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Capítol 5  
 
 

 VISUALITZACIÓ DEL SISTEMA ROBOTITZAT EN 3D 
 
 

5.1. Introducció 

 

En aquest últim capítol, s’explica com enllaçar la simulació del moviment del 

robot amb un visualitzador de realitat virtual en 3D del mateix Simulink. La base 

del robot, corresponent al model simple que ja s’ha elaborat anteriorment en el 

Capítol 2, serà “l’esquelet” del robot (el que ofereix SimMechanics). Per altra 

banda s’afegiran dissenys de CAD del robot manipulador els quals donaran una 

visualització estètica molt més real a la simulació. Així doncs, en aquesta part 

del projecte, també s’explicarà com crear la cèl·lula de treball del robot i com 

importar els arxius dels elements del robot creats prèviament per mitjà del 

programa SolidWorks i desats en format VRLM (reconeguts pel esmentat 

visualitzador de Simulink). 

 

 

 

5.2. Construcció virtual del robot i del seu entorn  de treball 

 

Aquesta part del projecte tan sols acaba donant-li un toc més de detall a la 

seva presentació final. Tot i així, és important realitzar-la, ja que permet una 

bona visualització del conjunt robot-entorn de treball. Així doncs, es tracta de 

donar una aparença real al robot virtual, corresponent a l’aparença del mateix 

robot comercial que s’ha fet referència al llarg de tot aquest projecte.  

 

Aquest procés de caràcter estètic es pot realitzar mitjançant Simulink d’una 

manera fàcil i intuïtiva, si es que es disposen de les eines adequades de 

disseny. 
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Primer de tot, es fan els dissenys de cadascuna dels elements del robot per 

separat mitjançant programes informàtics de disseny en els quals es puguin 

guardar cadascun dels arxius (un arxiu per peça) en els formats: .XML o bé 

.VRML. En aquest projecte s’utilitza el segon tipus d’extensió (VRML), el qual 

és reconegut pel programa “V-Realm Builder 2.0”, que incorpora Simulink a la 

seva llibreria “Simulink 3D Animation”. 

 

Un cop els arxius estan guardats en el format VRML, aquests s’obren des del 

programa “V-Realm Builder 2.0” i es desen dins de la llibreria d’objectes “Object 

Library” del mateix programa. 

 

Llavors es construeix mitjançant “V-Realm Builder 2.0”, un model simple 

adequat pel robot manipulador en qüestió, és a dir, basat en el model simple 

que ja s’ha vist en l’apartat de “Elaboració del model simple del robot 

manipulador”. D’aquesta manera s’obté la base o “esquelet” del robot, que es el 

que en realitat es mourà. Després es superposen els objectes dissenyats 

desats a la llibreria d’objectes damunt de “l’esquelet”. Ara, amb el moviment de 

l’esquelet del robot, també es mouran els objectes dissenyats inicialment, els 

quals són els que donen l’aparença real del robot manipulador. 

 

I per acabar, es creen els diferents elements que pugui haver-hi a l’entorn de 

treball del robot, és a dir: cinta transportadora, llocs on es dipositaran les peces, 

etc. 

 

Tots aquests passos es descriuen amb més detall a continuació: 

 

1. Dissenys dels elements reals del robot manipulad or: 

El disseny de cadascun dels elements d’aparença real que formen el robot 

comercial, el subministra la mateixa casa “Adept Technology Inc.” A la seva 

pàgina web al apartat del robot industrial Adept Cobra s350. En aquest projecte 

s’utilitzarà l’eina de CAD: Solid Works 2009 SP3.0. Per tant s’hauran d’agafar 

els dissenys en format *.prt, *.sldprt, i s’obren en el programa Solid Works. 

Aleshores es tornen a desar, però ara en format .VRML. 
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2. Desar els dissenys de CAD com a objectes del V-R ealm Builder 2.0: 

S’executa el programa V-Realm Builder 2.0 de Simulink i s’obren els arxius 

*.VRML que contenen cada element del robot. A la part esquerra del editor 

virtual, s’haurà creat un grup (Group) dels diferents elements que componen el 

cos en qüestió del robot. Si es fa clic amb el botó dret del ratolí sobre aquest 

“Group”, apareix un desplegable de les diferents opcions que ens és permès. 

Es fa clic a l’opció “Add to Library->Object”. Després ens demana que 

l’anomenem amb un nom, per exemple: si es tracta de l’element 0 del robot se 

li pot dir “e0”. Així successivament amb tots els elements o cossos que faran 

falta per després construir el robot. 

 

3. Construcció del model simple o “esquelet” de rob ot manipulador:    

A partir de rectangles, es construirà la base del robot que més endavant farà 

moure tot el conjunt. Aquesta construcció, tal i com indica el nom “esquelet”, no 

es veurà, tan sols és útil perquè tots els elements coincideixin bé un cop 

muntats. Es tracta de dissenyar amb rectangles el que s’ha explicat 

anteriorment a l’apartat on s’elaborava el model simple del robot. Els rectangles 

es carreguen a través de la icona “Insert Box” de la barra d’eines al capdamunt 

de l’editor (veure Fig. 5.1). 

 

 

 

 

Fig. 5.1 

 

 

Cada vegada que carreguem un “rectangle”, al costat esquerre de l’editor 

virtual, aniran apareixent “Transforms” corresponents a cadascun dels 

rectangles. Així dons cada “Transform” l’anomenarem: E0, E1, E2 i E3, segons 

quin tipus d’element sigui. 
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Per tant s’haurà d’acabar aconseguint un model semblant al que es mostra en 

la següent imatge (veure Fig. 5.2). 

