pla X-Y, que simularà la capsa o 

recipient on es dipositarien les peces. Aquestes posicions estaran definides en 

el programa, com a constants.  

 

b) Polsador d’aturada (STOP).  Simula l’activació o bé desactivació del 

sistema. Es realitzarà amb la variable booleana STOP. Així, per STOP = 

FALSE, sistema activat, mentre que per STOP = TRUE, el sistema romandrà 

inactiu. 

 

c) BUIT.  Simula el sistema de buit alhora de subjectar la peça mecànica en 

qüestió. També es realitza mitjançant una variable booleana, anomenada BUIT. 

Així, per BUIT = TRUE, hi haurà força de succió en la part del EF per tal 

d’agafar la peça, mentre que per BUIT = FALSE, la força del buit és nul·la. 
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d) ESTAT. Es tracta d’un índex o comptador que s’incrementa per a cada 

iteració del programa. La seva funció és guiar el programa perquè segueixi el 

recorregut correcte per a cada estat de la màquina seqüencial. Es realitzarà 

amb una variable sencera anomenada ESTAT. 

 

e) Tipus de peça (TP).  És una variable sencera, TP, que pot prendre els 

valors: 1 o 2 o 3 o bé 4, corresponent als 4 possibles tipus de peces 

mecàniques. Abans de començar cada cicle (classificació d’una peça), el 

sistema ha de conèixer el tipus de peça que arribarà per la cinta transportadora 

per tal de col·locar-la al seu lloc corresponent. 

 

f) Primera vegada que s’inicia la seqüència.  Es tracta d’un concepte que ha 

de conèixer el programa, ja que, en cas contrari, el robot quan tornés a repetir 

el cicle, aquest començaria des de la posició de repòs (posini) i el que es 

desitja és que ho faci des de la posició preparada per recollir la següent peça 

(posxyp). Això es simplificarà amb una variable booleana “pcop”, que 

s’inicialitzarà a TRUE, però que després de la primera seqüència es posarà a 

FALSE. I es quedarà així si no és que es torna a inicialitzar al programa 

principal. 

 

Nota:  Les posicions “posini” i “posxyp” s’expliquen més endavant. 

 

e) Valors finals (vf).  Com ja s’explica més endavant, junt amb el codi, els 

valors finals de cada articulació després de cada simulació de moviments es 

guarda en l’estructura de dades vf: on vf.u, vf.d, vf.t i vf.q, corresponen als 

valors finals de del articulacions 0, 1, 2 i 3, respectivament. Això és important ja 

que cal conèixer la posició de l’eix de cada articulació abans d’iniciar un nou 

moviment. Així doncs, aquests valors finals després d’un moviment del robot, 

acaben sent les condicions inicials de cada articulació. 

 

Així doncs el programa creat al GUIDE de MATLAB que haurà de controlar la 

seqüència del robot, es basarà en iniciar el fitxer INTER.m. Ara bé, abans 
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d’executar-lo cal inicialitzar algunes variables globals amb el fitxer 

PRINCIPAL.m. A continuació es presenta el codi d’aquest fitxer: 

 

global  pcop  

global  vf  

pcop = true;  

vf.u=0;vf.d=0;vf.t=0;vf.q=0;  

INTER(pcop,vf);  

 

Com que és el primer fitxer que s’ha d’executar si és la primera vegada que 

volem fer la simulació, posa la variable “pcop” a true, ja que serà la primera 

peça que classificarà, i les condicions finals (a través de la tupla “vf”) són 

posades a zero, ja que es vol començar des de la posició “posini”. També 

s’observa que aquests booleans s’introdueixen a la funció “INTER”. La funció 

“INTER” serà l’encarregada de carregar la interfície d’usuari, i de passar els 

valors que es vulgui cap a les funcions que controlaran el procés i els 

moviments del robot. Així doncs, quan s’executa el fitxer “PRINCIPAL.m”, 

apareix una finestra com la de la Fig. 4.4: 

 

 

Fig. 4.4 

1 

2 

3 
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1. Informació gràfica.  Després de cada moviment es recullen els valors que es 

vulguin, els quals s’han generat durant la simulació a Simulink i es porten a les 

gràfiques de la interfície d’usuari “INTER”. 

