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1 INTRODUCCIÓ 
 

El propòsit principal d’aquest projecte consisteix en elaborar, un algorisme que sigui capaç de moure el robot 

mòbil Robotino seguint la línia que determina el circuit del laboratori. El codi, es farà amb un llenguatge conegut 

en el mon de la programació, aquest s’anomena llenguatge c. Per poder donar i obtenir ordres en temps real, no 

podem fer-ho a través dels sistemes operatius comuns (Windows, iOS,…), ja que són imprecisos i  poden tenir 

retards. Així que, es proposa la utilització d’un SO en temps real anomenat QNX. 

 

Per fer el seguiment de línia,  disposem de moltes opcions que poden ser vàlides, ja que el Robotino té unes E/S 

que fa possible adaptar qualsevol aparell extern ( sensors, càmeres, …). Però, l’opció principal és fer aquest 

seguiment amb captures d’imatge, que es fan a través d’una càmera de xarxa (AXIS). 

 

Tant la interfície que fa possible la comunicació entre el SOTR i el robot, com el codi que ens permet obtenir 

imatges i processar-les a través de la càmera, han estat dissenyades per antics ex-alumnes de la EET (veure 

antecedents).  

 

 

1.1 JUSTIFICACIÓ 
 

El disseny i implementació de processos automatitzats i robotitzats, és el que permet a la indústria fabricar majors 

quantitats a uns preus més competitius, amb la mateixa qualitat i seguretat. 

 

El seguiment de línia d’un robot, es un procés que també s’efectua en món industrial. En les fàbriques de gran 

tamany, podem trobar la presència de robots que subministren a les línies material, les rutes que han de seguir 

aquests robots, és fan possibles gràcies a unes línies que s’introdueixen pels passadissos de la fàbrica. 

Normalment, les línies s’identifiquen amb colors, on cada color representa una ruta de seguiment. 

 

Per això la tria d’aquest projecte, ha estat en gran part determinada per l’ importància que ha tingut i tindrà 

aquests la robòtica en els sectors industrials i domèstics. 

 

 

1.2 OBJECTIUS 
 

Els objectiu principals, consistien en l’estudi d’estratègies de seguiment de línia del Robotino. Però degut a una 

sèrie d’inconvenients, els objectiu principals s’han hagut de re definir a l’estudi d’estratègia de seguiment de línia. 

Considerem 2 motius principals, per el qual, es van haver de re els objectius: 

 

 Adaptar a l’API, elaborada pel David Fernández Rios ( 2013) amb el títol : “Estudi d’integració d’una 

càmera de xarxa a un robot mòbil”, una càmera de xarxa que fos capaç d’obtenir una captura d’imatge en 

un temps inferior al segon. 

 

 Revisar les funcions de la API, per tal d’assegurar el correcte funcionament de les funcions 

implementades en aquesta. Es van haver de revisar i canviar totes les funciones que hi havia.. 

 

 

1.2.1 OBJECTIU PRINCIPAL 

 

Per tal, de clarificar i separar els objectius nous dels antics, hem dividit aquest apartat en dos: 

 

 Antics: 

 

Per l’estudi d’estratègies de seguiment de línia, és facilitava una sèrie de components, aquests 

eren: 
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o Càmera de xarxa, integrada pel David Fernández (veure antecedents). 

o Sensor capacitiu 

o Sensor òptic 

 

Amb aquests components, és proposava elaborar un codi per cada un d’ells que fos capaç de 

seguir la línia, I després comparar els resultats per veure la seva eficàcia en aquesta funcionalitat. 

 

 Nous: 

 

Per l’estudi d’estratègia de seguiment de línia, com ja s’ha comentat és van re els objectius, i 

aquests nous eren: 

 

o Familiarització amb el Robotino, la càmera de xarxa, el sistema operatiu en 

temps real QNX I la programació del tipus multi tasca. 

 

o Desenvolupar un algorisme pel seguiment a través de la càmera de xarxa. 

 

o Adaptar les APIs per una nova càmera, per tal de reduir el temps de captura de la 

imatge. 

 

o Comprovar i modificar totes les funcions de les APIs facilitades en el projecte 

“Estudi d’integració d’una càmera de xarxa a un robot mòbil”. 

 

o Interpretar els paràmetres obtinguts per les funcions de les APIs per elaborar un 

algorisme capaç d’assignar unes velocitats i fer el seguiment de línia. 

 

 

 

1.3 PLANTEJAMENT 
 

En aquest apartat, tractarem de explicar breument, els 3 blocs en que es divideix la part principal del projecte. 

 

Aquests blocs, van des de el moment en que el programa fa una petició per l’obtenció de la imatge, fins el 

moment en que s’obtenen totes les velocitats finals, per tal, de corregir el sentit i la direcció del robot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1.1 : Estrucutura principal del projecte 
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L’ informació a tenir en compte en cada un dels blocs, és:  

 

 Captura de la imatge: Per fer la sol·licitud del programa a la càmera, hem de saber que 

segueix l’arquitectura client-servidor. On el client, el codi, i aquest es comunica pel nivell 

3 (nivell de transport) o nivell més baixos amb TCP a partir de  la programació de 

sockets. I el servidor, és la càmera i es comunica pel nivell 4 (nivell d’aplicació) o nivell 

més baixos amb HTTP.  

 

 

 Processat de la imatge: Hem de saber que el format obtingut de la captura d’imatge és en 

BMP, ja que els codis elaborats pel processament tenen en compte que la imatge es del 

tipus BMP. El color, també serà un paràmetre important, depenen del color s’aplicaran 

uns llindars o d’altres per l’obtenció de la part desitjada de la imatge. 

 

 Control de la trajectòria del Robotino: Consisteix en assignar unes velocitats al robot 

depèn de la posició de la línia del terra en la imatge obtinguda. 

 

 

1.4 METODOLOGIA 
 

El mode que s’ha empres per a la realització d’aquest, ha provingut de dues fonts. La primera font es els 

coneixements propis obtinguts al llarg de la meva especialització i una segona font provinent de publicacions 

d’altres autors. 

 

 

1.4.1 FONTS PRIMÀRIES 

 

Els coneixements previs que tenia per elaborar aquest treball, provenen d’assignatures que he anat cursant 

en aquest darrers 4 anys, a més vaig realitzar un parell de cursos relacionats indirectament amb el 

llenguatge de programació afectat en aquest treball.  

 

Les assignatures cursades que m’han ajudat han estat: 

 

 Introducció a la programació informàtica. 

 

 Informàtica Industrial. 

 

 Advanced computer science. 

 

1.4.2 FONTS SECUNDÀRIES 

 

Fonts que han provingut d’altres autors, com poden ser: 

 

 API refence de QNX. 

 

 Informació extreta a la xarxa. 

 

 Antic projecte realitzat per un ex-alumne de la EET. 

 

1.5 ANTECEDENTS 
 

Aquest projecte, és la continuació d’una sèrie de contribucions realitzades per altres alumnes en els seus tfg.  
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Han sigut molts els alumnes que han fet possible crear una interfície capaç de comunicar-se entre la plataforma 

didàctica i el sistema operatiu QNX. Però hi ha varis projectes que han afectat de forma directa.  

 

El primer projecte, va ser realitzat  pel David Fernández Rios ( 2013) amb el títol : “Estudi d’integració d’una 

càmera de xarxa a un robot mòbil”. Bàsicament, tractava sobre trobar un algorisme que fos capaç d’integrar una 

càmera de xarxa al robotino. Per poder integrar la càmera, va crear dues APIs : api càmera i api imatge. On 

cadascuna d’elles, contenia totes les funcions necessàries per poder interactuar amb la càmera a través del 

Robotino. 

 

 

Malauradament, quan és van utilitzar les funcions contingudes en les APIs, és va descobrir que no totes ells 

complien el propòsit d’aquesta mateixa. Per això es va haver de verificar i comprovar una a una les funcions que 

en David va realitzar en les APIs. 

 

El segon projecte, va ser realitzat pel Ricard Sánchez Baldrich (2011) amb el títol:” Estudi d’adaptació a QNX de 

la plataforma didàctica de robòtica mòbil Robotino”. Tenia per objectiu crear una interfície que fos capaç de 

comunicar-se el sistema operatiu QNX amb el Robotino, per poder realitzar aquesta interfície, va dissenyar dues 

APIs: robotinoapi1 i robotinoapi2. 
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2 EL SISTEMES OPERATIUS EN TEMPS REAL 
 

Són utilitzats quan una aplicació requereix execució en temps real. Té la capacitat de proporcionar multi tasca, i 

una ràpida commutació de context, que de entre d’altres són els requeriments essencials per un sistema de temps 

real. 

 

2.1 QUE ES UN SOTR? 
 

U sistema operatiu en temps real (SOTR o RTOS- Real Time Operating System en angles), és un sistema operatiu 

que ha sigut desenvolupat per aplicacions que requereixen ser tractades en temps real. Aquests sistemes operatius 

estan dissenyats per donar correcció en les seves respostes sota unes certes restriccions de temps. Si no són 

respectades aquestes restriccions, es diu que es un sistema fallit. A més, els SOTR tenen la capacitat d’interactuar 

repetidament amb el seu entorn físic 

 

Per garantitzar el seu correcte funcionament, ha de ser un sistema del tipus determinista, és a dir, que el seu 

comportament sigui predictible. 

 

2.2 CARACTERÍSTIQUES GENERALS DELS SOTR 
 

Per poder considerar un sistema operatiu com un SOTR, ha de complir una sèrie de condicions, que determinaran 

si ho és o no: 

 

• Un SOTR ha de ser multi tasca i permissible. 

 

• Prioritat a les tasques definides. 

 

• Ha de ser capaç de poder-ne comunicar entre les tasques, a través de mitjans de comunicació 

proporcionats pel SOTR. 

 

• Ha de ser capaç de resoldre problemes, relacionats amb de prioritats de les tasques. 

 

• El seu comportament temporal ha de ser conegut. 

 

• Ha de ser del tipus determinista, és la qualitat de poder saber amb una gran probabilitat quin serà 

el temps que tarda una tasca en iniciar-se. 