 

 
 

Fig. 5.2 
 
 

 

Nota: És molt important anomenar, posar un nom a cadascun del elements 

rectangles que es carreguen en l’editor virtual, ja que és la única manera que 

aquests siguin actius. Això s’explicarà posteriorment amb més detall.  

 

4. Revestir l’esquelet del robot amb els objectes d e llibreria de V-Realm 

Builder 2.0 guardats prèviament:  

 

Si es fa clic damunt dels elements rectangles (“Transforms”) que s’ha creat 

anteriorment, es desplegarà un arbre, on es troben tots els atributs i propietats 
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que es poden modificar de l’element en qüestió. Ara bé, dins d’aquest arbre hi 

ha un apartat anomenat “children”. Tot el que s’incorpori dins d’aquest apartat 

anomenat “children”, com ara més rectangles, esferes, cons, grups (Groups), 

etc.;quan es realitzi un moviment, a partir de l’element inicial (rectangle), tot el 

que hi hagi en “children” també seguirà el mateix moviment. Així doncs, el que 

s’acabarà col·locant dins d’aquest “children” serà el corresponent grup desat 

anteriorment a la llibreria d’objectes del V-Realm Builder 2.0 (e0, e1, e2, e3) 

amb relació al seu element base E0, E1, E2, E3 (veure Fig. 5.3). 

 

 

 

Fig. 5.3 

 

 

 

Per tant, repetint això per a cadascun dels elements del robot, s’ha 

d’aconseguir el model virtual del robot que es mostra a continuació (veure Fig. 

5.4): 

 

 

Element “rectangle”  
(esquelet) 

Objecte de la llibreria  
(disseny SolidWorks) 



 79 

 

Fig. 5.4 

 
 
 
 
5. Disseny del entorn de treball: 
 
Es tracta de seguir tot el procediment anterior per tal d’afegir, si és que és 

necessari, tot el que faci falta per tal de completar la visualització en 3D de la 

cèl·lula de treball del robot. En aquest projecte, s’afegeix una cinta 

transportadora, i els quatre llocs on es dipositen les peces. 

 
 
 
 
Així doncs, l’entorn de treball que s’acabarà presentant en aquest projecte es 

mostra en la Fig. 5.5. 
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Fig.5.5 
 
 
 

 

5.3. Visualització del món virtual 

 

Per visualitzar en 3D (durant la simulació) el que succeeix en el sistema 

mecànic que s’ha creat, s’ha d’enllaçar el model mecànic del robot creat amb 

Simulink (SimMechanics) i el visualitzador de realitat virtual del conjunt robot-

entorn de treball que s’ha creat prèviament amb V-Realm Builder 2.0. 

 

 Per a fer-ho s’ha de carregar a Simulink el bloc “VR Sink”, el qual es troba en 

la llibreria “Simulink 3D Animation”. Després es fa clic damunt d’aquest bloc i 

sobre la finestra següent (veure Fig.5.6): 
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Fig.5.6 

 

 

 

Primer de tot, és molt important que el “Sample Time” del bloc sigui “-1”. 

Llavors, s’ha de carregar el món virtual (arxiu amb extensió VRML) que s’ha 

creat prèviament) mitjançant “Browse”, per tal d’escollir el camí que porta cap a 

l’arxiu en qüestió. Una vegada s’ha carregat és important marcar sobre quins 

atributs o propietats es vol actuar; per exemple tots els elements del robot 

(mòbils) necessitaran com a mínim 2 atributs: el de rotació i el de translació. Ni 

haurà d’altres, com ara la cinta transportadora o els llocs on es dipositen les 

peces, que per aquests elements (fixes) només caldrà actuar sobre la seva 

translació. Per acabar de seguir aquest concepte veure Fig.5.7. 
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Fig. 5.7 

 

Tal i com s’ha explicat, només s’actuarà sobre la translació i sobre la rotació 

dels elements. Com ja es va explicar, també, la rotació i la translació són dades 

que les subministraven els “Body Sensors” de cadascun dels elements del 

sistema mecànic de SimMechanics: per a la rotació, es dóna una matriu de 

rotació 3x3, i per a la translació es dóna un vector de posició 1x3. La 

interpretació per part del “VR Sink” de la translació de cada element és directe, 

no hi ha problema. Ara bé, la matriu de rotació 3x3 no es interpretable 

directament pel bloc “VR Sink”, ja que cal el bloc “Rotation Matrix to VR”. A part 

d’això només cal tenir en compte que a Simulink, és a dir, el model mecànic del 

robot, estava definit tot amb metres, mentre que el món virtual del robot està en 

mil·límetres. Per tant hi haurà d’haver un canvi d’unitats (de metres a 

mil·límetres). 

 

Tot això s’observa en la Fig.5.8, la qual mostra l’aspecte final en codi Simulink 

del visualitzador de realitat virtual (“VR Sink”): 
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Fig.5.8 

 
 
 
5.4. Conclusions 
 
En aquest capítol es dóna per acabat el desenvolupament d’aquest projecte, 

amb els següents punt assolits: 

 

 -La construcció virtual de l’entorn de treball del sistema robotitzat. 

 

-La importació d’arxius CAD del robot manipulador des de SolidWorks, 

amb la qual cosa dóna un aspecte més real al robot manipulador.  
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-Relacionar la simulació que s’efectua sobre el model mecànic definit en 

Simulink amb el visualitzador virtual. 

 

El que no s’ha pogut aconseguir ha estat incorporar una finestra de 

visualització del món virtual en la mateixa interfície d’usuari creada amb GUIDE 

de MATLAB (explicada en el capítol 4), la qual cosa comporta haver de tenir 

dues finestres obertes: la interfície d’usuari i la finestra del visualitzador de 

realitat virtual. 