 

2. Introduir el tipus de peça.  En aquest editor de text s’escriu el número 

corresponent al tipus de peça que es vol classificar. 

 

3. Botonera de control de la simulació.  Mitjançant aquests botons, es podrà 

iniciar la simulació, un cop estigui en funcionament es podrà aturar i, si es 

desitja llavors continuar la simulació des del moviment en que s’ha aturat. 

També serà possible posar a zero (fer reset) a les condicions inicials del 

sistema. 

 

En el editor de text de la finestra, on s’ha de col·locar el tipus de peça se li ha 

de introduir el tipus de peça que ha de ser classificada. Si el enter que 

representa el tipus de peça, està entre els valors 1 i 4 (ambdós inclosos), 

aleshores la seqüència s’iniciarà per tal de classificar aquesta peça al seu lloc 

corresponent. La disposició del lloc on han de ser dipositades les peces quan 

són classificades en el pla X-Y, es mostra en el següent esquema (Fig.4.5, 

unitats en metres). 

 

 

Fig. 4.5 
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Pel que fa a la posició del EF al llarg de l’eix Z, s’acabarà simplificant de 

manera que mentre el braç estigui desplaçant-se, tant si té subjectada una 

peça com si no l’hi té, la posició del EF romandrà al seu extrem superior (0.246 

m). Per altra banda, quan el braç es disposi a recollir qualsevol peça sobre la 

cinta transportadora o bé alhora de dipositar-la, l’EF baixarà fins a la seva 

posició vertical mínima (0.046 m). A més a més, quan succeeixin aquestes 

últimes accions, en les quals hi intervé el concepte de la força del buit, la 

variable booleana BUIT passarà a valer TRUE quan vulgui agafar la peça, i 

seguirà valent TRUE fins que el robot no es trobi en el lloc corresponent per 

dipositar la peça, serà llavors quan la variable BUIT passarà a valer FALSE. 

 

També s’ha de comentar que en el primer cicle, és a dir, després d’executar el 

fitxer “PRINCIPAL.m”, i després de prémer el botó “SIMULAR”, el primer 

moviment del conjunt de moviments que es realitzaran, es farà des de la 

posició de repòs, que pertany al vector que relaciona l’EF amb l’origen [0.35 

0.00 0.246]. I tenir en compte que un cop finalitzat el primer cicle, el següent 

conjunt de moviments (següent cicle), es realitzaran des de l’última posició 

programada. És a dir, l’última posició programada haurà de coincidir amb la 

primera posició programada des de la qual es desitgi que comenci els següents 

cicles (excepte el primer); lògicament, s’imposarà que la última posició 

programada sigui la que deixi l’EF sobre la cinta transportadora, per tal de 

preparar-lo per a recollir la següent peça. Aquesta posició serà posxyp = [0.01 

0.34 0.246]. 

 

El codi (dins el fitxer de la funció “INTER”) que controla la seqüència un cop 

s’ha premut el botó “SIMULAR”, es mostra a continuació: 

 

function  simular_Callback(hObject, eventdata, handles)  

STOP = false;  

BUIT = false;  

global  pcop  

global  vf  

global  PAUSA 

  

TP = str2double(get(handles.TP, 'String' ));  
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if  ((TP < 1)||(TP > 4))  

    STOP = true;  

else  

    STOP = false;  

end  

if  (pcop == true)  

    ESTAT = 0;  

    seq_i  

else  

    ESTAT = 1;  

    seq_i  

end  

 