 

• “Responsivitat”, el temps que tarda una tasca en executar-se. Les variables que hem de saber són: 

 

o Temps d’iniciació 

 

o Temps necessari per executar la tasca 

 

o Efectes de l’ interrupció (altres efectes que poden interferir …) 

 

• “Confiabilitat”, el sistema no pot presentar errors dintre d’un límit especificat, ja que ha 

d’assegurar el correcte funcionament. 

 

 

2.3 EL SOTR QNX 
 

És un sistema operatiu en temps real, que està desenvolupat principalment per sistemes encastats. A més, segueix 

la norma POSIX (Portable Operating System Interface Unix en angles), per tal de mantenir la seva compatibilitat 
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amb altres aplicacions. POSIX, és una norma que defineix una interfície, un entorn i una estructura pel sistema 

operatiu.  

 

QNX ens dona una gran flexibilitat a l’hora de programar, ja que es fàcilment personalitzable per a la nostre 

aplicació. Des de d’una configuració en “bare-bone” del kernel amb una petita quantitat de mòduls petits fins un 

sistema de red amplia en “full-down” equipat per servir a centenars d’usuaris. A més ens permet configurar-ho de 

manera que nomes utilitzem els recursos necessaris per a la nostre tasca. 

2.3.1 HISTÒRIA 

 

A principis dels anys vuitanta els canadencs Gordon Bell y Dan Dodge van decidir crear un sistema 

operatiu amb una interfície similar a UNIX, basat en el intercanvi de missatges. Van començar utilitzant-lo 

per els seus propis processadors 6809 i 8088. Poc després el van adaptar per el IBM PC, anomenant el 

sistema QUNIX (Quick Unix). Van crear la companyia QSSL (Quantum Software Systems Limited, 

actualment QNX Software Systems Limited). 

 

A partir d’aquell moment tan la companyia com el seu S.O van anar evolucionant. El sistema va adaptar-

se als successius processadors de INTEL, exprimint les avantatges que cadascun oferia. En l’actualitat 

QNX es comercialitza en més de cent països, i ha estat utilitzat per empreses i institucions tan importants i 

variades com INDRA, Honda,Philips, Texaco o la NASA, a part d’innumerables universitats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2 PRINCIPIS BÀSICS  

 

QNX és capaç d’obtenir un grau d’eficàcia, modularitat i simplicitat, gràcies a dos principis basics: 

 

 L’arquitectura del microkernel, d’aquest principi podem dir que té dues funcions essencials: 

 

o L’ intercanvi de missatges: s’ocupa de l’assignació de ruta de tots els missatges 

entre tots els processos al llarg de tot el sistema. 

 

o Planificació: és scheduler és una part del microkernel I s’invoca sempre que un 

Figura 2.1: Logo QNX 
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procés canvi el seu estat. Com per exemple, el resultat d’un missatge o d’una 

interrupció. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La comunicació entre processos, és pot fer de 3 formes diferents: 

 

o Missatges: El Microkernel,proporciona la comunicació síncrona entre processos 

cooperatius on el procés que envia el missatge requereix una contestació  al 

missatge. 

 

o Proxies: És una forma especial d’enviar un missatge. Estan preparats per la 

notificació d’un possible event, on el procés que ho envia no necessita 

interectuar amb el receptor. 

 

o Senyals: utilitzats entre processos de forma asíncrona. 

 

 

La restà d’operacions les realitzen els diferents processos, cadascú amb el seu propi espai de 

direccionament de memòria, protegits entre si. La principal avantatge d’aquesta configuració, és que la 

falla d’una tasca no afecta a les altres. Els processos poden ser parats o reiniciats en cas de falla. 

D’aquesta manera s’obté un sistema molt més segur i fiable que amb altres configuracions, com l’executiu 

de temps real o la arquitectura monolítica. De fet QNX s’utilitza en alguns serveis com braços de naus 

especials o maquines de poliments de vidre, on les falles de software són inacceptable. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2: Microkernel encarregant-se d’uns processos cooperatius 
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2.3.3 CARACTERÍSTIQUES  

 

 Arquitectura modular al voltant d’un micronucli: 

 

o Nucli de 64 kbytes: gestió de processos i tasques, mecanismes d’asincronisme i de pas de missatges, 

temporitzadors. 

 

o Processos de SO opcionals: 

 

 Gestió de fitxers (discos locals i distribuïts). 

 

 Gestió de la interfície d’usuari. 

 

 Gestió de les comunicacions (TCP/IP,  QNET). 

 

 Gestió de dispositius (Flash, UART,  USB). 

 

 Espai de memòria protegit per a cada procés (de SO i d’usuari). 

 

 Comunicació mitjançant pas de missatge. 

 

 Gestió multi tasca basada en prioritats (256 nivells). 

 

 Facilitats per a sistemes encastats: 

 

o Processadors: MIPS, PowerPC, x86, SH-4, ARM, StrongARM,  XScale. 

 

o Eines: compilació creuada, descàrrega d’imatges i depuració via RS-232 i Ethernet. 

 

o SOTR modular. 

 

o Interfície gràfica d’usuari encastable. 

 

 Compleix l’estàndard POSIX (Portable Operating System Interface based on UNIX): API 

estàndard portable. 

 

 Latències de commutació optimitzades: 

 

o Canvi de context (8s) 

o Servei interrupció (4s) 

 

 Suporta SMP (Symmetric Multiprocessing). 

 

 Accés transparent a recursos distribuïts en xarxa. 

 

 Micronucli instrumentat: permet tracejar els esdeveniments del sistema (interrupcions, missatges, 

estats de les tasques, canvis de context, sincronisme) per facilitar la detecció d’errors de 

programació en temps d’execució. 
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2.4 APLICACIONS DE QNX 
 

A continuació, es mostren alguns exemples de sistemes en els que s’ha utilitzat QNX: 

 

 Sector  industrial,empreses com Caramilk o Crunchie utilitzen QNX per a la monarització i el 

control en l’etapa de mescla de xocolata. També s’ha utilitzat QNX en el sector de la cervesa per 

aplicacions d’inspecció automatitzada d’ampolles. 

 

 Sector medic, el ús de QNX en aquest sector és molt extens. Existeixen aplicacions per mesurar la 

qualitat de la sang donada, control de màquines laser per a la correcció de la vista, màquines per 

electrocardiogrames, angiografies, analitzadors de la densitat de ossos o analitzadors de la 

composició del cos per ajudar en el tractaments contra l’obesitat. 

 

 Telecomunicacions, empreses com Honda, Chrysler o Mercedes incorporen kits de telefonia 

“mans lliures” suportats amb QNX. A més es troben sets d’emissió automatitzada de televisió, a 

part de múltiples aplicacions per Internet, o el sistema de control de transacció de les targetes 

VISA. 

 

 Transports:, QNX s’utilitza per a qualsevol tipus de control de tràfic, ja sigui aeri, en aeroports de 

tot el mon o per carretera, com el control de tràfic en ponts i vies importants. També és utilitzat en 

el sector ferroviari, i no només per al control de tràfic. 

 

 Sector  energètic, centrals elèctriques de tots els tipus (principalment hidroelèctriques i nuclears) 

fan us del QNX per a les seves necessitats de control. 

 

 Sector aeroespacial, en aquesta area QNX s’utilitza tan per el sector terrestre com el espacial. Com 

exemples d’orientació d’antenes, o algunes aplicacions M&C d’equips per a l’estació espacial 

internacional. 

 

 Aplicacions d’ús general, QNX es el sistema operatiu que està darrera del telèfon d’emergència 

d’Estats Units “911”. També pot trobar-se en maquines d’autorentat de vehicles, sistemes 

d’alarmes de congestió de tràfic per a conductors, màquines automàtiques de entrega de bitllets o 

sistemes de refrigeració de vivendes

Figura 2.3: L’ escritori de QNX 
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3 CÀMERA AXIS 207W 
 

Axis és una empresa sueca fundada en 1984 líder en el mercat internacional de vídeo en xarxa i vídeo 

vigilància, els seus productes solen ser utilitzats en cadenes de muntatge, aeroports, trens, autopistes, 

presons i casinos. Va ser la primera empresa en treure al mercat una càmera de xarxa en el 1996 i des 

de llavors no han deixat de treure nous productes i d’innovar en el vídeo en xarxa i vídeo vigilància. 

 

Les càmeres de xarxa d’Axis es basen en estàndards oberts per connectar a qualsevol xarxa IP, 

incloent Internet, i permeten la visualització i gravació remota des de qualsevol lloc del món, 

ofereixen també altres característiques com la detecció de moviment, detecció d’àudio i alarma anti-

manipulació. 

 

Produeixen una gran varietat de tipus de càmeres en xarxa i per a diferents propòsits: 

 

 Càmeres de xarxa fixes, és un disseny de càmera tradicional, la direcció de captura 

és fixa una vegada muntada. 

 Càmeres de xarxa domo fixes, consta de una càmera de petites dimensions amb una 

carcassa de forma ovulada el seu disseny és discret i passa desapercebuda. 

 Càmeres de  xarxa PTZ1,es poden controlar el seu moviment remotament amb un 

ordinador connectat a la xarxa. 

 Càmeres de xarxa ocultes, càmeres de disseny funcional i discret pensades 

especialment per a la vigilància. 

 Càmeres de xarxa amb resolució megapíxel/HDTV2,utilitzades on els detalls de les 

imatges són importants, com per exemple bona visualització de matricules de cotxe. 

 Càmeres de xarxa tèrmiques, proporcionen imatges basades en el calor que emeten 

els objectes capturats. 

 

 

Per a la integració en el Robotino s’ha escollit una càmera de xarxa fixa, ja que són de dimensions 

petites. El seu suport es pot acoblar fàcilment al Robotino, poden utilitzar WI-FI i la transmissió 

d’imatge és ràpida, a part són totalment compatibles amb la VAPIX (api que proporciona AXIS per 

al desenvolupament d’aplicacions). Dins d’aquesta classe s’ha escollit la càmera 207W. 

 

3.1 CARACTERÍSTIQUES 
 

 

AXIS 207W: resolució VGA, interfaç de cable i inalàmbrica 

Sensor d’imatge CMOS d’escombrat progressiu de  1/4’’,VGA i RGB 

Objectiu 4,0 mm: visió de 55°*, F2.0,iris fix 

Sensibilitat  llumínica 1-10000 lux, F2.0 

Vel. De obturació 1/10000 s a 1/2 s 

Compressió de vídeo MPEG-4 Part 2 (ISO/IEC 14496-2) MOTION JPEG 

Resolució Màx, 640x480 

Vel. D’imatge 30 imatges per segon 

Interfície sense fils IEEE 802.11b/g 

Seguretat de xarxa WEP 64/128 bit, WPA/WPA2-PSK, WPA, WPA2 Enterprise 

Protocols  compatibles IPv6, HTTPS, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II) 

Memòria 32 MB de RAM, 8 MB de  Flash 

Alimentació 4,9 - 5,1 V CC, màxim 3,5W 

Connectors RJ-45 Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX, Auto-MDIX 

 

http://www.axis.com/es/products/video/camera/fixed/index.htm
http://www.axis.com/es/products/video/camera/fixed_domes/index.htm
http://www.axis.com/es/products/video/camera/ptz/index.htm
http://www.axis.com/es/products/video/camera/ptz/index.htm
http://www.axis.com/es/products/video/camera/covert/index.htm
http://www.axis.com/es/products/video/camera/megapixel/index.htm
http://www.axis.com/es/products/video/camera/megapixel/index.htm
http://www.axis.com/es/products/video/camera/thermal/index.htm
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3.2 VISIÓ GENERAL 
 

 

 

 

 

Connector de la alimentació: Per a la connexió de l’adaptador d’alimentació. (4.9-5.1V DC, Max  

3,2A. ) 

Compatible Auto-MDIX). 

 

Etiqueta ID: Serial number requerit durant la instal·lació. 

 

Boton de control: Restaurar configuració a la de defecte. 

 

 

 

 

Figura 3.1: Visió general de la càmera de xarxa 
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LED COLOR INDICACIÓ 

 

 

Indicador de 

red 

Verd Connexió a xarxa funcionant a 100 Mbits/s 

Taronja Connexió a xarxa funcionant a 10 Mbits/s 

Apagat Desconnectada de la red per cable 

 

 

Indicador de 

estado 

Verd Opera amb normalitat 

Taronja Càmera arrancant 

Vermell Càmera no arrenca correctament 

 

Alimentación 

Verd Opera amb normalitat 

Taronja Actualitzant firmware 

 

 

Inalámbrico 

 

 

 

Verd Connectat a xarxa wireless 

Taronja Desconnectat de la xarxa 

Apagat Connectat a la xarxa per  cablejat 

 

 

 

3.3 INSTAL·LACIÓ I CONFIGURACIÓ INICIAL 
 

El primer pas per poder treballar amb la càmera serà connectar la càmera a la mateixa xarxa on tenim 

l’ordinador supervisor, la xarxa pot tenir connexió a l’exterior mitjançant Internet per si es vol 

controlar la càmera des de qualsevol punt remot. En el nostre cas, només ha estat connectada a la 

xarxa local del laboratori d’informàtica industrial de ESAII. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1 ASSIGNACIÓ DE IP 

 

 

Axis ens proporciona des de la seva web una aplicació gratuïta per a l’assignació de 

direccions de xarxa a productes de la seva companyia. El software s’anomena IP Utility, 

només és funcional amb sistemes operatius Windows i s’explica a continuació: 

 

Figura 3.2: Connexió a la xàrxa de la càmera 
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Al executar l’aplicació, es fa un rastreig automàticament de tots els dispositius connectats a 

la xarxa, i mostrà en pantalla els que són de la marca AXIS amb les següents propietats de 

cada un d’ells. 

 

 

Nombre Dirección IP Número de Sèrie 

Model – MAC Direcció IP assignada per el DHCP MAC/NºSerie 

 

 

Un cop trobada la nostra càmera dins de la llista hem de fer clic al botó “Configuració de  la 

direcció IP con el número de sèrie”ubicat a la barra d’eines o fent clic dret sobre la càmera 

detectada. Invocarem la següent pantalla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On haurem d’assignar la IP estàtica no ocupada que volem per a la nostre càmera, clicar 

assignar i esperar a que el programa acabi de treballar, pot suposar uns quants minuts. 

 

La càmera amb la qual treballem en aquest projecte està assignada com:   192.168.1.21 

 

Per a altres S.O, Linux o MAC, l’alternativa per a l’assignació de IP es el ARP/Ping 

Figura 3.3: Aplicació IP Utility facilitate per AXIS 

Figura 3.4: Assignació de la IP de la càmera de xàrxa 
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instal·lat per defecte en tots els S.O, ja siguin Linux, Mac o Windows. S’executa el terminal i 

escrivim les següents sentencies: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vegada fet això la nostre càmera ja es accessible des de la  xarxa. 

 

 

 

 

3.4 INTERFÍCIE WEB 
 

3.4.1 ACCÉS A LA CÀMERA 

 

Per accedir a la càmera s’ha d’obrir el navegador de QNX i introduir la següent direcció: 

http://192.168.1.21, la primera vegada que s’accedeix la càmera ens demana configurar la 

contrasenya mitjançant un diàleg web: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quan accedim a la càmera, a través del explorador, observem que esta restringit, per un nom 

d’usuari i una contrasenya, per la càmera amb la que estem treballant, haurem de posar el 

següent: 

 

o User name : root 

o Password: ROBOTINO 

 

 

La contrasenya en un principi només se’ns demanarà si volem accedir al setup, si no està 

configurada d’un altre manera. La visualització de la imatge capturada per a la càmera serà 

oberta. A partir d’aquí la càmera ja està totalment configurada per accedir a l’aplicació web. 

 

 

Sintaxis en Linux/Mac 

arp -s <Direcció IP desitjada> <Nºsèrie/MAC> temp ping -s 408 <Direcció 

IP> 

Figura 3.5: Diàleg web al accedir per primera vegada 

 

http://192.168.1.21/
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3.4.2 LIVE VIEW 

 

És la pagina d’inici una vegada hem accedit a la càmera per web, se’ns mostra un panell amb 

tres elements amb els que podem interactuar. Al centre un requadre on es reprodueix la 

imatge capturada en temps real per la càmera, sota de la qual hi han els controls d’imatge 

bàsics. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la part esquerra - superior trobem un menú desplegable que ens permet escollir entre els 

modes de codificació d’imatge disponibles, MPEG-4 i Motion JPEG. 

 

A la dreta trobarem tres enllaços que ens adrecen als tres apartats principals d’aquest panell: 

Live View, Setup i Help. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6: Live View AXIS 
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3.4.3 SETUP 

 

o System options: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Security: 

 

 Users: Llistat de diferents usuaris amb diferents privilegis. 

 

 IP Addres Filter: Llistat de IP’s per prohibir  l’accés. 

 

 HTTPS4:  Opció per utilitzar  HTTPS. 

 

 IEEE 802.1: Opcions per accedir a una xarxa amb protecció 

EAPOL5. 

 

 Date & Time: Configuració bàsica de la data i  hora. 

 

 Network: 

 

 TCP/IP: 

 

 Basic: Configuració de IPv4 o IPv6 per la integració a la xarxa. 

Es pot configurar com a DHCP o estàtica. 

 Advanced: Configuració per connectar la càmera directament a 

Internet amb les DNS. 

 

 Wireless: Mostra una llista amb les xarxes WIFI detectades i opcions per 

connectar-te a una d’elles. Les xarxes a les que es pot connectar són les 

encriptades amb   WEP/WPA/WPA2. 

 

 SOCKS: Configuració si volem que la càmera utilitzi   SOCKS. 

 

 QoS: Configuració de l’activitat que tindrà la càmera dins d’una xarxa per 

garantir la bona circulació de dades i funcionament de tràfic a la xarxa. 

 

 SMTP(email): Configuració per enviar esdeveniments o alarmes a un 

servidor de correu electrònic. 

 

 SNMP: Configuració que permet el seguiment de dispositius des de una 

Figura 3.7: Configuració bàsica de la càmera 
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xarxa remota. 

 

 UPnP: Paràmetres si volem que el nostre dispositius apareix-hi en “Mis 

sitios de red” en un S.O. Windows. 

 

 RTP: Configuració dels ports que volem utilitzar. 

 

 Bonjour: Suport si volem utilitzar Bonjour per a productes d’Apple. 

 

 LED: Opcions per a la configuració de l’accionament dels LEDs. 

 

 Maintenance: Accions que es poden activar per a fer un manteniment 

preventiu del dispositiu. 

 

 Support: 

 

 Support Overview: Guía de suport si tenim conflictes amb el 

dispositiu. 

 

 System Overview: Mostra com està configurat el dispositiu. 

 

 Logs & Reports: Llistat de les ultimes accions que s’han produït al 

dispositiu. 

 

 Advanced: Opcions per actualitzar el firmware, pujar arxius al dispositiu o 

“scripts”. 

 

 

 

3.4.4 CONNEXIÓ  SENSE FILS 

 

 

 

Una part important d’aquest projecte es basa en que la càmera ha de treballar amb la xarxa i sense fils 

ja que s’ha d’acoblar al Robotino i no pot estar limitada la seva àrea de treball a la longitud d’un 

cable Ethernet. Per això a continuació s’explica el procés per a configurar la càmera amb WIFI: 

 

El primer pas és accedir al SETUP a System Options a Network Basic, en aquest apartat se’ns 

mostren configuracions bàsiques per integrar la càmera a una xarxa, pel que fa a la connexió sense 

fils el apartat que més ens importa és el “Network Interface Mode”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com s’observa a la captura de l’apartat es poden escollir dos opcions: Auto o Wired. Si volem 

configurar la càmera per que treballi amb WIFI hem d’escollir l’opció Auto, aquesta opció fa que 

quan tinguem desconnectat el cable Ethernet de la càmera es connectarà automàticament a la xarxa 

Figura 3.8: Modes de treball de la càmera a la xarxa 
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sense fils que haguem configurat, en canvi, si connectem l’Ethernet la càmera treballarà per el 

cablejat, aquesta opció és important ja que si configurem la càmera amb WIFI i no la configurem bé 

o hi ha algun problema sempre som capaços de tornar enrere i tornar a configurar connectant 

l’Ethernet.  