Cal comentar, que el número que es posa en el lloc de tipus de peça de la 

finestra, es tracta d’una cadena de caràcters (String), amb la qual cosa implica 

que s’hagi de convertir en un “double” per tal de tractar-lo numèricament. Si 

“TP” no està entre 1 i 4, aleshores s’hauria de tornar a prémer “SIMULAR” tot 

havent canviat el tipus de peça per una d’adequada. També es pot deduir que 

depenent de si es tracta del primer cop que s’entra en la seqüència, el 

programa començarà de del inici (pcop = true → ESTAT = 0) o si ja s’ha 

inicialitzat el procés anteriorment, el programa començarà des d’una posició 

més avançada o preparada per recollir la peça (pcop = false → ESTAT = 1). A 

més a més, també ja es pot veure que el fitxer que controlarà la seqüència 

(conjunt de moviments simples) del robot serà “seq_i”, la qual agafa: STOP, 

BUIT, TP, ESTAT i vf. Després, una vegada s’ha acabat una seqüència 

completa, retorna: pcop i vf. 

 

Per altra banda, si es prem el botó “STOP”, automàticament la variable STOP 

es posa a true, amb la qual cosa s’atura la seqüència del procés; tal i com es 

veu en el següent codi: 

 

function  stop_Callback(hObject, eventdata, handles)  

global  STOP 

STOP = true;  
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I en cas de que es premés el botó “RESET”, la variable “pcop” tornaria a ser 

TRUE i les condicions finals “vf” es tornarien a posar totes a zero; d’aquesta 

manera es podria tornar a simular tot el procés des de la posició de repòs 

(posini) del robot. Això es mostra en el següent codi: 

 

function  reset_Callback(hObject, eventdata, handles)  

global  STOP 

STOP = true;  

global  vf  

vf.u=0;vf.d=0;vf.t=0;vf.q=0;  

global  pcop  

pcop = true; 

 

Durant la simulació, si es prem el botó “PAUSA”, el robot acabará el moviment 

que estigui realitzant i després es quedarà aturat, recordant la posició (amb la 

variable ESTAT). A continuació es mostra el codi: 

 

function  pausa_Callback(hObject, eventdata, handles)  

global  PAUSA 

PAUSA = true;  

 

Per altra banda, si s’ha premut el botó “PAUSA”, es pot continuar la simulació 

des de l’últim moviment per mitjà del botó “CONTINUAR”. Tot seguit es mostra 

el codi que assisteix a aquesta acció: 

 

function  continuar_Callback(hObject, eventdata, handles)  

global  PAUSA 

PAUSA = false;  

 

Recuperant el que s’ha explicat anteriorment, el programa que controlarà el 

conjunt de moviments de la seqüència serà el fitxer “seq_i.m”. Dins el codi del 

fitxer “seq_i.m”, hi ha diferents conceptes a comentar. El que es fa primer es 

carregar l’objecte robot, que es un fitxer (adepts350) en el qual es defineix les 

dimensions, pes, fricció, articulacions, entre altres característiques del robot. 

Llavors, també es defineixen les constants que corresponen als vectors que 

relacionen l’EF amb l’origen de referència del sistema, és a dir, totes les 
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posicions que el sistema necessiti per tal de conèixer cap  a on a de dirigir el 

braç manipulador. També s’inicialitza el sistema, tot fixant el temps de 

simulació (ha de ser el mateix que en el Simulink) amb la constant, t_sim i, 

també s’ha de fixar cada quan es generaran valors nous, mitjançant la 

constant, fixed_size (també ha de coincidir amb la configuració de paràmetres 

de simulació del Simulink). Això ha de ser així, ja que sinó, la quantitat de 

valors que s’enviarien de Simulink cap a MATLAB, perquè aquest simulés cada 

moviment del robot, no coincidiria amb els valors que aquest últim necessita.  

 

 

Per a cadascun dels moviments, dins de cada “case”, a la variable ‘p’ se li 

assignarà el valor de la posició desitjada del EF i les funcions “con_ini”, i 

“movrobot_i”, s’encarregaran de que el robot assoleixi la posició en qüestió. 