El següent pas és accedir a 

nova finestra haurem de configurar la connexió a la xarxa Wifi a la que volem connectar-nos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El primer pas serà escollir a quina xarxa dins de la llista de l’estat de xarxes wireless ens volem 

connectar, en el nostre cas com volem integrar la càmera dins la xarxa on és el Robotino, escollirem 

la SSID RobotinoAPX.1, la qual no conté contrasenya d’accés però que te filtrat de MAC per això 

haurem de donar accés a la nostre càmera a la xarxa. El següent pas serà escollir Master o Ad-Hoc. 

Master s’escollirà quan ens connectem a un dispositiu enrutador, el mode master també és conegut 

com a mode Acces Point. En canvi Ad-Hoc s’utilitzarà quan es vol connectar la càmera directament a 

un dispositiu no enrutador, com per exemple un portàtil, aquest mode s’anomena també p2p. En el 

nostre cas, com utilitzem un Router per a la xarxa haurem d’escollir l’opció Master. 

 

En el cas de connectar-nos a una xarxa amb contrasenya, al escollir la xarxa des de la llista 

automàticament la pestanya Security ens mostrarà quina codificació té, i al costat una textbox on 

se’ns demanarà la contrasenya. 

 

 

 

Figura 3.9: Connexió de la càmera a una red WI-FI 
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3.5 VAPIX 
 

Tots els productes de vídeo en xarxa d'Axis tenen una interfície de programació d'aplicacions basades 

en HTTP. VAPIX ®, Eix que permet sol·licitar imatges, control  de funcions de la càmera de xarxa 

(PTZ, relés), configurar els valors dels paràmetres interns i molt més. L'objectiu de l'API és fer que 

sigui més fàcil per als desenvolupadors crear aplicacions que suporten els productes de vídeo d'Axis. 

VAPIX ® es compon de: 

 

 

o Axis API HTTP 

o Axis Parameter Specification 

o Axis RTSP API (pel control de fluxos   MPEG-4) 

 

 

En el nostre cas hem utilitzat la API HTTP aquesta API especifica la interfície de programació 

d'aplicacions basades en HTTP per a les càmeres i codificadors de vídeo Axis amb la versió de 

firmware 5.00 o superior. Per saber la versió del firmware del nostre dispositiu s’ha d’accedir a la 

pestanya About del SETUP d’Interfície WEB. En   el nostre cas tenim la versió firmware 5.20.2, en 

el cas de que sigui inferior a 5.00, poc probable, s’haurà d’actualitzar el firmware. 

 

L’ interfície de vídeo basat en HTTP proporciona la funcionalitat per sol·licitar imatges d'una o 

diverses parts i per obtenir i establir els valors de paràmetres interns. La  imatge i les peticions CGI 

són manipulades pel servidor web incrustat en el dispositiu. 

 

El funcionament de l’ API es senzilla, en el document adjuntat al CD de la memòria anomenat 

“VAPIX_3_HTTP_API_3_00” s’expliquen totes les funcions disponibles, el seu funcionament i la 

seva sintaxis URL per executar-la des de un navegador web. 

 

 

En la sintaxi d'URL i en les descripcions dels arguments CGI, el text en cursiva entre parèntesis 

denota contingut que ha de ser reemplaçat per un valor o una cadena. En substituir la cadena de text, 

els claudàtors angulars han de ser reemplaçats. Per exemple, el nom de la càmera o codificador de 

vídeo es denota per <servername> en la descripció de la sintaxi URL. En la sintaxi d'URL per 

exemple <servername> se substitueix per la IP de la càmera. 

 

La resposta de la càmera la rebrem directament a la mateixa finestra del navegador on s’ha enviat la 

URL de petició, a continuació es mostra un exemple amb la funció Image Size que serveix per saber 

quina és la resolució predeterminada de les imatges: 

 

URL de petició: 

 

Sintaxis: 

  
 

Observant la API, els valors dels arguments i valors s’han de canviar per “càmera” i el valor de la 

càmera amb la que volem treballar, en el nostre cas, com només en tenim una serà “1”, la petició 

queda de la següent forma: 

 

 

URL Final: 

 

  
 

 

 

 

 

 

http://192.168.1.21/axis-cgi/imagesize.cgi?camera=1 

http://<servername>/axis-cgi/imagesize.cgi? 

<argument>=<value>[&<argument>=<value>...] 

http://192.168.1.21/axis-cgi/imagesize.cgi?camera=1
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Resposta de la càmera: 

 

 
 

 

Les primeres línees formen part de la capçalera y no s’observen físicament en el navegador, les 

utilitza ell mateix per processar el contingut “body” de les resposta, en aquest cas el navegador 

mostrarà les dues ultimes línees del exemple, la image width i la height. 

 

La VAPIX proporciona la sintaxis URL per enviar les següents comandes: 

 

o Parameter management: La majoria de les característiques dels productes de vídeo en 

xarxa d'Axis es poden configurar mitjançant paràmetres de la càmera. 

 

o Agregar, modificar i esborrar usuaris: Afegir un nou usuari amb contrasenya i la 

pertinença a grups, modificar la informació i eliminar un usuari. 

 

o Factory default: Tots els paràmetres, excepte Network.BootProto, 

Network.IPAddress, Network.SubnetMask, Network.Broadcast i 

Network.DefaultRouter s’estableixen en els seus valors per defecte de fàbrica. 

 

o Hard factory default: Tots els paràmetres s'ajusten al seu valor predeterminat de 

fàbrica. 

 

o Firmware upgrade: Actualitza la versió del firmware. 

 

o Restart server: Reiniciar la càmera. 

 

o Server report: Aquesta petició CGI genera i retorna un fitxer d'informe. L'informe 

inclou informació del producte, configuració dels paràmetres i els registres del 

sistema. 

 

o Logs: Recuperar la informació de registre del sistema. 

 

o System date and time: Peticions per rebre l’actual data i hora de la càmera o per 

configurar les mateixes. 

 

o Image size: Retorna la mida de la imatge predeterminada. 

 

o Video status: Comprovar l’estat d'una o més fonts de vídeo. 

 

o Bitmap: Suport per a imatges de mapa de bits. 

 

o JPEG/MJPG: Suport per a imatges JPEG i codificació    MJPEG. 

 

o Dynamic text overlay: Configurar superposició de text dinàmic a la imatge. 

 

o PTZ driver update:  Instal·lació i eliminació de controladors PTZ. 

 

o PTZ administration: Associar ports series amb controls PTZ de la càmera. 

 

o PTZ control: Controlar el comportament de gir, inclinació i zoom d'una unitat  PTZ. 

 

o PTZ configuration:  Establir i configurar posicions predefinides PTZ. 

 

HTTP Code: 200 OK 

Content-Type: text/plain 

Body: 

image width = 176 

image height = 144 
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o Set PTZ parameters: Establir els paràmetres del  PTZ. 

 

o PTZ control queue:  Sol·licituds referents a la cua de control  PTZ. 

 

o Motion Detection Level: Retorna el nivell actual en el que la detecció de moviments 

esdevé e un esdeveniment. 

 

o I/O ports:  Recuperar informació sobre l’estat dels ports. 

 

o Serial port control: Control del port sèrie. 

 

o Open serial port: Obrir el port sèrie utilitzant el protocol  HTTP. 

 

o IP address filter administration: Permetre o denegar les adreces IP de la llista per 

accedir al dispositiu d'Axis. 

 

o Audio data request: Suport per a la sol·licitud de gravacions d’àudio. 
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4 ROBOTINO 
 

Robotino és un robot construït per l'empresa alemanya FESTO S.A, amb presència a nivell mundial, 

la principal línia base de desenvolupament, és l'automatització i control de processos productius, 

integrant dins dels seus productes un alt índex de innovació tecnològica per a l'obtenció d'una 

màxima producció.   

 

Dins de les seves divisions de productes i solucions tecnològiques, es deriva la divisió FESTO 

Didàctic, amb 35 anys d'existència dedicada a la formació i perfeccionament industrial, el que al seu 

torn també incorpora la utilització de equipaments per a la formació i qualificació de personal en 

entorns productius industrials. 

 

El Robotino és un robot mòbil fabricat per FESTO dedicat exclusivament per fins 

educatius i de recerca en el camp de l’automatització i en els següents camps: 

 

 Mecànica: Construcció mecànica d’un sistema de robot mòbil. 

 

 Electricitat  

 

o Control d’unitats d’accionament. 

o Cablejat correcte de components elèctrics. 

 

 Sensors 

  

o Control de recorregut guiat per sensors. 

o Control de recorregut lliure de col·lisions amb sensors de distància. 

o Control de recorregut per processament de imatges. 

o  

 Sistemes de control per realimentació: Control  d’accionaments omnidireccionals. 

 

 Utilització de interfícies de comunicació: Xarxes LAN sense fils. 

 

 Posta a punt: Posta a punt d’un sistema robot mòbil. 

 

Robotino és un sistema de robot mòbil d’alta qualitat, plenament funcional amb accionament 

Figura 4.1: El robot mòvil Robotino 
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omnidireccional. Les tres unitats d’accionament instal·lades permeten realitzar moviments en totes 

direccions: endavant, enredera i lateralment. A més a més, el robot també pot girar sobre un punt. 

També està equipat amb una webcam i variïs tipus de sensors analògics per mesurar distàncies, per 

exemple, sensors binaris per protecció de col·lisions i encoders per detectar la velocitat real. 

 

El controlador de Robotino consisteix en un PC/104 amb una targeta Compact Flash, en la qual s’han 

instal·lat varies aplicacions de demostració i el sistema operatiu Linux. Les aplicacions de 

demostració poden ser executades directament des del panell de control del Robotino. 

 

Robotino pot ser programat amb el software de RobotinoView en un PC mitjançant LAN sense 

fils(WLAN), o també estan disponibles APIs de Linux i C++ per la programació. 

 

En definitiva, Robotino és autònom, conté nombrosos sensors, una càmera i un controlador d’altes 

prestacions. Es pot accedir al controlador directament mitjançant LAN sense fils(WLAN) i quan està 

correctament programat, Robotino realitza de forma autònoma les tasques assignades. Finalment, 

també es poden connectar motors i sensors addicionals mitjançant d’una interfície d’entrades i 

sortides. 

 

 

4.1 DADES TÈCNIQUES 
 

El Robotino, amb el xassís d’acer inoxidable circular i les tres unitats d’accionament omnidireccionals 

té les següents característiques: 

 

 Diàmetre: 370 mm 

 Altura, incloent carcassa: 210 mm 

 Pes total: aprox. 11  kg 

 

4.2 COMPONENTS 
 

4.2.1 XASSÍS / PONT  DE COMANDAMENT 

 

El xassís consisteix en una plataforma d’acer inoxidable soldada amb làser. Disposa de dues 

nanses, les bateries recarregables, les unitats d’accionament i la càmera. 

També es troben situats els sensors de mesura per distancies i el para-xocs. A més a més, el 

xassís ofereix un espai addicional i opcions de muntatge per altres afegits, sensors i/o motors. 

 

Els components molt sensibles del sistema, tals com el controlador, el mòdul de E/S i les 

interfícies, es troben situades en el pont de comandament. El pont de comandament està 

connectat a la restà de mòduls del sistema per mitjà duna connector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2: Xassis/Pont de comandament 
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4.2.2 MÒDULS D’ACCIONAMENT 

 

Robotino® es accionat per 3 unitats de d’accionament omnidireccionals independents. Es 

troben muntades formant un angle de 120º entre sí. 

 

Cada una de les 3 unitats d’accionament consten dels següents components. 

 

 

 

1. Motor DC 

 

2. Reductor amb relació 16:1 

 

3. Rodets omnidireccionals 

 

4. Corretja dentada 

 

5. Encoder incremental 

 

 

 

 

 

 

 

Tots els components individuals estan fixats a la brida de muntatge en la part posterior. 

Conjuntament amb la brida frontal, la unitat d’accionament està subjectada al xassís amb 

cargols. Amb això s’assegura el correcte posicionat de les unitats d’accionament entre sí. 

 

La velocitat del motor està controlada mitjançant un llaç de control intern, es tracta d’un 

controlador PID per a cada un dels motors, els paràmetres del qual es poden definir per 

l’usuari o utilitzar els valors per defecte. Les velocitats dels motors s’obtenen mitjançant uns 

encoders incrementals. 

 

El rodet omnidireccional és posat en moviment en una determinada direcció per mitja dels 

seus eixos d’accionament i també és capaç de desplaçar-se en qualsevol direcció si es veu 

forçat per altres accionaments en direccions diferents. Com resultat de la interacció amb les 

altres dos unitats d’accionament, és possible obtenir un recorregut en una direcció que 

difereix de la direcció de cadascun dels respectius accionaments. 

 

A part d’aquestes tres unitats d’accionament, és possible instal·lar-hi una més. Robotino ja 

disposa de l’espai necessari per a la instal·lació de la unitat d’accionament addicional. A 

més, cal remarcar que aquesta permet un control de posició i una d’intensitat. El propi 

fabricant proporciona una opcional anomenada pinça elèctrica. 

 

 

4.2.3 BATERIES  / CARREGADOR 

 

La alimentació elèctrica és subministrada per dues bateries recarregables de 12 V amb una 

capacitat de 4 Ah. Ambdues bateries recarregables estan muntades en el xassís com s’ha 

explicat en l’apartat 1.2.1. A més a més, el Robotino inclou dues bateries addicionals i un 

carregador de bateries. Així, mentrestant dues bateries estan en funcionament, les altres dues 

poden estar en procés de carrega. No obstant, també existeix la possibilitat de treballar amb 

el Robotino connectat al carregador tot i que això limita molt la mobilitat d’aquest. 

 

4.2.4 UNITAT  DE CONTROL 

 

En aquesta unitat és on es connectaran els diversos sensors, els motors, les entrades digitals, 

entrades analògiques, etc. Aquesta és divideix en tres parts: un PC encastat, una placa de 

Figura 4.3: Mòdul d’accionament 
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control d’entrades i sortides i un Access Point sense fils. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.4.1 PC Encastat (PC/104) 

 

El PC encastat és el PC/104 (MOPSlcdLX) amb el processador AMDLX800 a 400 

MHz. El PC té una memòria SDRAM de 1 GB i a l’hora està previst amb una targeta 

Compact Flash de 1 MB en la qual té instal·lat el sistema operatiu. En aquest cas 

podem treballar en Linux y QNX: 

 

Linux amb Kernel en temps real (RTAI) i s’hi poden trobar les llibreries necessàries 

per poder executar aplicacions. 

 

QNX Neutrino és un sistema operatiu de temps real (RTOS: Real-Time Operating 

Systems) desenvolupat per QNX Software Systems Ltd. Està constituït per un autèntic 

micro-kernel rodejat d’un conjunt de mòduls opcionals (resource managers) que poden 

ser inclosos segons les necessitats de l’usuari. 

 

4.2.4.2 Placa de control d’entrades i sortides (EA09) 

 

La placa de control d’entrades i sortides (a partir d’ara I/O-Board o EA09 ). Aquesta 

proporciona l’accés als motors, sensors, entrades analògiques i digitals, sortides 

digitals i relés del Robotino. 

La I/O-Board i el PC/104 es connecten gràcies a una de les dues interfícies sèrie 

(RS- 232 ) de les que disposa el PC/104 . 

Un tret important d’Aquesta placa és que permet realitzar un llaç de control de 

velocitat sobre cadascun dels actuadors amb una freqüència de 1kHz. A l’hora també 

incorpora un timer per saber el temps de funcionament cel motor i inclús un 

comptador de posició per cada encoder. 

Pel que fa la comunicació entre la placa i el PC/104 és extremadament crítica, per 

això qualsevol retard en la comunicació té efectes dramàtics en el comportament del 

Robotino. Per aquesta raó no està implementat ni el control de flux per hardware ni 

el de software. 

 

 

 

 

 

4.2.5 PUNT  D’ACCÉS LAN SENSE FILS 

 

Cal saber que el Robotino té el seu propi punt d’accés Access Point sense fils. 

Aquest dispositiu pot funcionar de com a mode AP(Acces Point) o com a Client. En el nostre 

cas està configurat per treballar en mode Client. 

En aquest mode, l’Access Point funciona exactament com ho faria un mòdem sense fils wifi, 

FIGURA 4.4: PC/104 
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és a dir, aquest intenta buscar un Access Point extern amb unes determinades 

especificacions. Pel que fa als PC, aquests es poden connectar a l’Access Point extern via 

cable (Ethernet) o WLAN. 

En el nostre cas els ordinadors del laboratori estan connectats via cable (Ethernet) amb un 

mòdem sense fils, el qual es connecta via WLAN amb el nostre Robotino. 

 

El punt d’accés LAN sense fils és un component que permet la comunicació amb el robot per 

mitja d’una direcció en la xarxa (per defecte, 172.26.1.1). En el nostre cas 192.168.1.101. 

 

Característiques: 

 

 El punt d’accés es caracteritza per el seu baix consum de corrent. És possible una 

alimentació per mitja del port USB. 

 

 El punt d’accés compleix amb els següents estàndards: IEEE 802.11g I 802.11b. 

 

 Permet velocitats de transmissió de fins 54 Mb per segon per 802.11g, i 11 Mb per 

segons per 802.11b amb un ample rang de les transmissions (fins 100 m dintre 

d’edificis). 

 

 Permet establir una xarxa segura amb encriptació WEP i funció  WPA-PSK. 

 

 És ràpida i simple de configurar per mitja de la utilitat de gestió de la  web. 

 

4.2.6 SENSORS 

 

El Robotino consta de diversos sensors, alguns d’ells ja estan incorporats i d’altres són 

opcionals, i els proporciona el propi fabricant. 

 

4.2.6.1 Sensors d’infrarojos 

 

Robotino està equipat amb nou sensors de medició de distància per infrarojos de la 

marca SHARP model GP2D12, que es troben muntats en el xassís formant un angle 

de 40º entre sí. Amb aquests sensors, Robotino pot detector objectes en les zones 

circumdants. 

 

Cadascun d’aquests sensors pot ser interrogat individualment per mitja de la placa de 

circuit de E/S. Amb això es poden evitar obstacles, es poden mantenir distancies i 

adoptar proteccions enfront a un determinat objectiu. 

Els sensors són capaços de mesurar distancies amb precisió o relatives a 

objectes,amb valors entre 4 i 30 cm. La connexió del sensor és especialment senzilla 

i inclou només un senyal analògic i la alimentació. La electrònica d’avaluació del 

sensor determina la distància, que es pot llegir com una senyal analògica. 

 

4.2.6.2 Para-xocs (Bumper) 

 

El para-xocs està format per una banda de detecció fixada al voltant d’una anella que 

circumda el xassís. Una càmera de commutació es trobat situada dintre duna perfil 

de plàstic. Dos superfícies conductores es troben dispostes dintre de la càmera, 

mantenint una determinada distància entre sí. Aquestes superfícies entren en contacte 

quan s’aplica un mínima pressió a la banda. 

Amb això, una senyal perfectament coneguda és transmesa a la unitat de control. Un 

exemple podria ser quan es detecta qualsevol col·lisió amb un objecte en qualsevol 

punt del cos, això provocaria la detenció immediata del Robotino per tal de danyar 

aquest. 

 

4.2.6.3 Ampliacions 
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El proveïdor de Robotino, FESTO, ens ofereix un seguir d’ampliacions pel que fa als 

actuadors i sensors del Robotino. L’avantatge d’utilitzar els sensors/actuadors que 

ens ofereix FESTO, és que ja hi ha funcions implementades per el seu us, en el cas 

de voler utilitzar un altre sensor/actuador, s’hauria de programar des de 0. 

 

Les principals ampliacions són: 

 

 Sensor de proximitat inductiu: Serveix per detectar objectes metàl·lics en el 

terra i s’utilitza per el control filo guiat. (adquirit) 

 

 Sensor NorthStar: és un sistema de localització per infrarojos, el qual utilitza 

punts de llum infrarojos com punts d’orientació. Un sensor d’infrarojos 

determina la seva posició i orientació a partir de la posició de dos punts de 

llum. 

 

 Làser RangeFinder: permet posicionar el robot en la zona de treball. 

 

 Pinça elèctrica (Gripper): La seva principal finalitat és poder recollir diferent 

tipus de peces gràcies al corrent que se li aplica al motor ubicat a l’extrem. 

La presència d’un peça en la pinça es detecta mitjançant un sensor de barrera 

de llum. 

 

 Gyroscope sensor: sensor que ens permet mesurar l’angle de gir del robot, ens 

permetre corregir errors de gir en cas de que les rodes rellisquessin. 