 

La funció “con_ini_i”, té la funció de generar, des de MATLAB, els valors 

necessaris perquè Simulink pugui fer al simulació correctament. Com a 

paràmetres d’entrada té: p, vf. On vf és una estructura de dades formada per 4 

valors reals (vf.u,vf.d,vf.t,vf.q), els quals corresponen als valors finals resultants 

de cada articulació al final de cada simulació (tots s’inicialitzen a 0.0). I de 

paràmetres de sortida té: ci, coord. On ci, són les condicions inicials (de 

cadascuna de les articulacions) amb les quals Simulink ha de començar a 

simular. Pel que fa a “coord”, són les coordenades de l’espai que ha d’assolir 

l’EF del robot. Tots aquests valors (ci, coord) que retorna aquesta funció, en 

realitat han de ser constants, tot i que s’acaben organitzant en tuples per 

passar els seus valors de manera més simple. Això ho gestiona el fitxer 

“con_ini_i.m”. 

 

El valor “vf.u” no s’utilitza, ja que tan se val el valor final o inicial de l’articulació 

0, ja que aquesta és fictícia i no se li ha de permetre el moviment.  

 

La funció que segueix a “con_ini_i” és la “movrobot_i”. La funció “movrobot_i” té 

l’objectiu d’enviar cap a Simulink els valors ci, coord (generats per “con_ini_i”) i 

la de donar l’ordre de inici perquè Simulink comenci la simulació del moviment 

en qüestió. Com a paràmetres d’entrada té: t_sim, fixed_size, temps, ci, coord, 
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vf, els quals estan tots explicats. Per altra banda aquesta funció agafa els 

valors finals de cada articulació i els posa com a valors inicials als blocs de 

condicions inicials per a articulacions de SimMechanics. Per a fer això s’ha de 

transformar els valor reals ci, coord, vf.u, vf.d, vf.t ,vf.q a caràcters perquè les 

caixes de diàleg per configurar aquests blocs són editors de caràcters realment. 

Quan això ja s’ha enviat, s’inicia la simulació al Simulink, tot indicant-li el model 

de Simulink que es vol simular. Quan ha passat el temps t_sim, es quan 

s’acaba la simulació, i Simulink envia cap a MATLAB els valors següents que 

corresponen als valors que retorna la funció “movrobot_i”: vf, possp, pos, velsp, 

vel, acsp, ac, tau,  i pe. On: 

 

 -vf: valors finals articulacions (actual moviment)[rad]. 

 -possp: consigna de la posició de cada articulació[rad]. 

 -pos: posició real de cada articulació[rad]. 

 -velsp:consigna velocitat de cada articulació[rad/s]. 

 -vel:velocitat real de cada articulació[rad/s]. 

 -acsp: consigna de l’acceleració de cada articulació[rad/s2]. 

 -ac: acceleració real de cada articulació[rad/s2]. 

 -tau: parell motor aplicat a cada articulació[N*m]. 

 -pe: tupla formada per: 

   -pex: valor real posició EF en eix X[m]. 

   -pey: valor real posició EF en eix Y[m]. 

   -pez: valor real posició EF en eix Z[m]. 

 

 

Nota 1: Pel que respecte a l’articulació 4 (l’articulació de translació), les unitats 

per a la posició, velocitat, acceleració i parell motor, corresponen a [m], [m/s], 

[m/s2] i [N], respectivament. 

 

Nota 2: Els paràmetres de sortida d’aquesta funció acabaran sent tuples, per 

tal d’ajuntar el conjunt d’articulacions i així treballar més còmodament. S’explica 

més endavant. 
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Nota 3: La major part d’aquest codi (“movrobot_i.m”), té la funció d’organitzar 

els valors que es reben de Simulink en estructures de dades (tuples). 

D’aquesta manera es les dades que retorna el Simulink queden més ben 

endreçades.  

 

Per exemple per a la tupla “velsp” (consigna velocitat per a cada articulació) 

tindrà els camps següents: 

 

 -velsp: velocitat per a cada articulació. 

  -velsp.u = consigna velocitat articulació 0 (fictícia). 

  -velsp.d = consigna velocitat articulació 1. 

  -velsp.t = consigna velocitat articulació 2. 

  -velsp.q = consigna velocitat articulació 3. 