 

 

4.2.7 CÀMERA 

 

Robotino® està equipat amb un sistema de càmera. Pot ajustar-se la seva altura i la seva 

inclinació. La càmera permet visualitzar imatges en directe amb l’ajuda de Robotino®View. 

Robotino®View també ofereix diverses opcions de processament d’imatges, que poden 

utilitzar per avaluar imatges per el controlador Robotino®. Un segmentador localitza 

superfícies del mateix color en una determinada imatge i pot determinar la posició i dimensió 

de qualsevol segment. Poden delectar-se línees en imatges de vídeo.  

 

Els resultats es poden utilitzar per senyalar objectes amb precisió, així com per el seguiment 

de recorreguts i objectes. A continuació es mostren les especificacions tècniques de la 

webcam Creative que porta de fabrica: 

 

 

Sensor d’imatges Color VGA CMOS 

Profunditat de color 24 Bit 

Connexió  a PC USB 1.1 

 

 

 

Resolució de Vídeo 

160 x 120, 30 fps  (SQCGA) 

176 x 144, 30 fps  (QCIF) 

320 x 240, 30 fps (QVGA) 

352 x 288, 30 fps (CIF) 

640 x 480, 15 fps (VGA) 
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Resolució d’imatge parada 

160 x 120 (SQCGA) 

176 x 144 (QCIF) 

320 x 240 (QVGA) 

352 x 288 (CIF) 

640 x 480 (VGA) 

1024 x 768 (SVGA) 

Format de captura d’imatge BMP, JPG 

 

 

 

4.2.8 INTERFÍCIE DE E/S 

 

La interfície de E/S és connecta a la unitat de control i aquesta permet connectar sensors i 

actuadors addicionals sense necessitat de desmuntar-la. Les possibilitats que ofereix són: 

 

 

 

 

Paràmetre Valor 

Alimentació de Tensió 24 V DC,  4.5A 

Entrades Digitals 8 

Sortides Digitals 8 

Entrades  Analògiques 8 (0 - 10V) 

Sortides per Relé 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5: E/S del Robotino 
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4.3 API DEL ROBOTINO PER QNX 
 

La API del Robotino està dissenyada per treballar amb el sistema operatiu de temps real QNX, la 

qual ens proporciona dues maneres de rebre informació del robot, que són les següents: 

 

Funcions:  Pel que fa a les funcions, són les que permetran a l’usuari interactuar amb els diversos 

components del robot (sensors de distancia, entrades analògiques, bumper , etc.) i així realitzar gran 

quantitat d’aplicacions diferents. 

 

Esdeveniments:  els esdeveniments són enviats automàticament a la cua generada per la pròpia API. 

És un mecanisme opcional.  

 

A continuació s’expliquen breument les funcions que disposa aquesta API. Com ja vam aclarir en els 

antecedents, les funcions van ser dissenyades en el projecte “Estudi d’adaptació a QNX de la 

plataforma didàctica de robòtica mòbil Robotino”. Per a més informació, podeu veure el annex on 

s’adjunta una descripció més detallada. S’ha estructurat en 3 blocs, per tal de seguir un ordre en la 

declaració d’aquestes funcions. Aquests blocs són: 

 

 

 Funcions per controlar el sistema: 

 

o int initSystem (char * nomFitxer, float periodeL, struct var_esdev * init): 

S’encarrega d’inicialitzar tot el sistema a partir dels paràmetres de inicialització 

introduïdes per l’usuari. 

 

o int closeSystem (): Aquesta funció s’encarregarà de tancar tot el sistema. 

 

 Funcions de consulta/modificació d’algun component del robot: 

 

o int getFirmwareVersion (unsigned char *valor, unsigned char *valor_1, unsigned 

char *valor_2): Permet obtenir informació sobre el firmware de la placa de control 

de entrades i sortides. 

 

o int getAnalogInputValue (int canal, int *valor): Permet obtenir el valor actual, en V,  

adquirit pel canal d’entrada analógica especificat. 

 

o int getBumperValue (BOOL *valor): Permet obtenir l’estat del para-xocs. 

o int getDigitalInputValue (int canal, int *valor): Permet obtenir l’estat actual en binari 

del canal d’entrada digital especificat. 

o int getDistanceSensorValue (int sensor, float *valor): Permet obtenir el voltatge 

actual, en V , del sensor de proximitat especificat. 

o int getMotorVelocity (int motor, float *valor): Permet obtenir la velocitat actual, en 

revolucions per minut (rpm), del motor especificat. 

o int getMotorPosition (int motor, int *valor): Permet obtenir la posició actual, en 

binari (4 bytes), del motor especificat. 

o int getMotorCurrent (int motor, float *valor): Permet obtenir el corrent, en A,  que 

consumeix el motor especificat. 

o int setMotorVelocity (int motor, float speed): Permet establir la consigna de 

velocitat, en revolucions per minut (rpm ), pels motor del robot especificat. 

 

o int resetMotorPosition (int motor): Reinicialitza el comptador de posició del motor 

especificat. 

o int resetMotorTimer (int motor): Reinicialitza el comptador de temps del motor 

especificat. 

o int setPIDMotor (int motor, unsigned char kp_i, unsigned char ki_i, unsigned char 

kd_i): Estableix els paràmetres Kp , Ki  i Kd  del controlador PID del motor 

especificat. 

o int getMotorRawCurrent (int motor, unsigned short *valor): Permet obtenir el 

corrent, en format binari (10 bits),  que consumeix el motor especificat. 

o int getBatteryCurrent (float *valor): Permet obtenir el corrent actual, en A , que 

consumeixen les bateries. 
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o int getBatteryVoltage (float *valor): Permet obtenir el voltatge actual, en V , de les 

bateries. 

o int setDigitalOutputValue (int canal, int valor): Permet establir l’estat binari desitjat 

del canal de sortida digital especificat. 

o int setRelayValue (int rele, int valor): Permet establir l’estat binari desitjat del relé 

especificat. 

 

 

 Funcions de consulta/modificació de l’estat del robot: 

 

o int getRobotVelocity (float *vx, float *vy, float *omega): Permet obtenir la velocitat 

del robot, en mm/s  i º/s,  referenciada al sistema de coordenades robot. 
 

o void setRobotVelocity (float vx, float vy, float omega): Permet establir la consigna 

de velocitat del robot, en mm/s  i º/s, referenciada al sistema de coordenades robot. 
 

o void projectVelocityRobot (float *m0, float *m1, float *m2, float vx, float vy, float 

omega) : Permet transformar les velocitats del robot referenciades al sistema de 

coordenades robot a les velocitats angulars dels motors en revolucions per minut 

(rpm). 

 

o void unprojectVelocityRobot (float *vx, float *vy, float *omega, float m0, float m1, 

float m2) : Permet transformar les velocitats angulars dels motors (rpm) en les 

velocitats del robot referenciades al sistema de coordenades robot. 

 

o int getOdometry (float *posX, float *posY, float *phi): Permet determinar la posició 

actual del robot, en mm  i º , referenciada al sistema de coordenades món. 

 

o void setOdometry (float posX, float posY, float phi): Permet inicialitzar el sistema de 

coordenades món imposant la odometria actual del robot, en mm  i º . 
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5 OBTENCIÓ DE L’IMATGE 
 

En aquest apartat, s’aportaran les eines necessàries per a crear, en llenguatge c, un codi capaç de 

sol·licitar una imatge, a través de la comunicació TCP.  

 

Per interactuar amb la càmera hem de fer servir el protocol HTTP, i la API de QNX només ens 

permet treballar directament amb el protocol TCP (fent servir sockets). Això vol dir que la pròpia 

aplicació que desenvolupem haurà d’implementar el protocol HTTP necessari per interactuar 

correctament amb la càmera. 

 

5.1 PROTOCOL HTTP 
 

Per poder entendre el mètode utilitzat a l’hora d’obtenir la imatge facilitat per la càmera AXIS, 

hauríem d’introduir el mètode que s’utilitza per l’ intercanvi de documents i informació a les xarxes, 

aquest s’anomena protocol de transferència hipertext o més conegut com HTTP i dins dels protocols 

de TCP/IP el considerem del nivell més alt, és a dir, nivell d’aplicació. 

 

 

5.1.1  FUNCIONAMENT  

  

Comunicar-se amb la càmera es fa a través del protocol de comunicació HTTP, aquest és de 

tipus client-servidor, amb una estructura basada en client-response. Es a dir, el servidor 

estarà a la espera de que el client faci una petició “Request”, quan el servidor rep informació 

la acceptarà o la rebutjarà. Si l’accepta  efectuarà l’acció demanada i enviarà la resposta 

“Response” al client. 

 

HTTP, esta dintre de la família de protocols de TCP/IP, on és considera del nivell 

aplicació. Aquest nivell és el més alt i té la capacitat de comunicar-se amb el mateix 

nivell o inferiors. 

 

Qualsevol navegador web, esta considerat dintre de la família TCP/IP del tipus 

aplicació. Això vol dir, que si volem comunicar amb la càmera a través del navegador 

no tindrem cap mena de problema. El problema vindrà donat, quan un nivell més baix 

(TCP, nivell de transport), és vol comunicar amb la càmera.  

 

 

 

 

 

 

fffffffffffffffffffffff 

Figura 5.1: Model OSI i TCP/IP 
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5.1.2 MÈTODES DE PETICIÓ 

 

 GET: Sol·licita una representació MIME del recurs especificat a la línia de petició. 

també es pot fer servir acompanyat de paràmetres que modifiquen certs camps de 

configuració del servidor (com la data en el nostre cas), per`s’ha de tenir en compte 

que no s’ha de fer servir per a operacions que tinguin efectes col·laterals, com 

accions sobre bases de dades o formularis web. 

 

 POST: Serveix per a enviar dades, que s’especifiquen en el cos de la petició, i que 

hauran de ser processades per a un recurs específic. Al contrari que GET, POST sí es 

adequat per omplir camps de bases de dades, o enviar paràmetres a formularis web. 

 

 HEAD: Igual que el GET, però sense el cos de la resposta. Serveix per atendre al 

contingut de les capçaleres de la resposta sense haver de transportat tot el contingut. 

 

 PUT: Carrega un recurs especificat. 