 
 
 

4.4. Programació del control de la seqüència del pr océs  

 

Tal i com es va presentar al inici d’aquest projecte, el seu objectiu principal és 

assegurar que el robot faci una determinada tasca de classificació de peces, on 

totes les posicions de l’espai de treball es defineixen prèviament. Però donat el 

cas que l’espai de treball canviés, o que es modifiqués algun requisit de 

funcionament del cicle del robot, entre d’altres possibles modificacions; aquí 

se’n deriva una altra utilitat a partir de tota la base ja aconseguida. Es tracta de 

donar la possibilitat a l’usuari de que es pugui programar el mateix robot al 

mateix moment i amb un llenguatge relativament bàsic. 

 

El programa encarregat, permetrà la programació d’un determinat nombre de 

moviments del robot, segons el criteri de l’usuari programador. La base 

d’aquest programa resideix en que l’usuari introduirà les comandes per a 

controlar les diferents accions del robot, les quals seran interpretades per el 

programa. D’aquesta manera per assolir aquest concepte, es presenta un petit 

llenguatge entre aquest programa i l’usuari programador: 
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Possibles ordres: 

 

 [x,y,z] = posició desitjada del EF en coordenades tridimensionals. 

 ‘BON’ = Activar vàlvula de buit. 

 ‘BOF’ = Desactivar vàlvula de buit. 

 ‘A’ = Avortament de l’ordre (retornarà a l’edició del ordre anterior). 

 

 

Nota 1:  S’observa que amb aquestes comandes tant senzilles, l’usuari ja és 

capaç de programar les accions del braç manipulador. 

 

Nota 2: Es recorda que la programació del robot tan sols permet programar un 

determinat nombre d’accions i, que cadascuna de les ordres que s’han 

esmentat gasten una acció del total d’accions possibles, excepte el cas de ‘A’ 

(que pertanyeria a “edició” de les accions) que no en gasta cap. 

 

 

Per tant, vist el nombre d’accions que necessita el braç manipulador per tal de 

realitzar un cicle relativament òptim, se li ha donat al programa la capacitat de 

poder suportar fins a 8 possibles. 

 

A part d’això, el programa incorpora un “filtre” per a que no s’introdueixin ordres 

incorrectes o bé no interpretables per el programa. En l’ordre per definir la 

posició desitjada del EF del robot, [x y z], es fa el següent anàlisi de 

singularitats del sistema braç manipulador: 

 

La singularitat(no solució) del sistema ve donat per la següent limitació, la qual 

depèn de l’abast del braç en el pla X-Y segons les dimensions dels elements 
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que formen el braç. I “v” és el mòdul del vector de posició el qual relaciona l’EF 

com a punt en el pla X-Y, amb l’origen (centre de referència de sistema). 

   
 
 
 
 
 
| L1 – L2 |  ≤  v  ≤  | L1 + L2 |      ;on L1 = 0.125 m 
 
          L2 = 0.225 m 
 

           v = 22 yx +  
 

Per tant   

 

 (0.1  ≤  v  ≤   0.35) m 

 

Pel que fa al control de la coordenada vertical Z, és tan senzill com dir: 

 

 Si (z > límit superior EF) o bé (z < límit inferior EF),  aleshores 

   ERROR 

   Sinó és el cas, aleshores 

    ORDRE CORRECTE 

 Final  

 

Per al sistema en qüestió en concret: 

 

 Límit superior EF = 0.246 m 

 Límit inferior EF = 0.046 m 

 

Així doncs, el programa detectarà si les coordenades introduïdes són assolibles 

o bé no ho són, amb la qual cosa donaria un missatge d’error i ens tornaria a 

dur a l’edició de la mateixa ordre. 

 

Ja s’havia  fet quelcom semblant dins la funció “cininv.m”, però aquest nou 

“filtre” actua de manera més eficient, ja que és anterior a la funció “cininv.m”. 
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Pel que respecte al programa “progu.m”, el qual controlarà tant la programació 

flexible del robot com l’execució dels moviments programats, es pot dividir en 

dos grans parts: la primera controla l’entrada d’ordres, és a dir, programa la 

seqüència, mentre que la segona part es dedica a executar els moviments 

programats en la primera. 