 

 DELETE: Elimina el recurs especificat. 

 

 TRACE: Demana al servidor que retorni la petició. Això s’utilitza per posar de 

manifest les accions dels servidors entremitjos de la xarxa. 

 

 OPTIONS: Demana que el servidor especifiqui els mètodes HTTP que suporta una 

URL especificada. També es pot escriure “*” en comptes del nom del recurs per a 

referir-se a la funcionalitat del propi servidor. 

 

 CONNECT: Converteix la connexió de petició en un túnel TCP/IP transparent, 

normalment per facilitar comunicacions xifrades amb SSL (HTTPS) a través d’un 

proxy HTTP  no xifrat. 

 

 

5.1.3 CAPÇALERA PER COMINICAR-SE AMB HTTP 

 

Com veurem més endavant en aquest capítol, en llenguatge c, utilitzem sockets que es 

comuniquen amb el nivell de transport, TCP. Això ens obliga a crear-nos una capçalera 

adient, per tal, de convertir-lo a un nivell més alt. 

 

Per poder elaborar la capçalera, ho farem amb l’ajuda del Wireshark (permet examinar dades 

d’una red viva),on podrem veure com és comunica el navegador web (de QNX) i la càmera a 

l’hora d’enviar una petició i de rebre resposta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.2: Captura de dades del Wireshark 
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La imatge adjuntada anteriorment, és per tenir una idea de com funciona el Wireshark. 

S’observa com l’aplicació captura tots els missatges que s’efectuen a la mateixa xarxa on 

esta connectat el Wireshark. 

 

A continuació, s’expliquen els passos a seguir per poder definir una capçalera: 

 

1. Per començar el que farem, serà posar el Wireshark en mode “run”. Si ens fixem, en 

la imatge anterior, en la part superior-esquerrra, hi ha un icona que serveix per 

activar l’aplicació: 

 

 

 

 

2. Ens anem al navegador amb el que estiguem treballant I introduïm la següent 

comanda: 

 

 

 

 

On els arguments, venen estipulats per la IP, que s’ha assignat prèviament a la 

càmera, el format que es vol sol·licitar (BMP) i la resolució de la imatge. 

 

3.  Quan observem que el navegador, ens dirigeix a una finestra on s’observa la imatge 

capturada per la càmera de xarxa, anem al Wireshark i parem la captura: 

 

 

 

 

4.  Seguidament, en la barra que disposem de l’aplicació per filtrar els missatges 

desitjats, introduïm la següent comanda: 

 

 

 

 

5. Busquem un missatge, on el protocol sigui HTTP i en info apareix-hi [ACK] i 

[SYN], important si volem saber el que el navegador envia, hem de distingir entre 

“source” i “destination”. 

 

6.  Una vegada ens assegurem que destination és el que correspon a la IP de la càmera 

(192.168.1.21), cliquem a sobre i obtenim les dades que el navegador ha creat per fer 

la petició de captura d’imatge. 

 

 

 

7. Aquest és el resultat que obtenim quan demanem una imatge BMP a la càmera, com 

es pot observar hi ha molts paràmetres a la capçalera que ens podem estalviar, una 

http://192.168.1.21/axis-cgi/bitmap/image.bmp?resolution=WWxHH 

   ip.addr == 192.168.1.21 

GET /axis-cgi/bitmap/image.bmp?resolution=320x240 HTTP/1.1 Host: 

192.168.1.21 

User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; es-ES; rv:1.9.2.28) 

Gecko/20120306 Firefox/3.6.28 

Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8 Accept-

Language: es-es,es;q=0.8,en-us;q=0.5,en;q=0.3 

Accept-Encoding: gzip,deflate 

Accept-Charset: ISO-8859-1,utf-8;q=0.7,*;q=0.7 Keep-

Alive: 115 

Connection: keep-alive 

Authorization: Basic 

cm9vdDpST0JPVElOTw== 

 
HTTP/1.0 200 OK 
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vegada fet un estudi dels paràmetres que són necessaris la petició ha quedat de la 

següent forma: 

 

 

8. El últim pas, seria definir en el codi, una capçalera que contingui les dades anteriors, 

s’adjunta la part del codi on és crea aquesta capçalera: 

 

Ens creem una variable del tipus “char”, on introduírem la capçalera. Observem que 

el programa et dona l’opció de triar la resolució de la imatge, I en funció d’això la 

capçalera contindrà en “WWxHH” el valor introduït en el programa principal. 

 

 

 

 

5.2 COMUNICACIÓ TCP EN C 
 

 

Per obtenir la imatge, necessitarem establir una connexió entre dos dispositius. La comunicació que 

ha estat seleccionada per obrir aquest canal es la TCP, ja que es una de les formes mes senzilles i 

convenients per transmitir informació a través de la red i s’utilitza quan el client-servidor estan en 

diferents dispositius. 

Les aplicacions per aquest tipus de comunicació, poden ser infinites. Com per exemple, podem 

enviar alertes  si es creen esdeveniments, registrar captures de dades de forma remota o inclús 

controlar un sistema a distancia a partir d’una monitorització. 

 

Per poder utilitzar la comunicació TCP, hem de tenir molt clar que la connexió segueix una 

arquitectura Client-Servidor. Per tant, haurem d’identificar qui es el client ( el SO QNX) i qui es el 

servidor(la càmera). 

 

 Client: Es el programa que sol·licita un requeriment per l’obtenció de dades per part 

del servidor. 

 Servidor: Es el programa que romandrà a la espera de que algú sol·liciti informació 

amb ell. 

GET /axis-cgi/bitmap/image.bmp?resolution=WWWxHHH 

HTTP/1.1 Host: 192.168.1.21 

Authorization:Basic 

cm9vdDpST0JPVElOTw== 

 

char peticio[200]=""; 

strcat(peticio,"GET /axis-cgi/bitmap/image.bmp?resolution=");  

 switch (resolucio){ 

  case LOW: 

  strcat(peticio,"160x120"); 

  bytes=5; 

  break; 

  case MEDIUM: 

  strcat(peticio,"320x240"); 

  bytes=6;  

  break; 

  case HIGH: 

  strcat(peticio,"640x480"); 

  bytes=6;  

  break; 

 } 

 strcat(peticio," HTTP/1.1\r\nHost: ");   

 strcat(peticio,ip); 

 strcat(peticio,"\r\nAuthorization: Basic cm9vdDpST0JPVElOTw==\r\n\r\n"); 

 

 write(sockfd,peticio,strlen(peticio));   
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Per poder realitzar aquesta comunicació ens necessari saber aspectes bàsics com : 

 

 La direcció IP del servidor 

 El servei que volem sol·licitar o crear. 

 

5.2.1 SOCKETS EN QNX 

 

La funció principal d’un socket es l’obertura d’un canal que permeti la comunicació entre 

dos dispositius de manera segura, fiable i ordenada. 

Una vegada aconseguim obrir aquest canal, es crea una mena de fitxer de forma abstracta 

que ens permet escriure o llegir, depenen dels requeriments que sol·liciti el client. Les 

comandes més conegudes per a la lectura i escriptura d’aquest fitxers són el read() i el 

write(). 

  

5.2.1.1 Propietats  

 

Les propietats dels sockets són moltes i n’hi ha de complexes, però les que ens 

interessant són: 

 

 La seva fiabilitat a l’hora de la transmissió de dades. 

 

 La no duplicitat de les dades. 

 

 Assegura el principi i final de la trama. 

 

 Els límits dels missatges són coneguts, fa que a l’hora de ser tractats sigui 

mes fàcil. 

 

 Opció de fer enviaments amb caràcter urgent. 

 

 

5.2.1.2 Atributs  

 

Podem definir 3 tipus d’atributs, i dependrà de les necessitats i factors hagi de 

complir aquest: 

 

 

Figura 5.3: Arquitectura Client-Servidor 
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 Domain: Defineix el domini de comunicació que vols utilitzar, en aquest 

apartat es selecciona l’estàndard de normes ha utilitzar per la transferència 

de dades. És a dir, la família protocol·lària que vols utilitzar.  

 

o AF_UNIX: Sockets interns d’ UNIX (Sockets del sistema d’arxius).  

o AF_INET: Protocols d’ Internet ARPA (Sockets de reds d’ UNIX).  

o AF_ISO: Protocols estàndard ISO.  

o AF_NS: Protocols de reds Xerox. 

 

En el nostre cas utilitzarem AF_INET perquè el client està situat en un 

ordinador diferent al servidor i la comunicació la farem a través de TCP. 

 

 Type:  Podem classificar el sockets depenen de las propietats de 

comunicació. Normalment el procés que s’ha de fer amb sockets del mateix 

“type”. 

Cada socket té associat un tipus que descriu la semàntica utilitzada en la 

comunicació. La llibreria que els conté es sys/socket.h i podem trobar 3 

classes de sockets: 

 

o SOCK STREAM: envia dades com a flux de bytes, per connexió 

amb protocol TCP/IP. 

o SOCK DGRAM: envia dades com a datagrames de bytes, escollida 

per treballar amb protocols UDP. 

o SOCK RAW: envia dades normalment com a datagrames de bytes, 

escollida per treballar amb protocols interns d’una xarxa. 

 

 

 Protocol: El protocol particular que vols utilitzar per el socket. Normalment, 

hi ha un protocol per cada tipus de socket. S’utilitzen per configurar firewall, 

routers i proxy servers. Assignació d’ Internet protocol numbers. El que 

agafarem serà el numero 6. Seguidament, s’adjunta els més utilitzats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.4: Assignació d’Internet protocol numbers 
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5.2.1.3 Funcions 

 

 

 Servidor: Per poder actuar com a servidor, s’ha de seguir una pauta en 

llenguatge c, aquesta pauta es una declaració de funcions que fan possibles 

l’enviament d’una resposta. Les funcions necessàries per el correcte 

funcionament del servidor són: 

 

o Socket() 

o Bind() 

o Listen() 

o Accept() 

o Close() 

 

 Client: Per poder actuar com a client, al igual que el servidor hem d’utilitzar 

un sèrie de funcions que ens permetre la posterior acceptació per part del 

servidor i per tant l’ informació desitjada. Les funcions necessàries per el 

correcte funcionament del client són: 

 

o Socket() 

o Connect() 

o Close() 

 

 

Per més informació, sobre les funcions esmentades anteriorment, en el annex 

s’adjunta unes taules, on apareix informació sobre cada una d’elles. 