 

Primer de tot es carrega l’objecte robot “adepts350.m”, els temps de simulació 

perquè MATLAB i Simulink “s’entenguin” (això ja s’ha explicat anteriorment). 

També es defineix un variable sencera, “ENTRADA”, i una variable booleana, 

“E”. 

 

La variable “ENTRADA” és un comptador (índex) que indica quina és el número 

d’ordre(comandament) d’entrada. Per tant, com que hi ha fins a 8 moviments 

(hi haurà també 8 “case”) possibles a ser programats, valdrà de 0 a 7 i, 8 per tal 

de posar la variable booleana “E” a FALSE i així sortir de la primera iteració 

“while” que controla l’entrada d’ordres. 

 

En aquesta mateixa primera part del programa, s’ha de tenir en compte que la 

gestió del control del booleà “BUIT” que serà el simulador de la vàlvula de buit 

es realitza donant valors a una estructura de dades “B”, que indica si s’ha 

activat la vàlvula de buit (ordre ‘BON’), si s’ha desactivat (ordre ‘BOF’), o si per 

altra banda s’ha introduït una coordenada (ordre [x y z]); tot això per a cada 

moviment programat. Així que “B” tindrà fins com a camps de dades fins a 8 

enters; i es valoraran per a cada moviment programat segons el criteri següent: 

 

 

 

- Si s’ha donat l’ordre de ‘ BON’ =>  B.(nº moviment) = 1 

- Si s’ha donat l’ordre de ‘ BOF’ =>  B.(nº moviment) = 0 

- Si s’ha donat l’ordre de [x y z] => B.(nº moviment) = 2 

 

La utilitat d’aquest mètode s’explica en la segona part del programa. 
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Així doncs, una vegada s’ha donat la darrera ordre (la vuitena), el programa 

demanarà si es vol activar (iniciar) la seqüència de moviments del robot. Si es 

prem ‘S’ (Si) la segona part s’activarà tot simulant es moviments programats 

per l’usuari programador. Per altra banda si es prem ‘N’ (No), el programa 

s’acabarà i donarà un missatge tot indicant que si es vol tornar al principi , 

l’usuari torni a executar el fitxer “progu.m”. 

 

La segona part del programa, controlat per una segona iteració “while”, s’ha 

d’encarregar de que segons la informació (ordres) que se li han entrat al 

programa per tal de programar al robot perquè realitzi una determinada 

seqüència, aquest simuli la mateixa seqüència. 

 

Així que la tupla B indicarà si l’acció a realitzar és: activar el buit, desactivar-lo, 

o bé assolir la coordenada introduïda en funció de si B val 1, 0 o bé 2, 

respectivament. 

 

 
Nota:  En el fitxer “progu.m” s’utilitzen funcions diferents de les que hi ha en 

l’apartat anterior (4.2 Control de la seqüència del procés). Això es així perquè 

en aquest apartat no s’interactua amb la interfície d’usuari “INTER”, sinó que 

s’introdueixen les ordres des de la finestra de comandes de MATLAB. Tot i ser 

funcions diferents, només varia la manera com es passen les dades entre 

MATLAB i Simulink, la resta de codi és pràcticament idèntic. 

 

 

 

4.5. Conclusions 

 

Així doncs, en aquest capítol s’haurà aconseguit realitzar el control del sistema 

robotitzat, més concretament: 

 

-Tria del mètode de control més adequat per regular els moviments 

simples del robot. 



 73 

 

-Implementació del mètode Parell Computat en l’ordinador per controlar 

els moviments simples del braç de robot. 

 

-La construcció d’un programa amb una interfície d’usuari per tal de 

controlar i supervisar els moviments simulats del robot. Aquest programa 

controla de manera seqüencial els moviments simples del robot, tot 

enllaçant-los per tal de que es realitzi el procés industrial desitjat. 

 

-La construcció d’un segon programa de comprovació o de test, en que 

es dóna les ordres de moviments del robot amb unes ordres simples i 

fixes, amb les quals es permet planificar els moviments del robot a criteri 

de l’usuari programador. 