 

A l’hora d’elaborar el codi, hem tingut en compte que era el client, I la càmera el 

servidor, per tant, les funcions declarades en el codi han estat les següents: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquest fragment de codi, s’encarrega d’obrir un canal de comunicació entre el 

programa-càmera a través de la xarxa. Una vegada obert, hi han altres funcions de la 

API destines a llegar i/o escriure en el canal de comunicació obert pel socket.  

 

 

 

 

 

 

En el requadre anterior, podem veure un fragment d’una de les funcions de la API 

càmera, on el write(), envia una petició de captura d’imatge i amb la funció read() 

llegim la capçalera que ens envia el servidor (la càmera). 

5.3 LIBRERÍA PER LA CÀMERA 
 

Tot i què, aquest apartat era una recuperació de les llibreries realitzades per un ex-alumne. La realitat 

ha estat una altre, ja que al utilitzar-les ens vam donar compte que donava error al ser executat, per 

això es van haver de modificar, per tal d’obtenir unes funcions que complissin els objectius de la 

int PORT, i; 

struct sockaddr_in serv_addr; 

PORT=80; 

sockfd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO_TCP);  

serv_addr.sin_family = AF_INET;     

serv_addr.sin_addr.s_addr = inet_addr(ip);   

serv_addr.sin_port = htons(PORT);    

connect(sockfd,(struct sockaddr *)&serv_addr,sizeof(serv_addr));  

return i;  

write(sockfd,peticio,strlen(peticio));

   

read(sockfd,header,188);  
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mateixa.. 

 

Apart d’errors de compilació, el programa s’ha hagut d’adaptar a una nova càmera. L’anterior, no 

tenia un temps de captura d’imatge baix, i ens condicionava a l’hora de fer el seguiment de línea. 

 

Per tal, de poder identificar els fragments de codi que han estat modificats, es ressalten en color groc. 

I els fragments de codi que han estat adaptats per la nova càmera, és resultant en color verd. 

 

Si volem més informació relacionada amb les funcions de la llibreria per la càmera, en el annex 

s’adjunten les taules elaborades pel David, on explica cada una d’elles de forma molt intuïtiva. 

 

5.3.1 GETJPG() 

 

Funció per a capturar una imatge actual de la càmera en format JPG i guardar-la en memòria. 

 

 

5.3.2 GETBMP() 

 

Funció per a capturar una imatge actual de la càmera en format BMP i guardar-la a  la 

memòria indicada per una estructura imgmem t. 

 

int getJPG(char ip[],imgmem_t *cammem,imageRes_t resolucio){ 

 int i,retorn,bytes; 

 char header[189], cap; 

 unsigned char len[6]="", cero[4]=""; 

 retorn=cameraOn(ip); 

 if (retorn == -1) return retorn;  

 char peticio[200]=""; 

 strcat(peticio,"GET /axis-cgi/jpg/image.cgi?resolution="); 

 switch (resolucio) 

 { 

  case LOW: 

  strcat(peticio,"160x120"); 

  bytes=5; 

  break; 

 

  case MEDIUM: 

  strcat(peticio,"320x240"); 

  bytes=6;  

  break; 

 

  case HIGH: 

  strcat(peticio,"640x480"); 

  bytes=6;  

  break; 

 } 

 strcat(peticio," HTTP/1.1\r\nHost: ");  // i la ip de la càmera. 

 strcat(peticio,ip); 

 strcat(peticio,"\r\nAuthorization: Basic cm9vdDpST0JPVElOTw==\r\n\r\n"); 

 write(sockfd,peticio,strlen(peticio)); 

 read(sockfd,header,188); 

 header[188]=0;    

 read(sockfd,len,bytes);   

 len[bytes]=0;  

 read(sockfd,cero,4); 

  

 cammem->tamany=atoi(len);  

cammem->buffer = (unsigned char*) malloc (cammem->tamany);  

 if (cammem->buffer==NULL)   

 { 

  retorn=-2; 

  return retorn; 

 } 

 for (i=0;i<cammem->tamany;i++) read(sockfd,cammem->buffer+i,1); 

 return 0; 

} 
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5.3.3 ALTRES FUNCIONS 

 

Al trobar-nos errors en les funcions de la llibreria que havíem d’utilitzar pel nostre programa, 

és va decidir, junt amb el tutor del tfg (Ramon Serrate), verificar una per una que 

funcionessin adequadament. 

 

Totes les altres funcions, han estat verificades i estaven declarades correctament. Aquestes 

funcions són: 

 

o RestartCamera():Funció per a reiniciar la càmera. 

o SetDate():Funció per a configurar la data i hora de la càmera segons uns valors 

estipulats. 

o GetDate(): Funció per adquirir la data i hora actual de la càmera  

o CameraON(): funció per l’obertura del canal de comunicació entre el programa I 

la càmera. 

  

int getBMP(char ip[],imgmem_t *cammem,imageRes_t resolucio){ 

 int i,retorn,bytes; 

 char header[189], cap; 

 unsigned char len[6]="", cero[4]=""; 

 retorn=cameraOn(ip); 

 if (retorn == -1) return retorn;  

 char peticio[200]=""; 

 strcat(peticio,"GET /axis-cgi/bitmap/image.bmp?resolution="); 

 switch (resolucio) 

 { 

  case LOW: 

  strcat(peticio,"160x120"); 

  bytes=5; 

  break; 

 

  case MEDIUM: 

  strcat(peticio,"320x240"); 

  bytes=6;  

  break; 

 

  case HIGH: 

  strcat(peticio,"640x480"); 

  bytes=6;  

  break; 

 } 

 strcat(peticio," HTTP/1.1\r\nHost: ");  // i la ip de la càmera. 

 strcat(peticio,ip); 

 strcat(peticio,"\r\nAuthorization: Basic cm9vdDpST0JPVElOTw==\r\n\r\n"); 

 write(sockfd,peticio,strlen(peticio)); 

 read(sockfd,header,188); 

 header[188]=0;    

 read(sockfd,len,bytes);   

 len[bytes]=0;  

 read(sockfd,cero,4); 

  

 cammem->tamany=atoi(len);  

cammem->buffer = (unsigned char*) malloc (cammem->tamany);  

 if (cammem->buffer==NULL)   

 { 

  retorn=-2; 

  return retorn; 

 } 

 for (i=0;i<cammem->tamany;i++) read(sockfd,cammem->buffer+i,1); 

 return 0; 

} 
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6 PROCESSAMENT D’IMATGE 
 

Entendre la manera en que un format emmagatzema les dades de la imatge, es el primer pas per 

qualsevol tipus d’imatge digital. També hem de tenir en compte que a l’hora de digitalitzar una 

imatge pot existir soroll o degradació de la mateixa que poden causar una imatge difusa, i per això li 

donem importància al tractament d’imatge per poder eliminar cap mena de pertorbació causat per 

fenòmens externs. 

 

Una vegada la imatge s’ha digitalitzat es pot considerar de tipus “monocràtica” que vol dir que 

aquesta es susceptible de ser tractada com una funció de f(x,y) on x i y denotaran coordenades 

especials. 

 

Per poder tractar la imatge, s’ha d’identificar quins tipus de format estem treballant, en el cas de la 

càmera de xarxa tenim dos tipus de formats possibles a l’hora de sol·licitar la imatge: 

 

 Format BMP: Es un format d’arxiu propietat de Windows, i es va dissenyar per fer mes 

fàcil la digitalització d’una imatge, ja que utilitza píxels, on aquest es pot representar 

com un vector de n bytes. Com ja sabem el tractament de vectors que estan codificats en 

hexadecimal es molt fàcil de tractar. Aquest format permet obtenir  gairebé 16,7 milions 

de colors (24 bits per píxel). 

 

   

 FormatJPG: És un mètode de compressió i és sovint considerat com un format d'arxiu. 

JPEG / Exif és el format d'imatge més comú, utilitzat per les càmeres fotogràfiques 

digitals i altres dispositius de captura d'imatge, juntament amb JPG / JFIF, que també és 

un altre format per a l'emmagatzematge i la transmissió d'imatges fotogràfiques en la 

World Wide Web . Aquestes variacions de formats sovint no es distingeixen, i es diuen 

"JPEG". Els arxius d'aquest tipus se solen anomenar amb l'extensió ”jpg”. 
 

 

Tot i què, es va buscar informació de com tractar les imatges JPG, es va arribar a la conclusió de que 

era molt difícil, és per això que es va decidir treballar amb BMP, ja que es un format el qual es molt 

fàcil d’entendre i per conseqüent d’interpretar. 

 

6.1 FORMAT BMP 
 

El format d’arxiu bitmap o més conegut com a BMP va ser desenvolupat per Microsoft i IBM d’aquí 

la popularitat que té en sistemes operatius windows, encara que actualment es pot treballar amb 

aquest format d’imatge amb qualsevol sistema operatiu. 

 

Com el seu propi nom indica el arxiu BMP és un mapa de bits, cada píxel té una sèrie de bits 

que defineixen el seu color, hi ha diferents tipus de formats: 

 

 1 bpp o monocrom: format que només permet dos colors, 0 o 1, per exemple, blanc o 

negre. 

 

 2 bpp: format que permet 4 colors y emmagatzema 4 píxels per byte. 

 

 4 bpp: permet 16 colors i emmagatzema 2 píxels per byte. 

 

 bpp: permet 256 colors i emmagatzema 1 píxel per byte. 

 

 16 bpp: permet 65.536 colores i emmagatzema 1 píxel per 2 bytes. 

 

 24 bpp: permet 16.777.216 colors i emmagatzema 1 píxel per cada 3 bytes. 

 

 32 bpp: permet 4294967296 colors i emmagatzema 1 píxel per 4 bytes. 
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L’arxiu BMP es divideix en 4 segments: 

 

File Header: Conté la informació sobre el format de l’arxiu, el programa en que s’ha creat, etc... 

Image Header: Conté informació de la imatge en si, dimensions, bytes... 

Color Table: Conté informació sobre els colors de la imatge, colors disponibles,... 

Pixel Data: Informació dels píxels de la imatge. 

 

A continuació s’expliquen detalladament la capçalera i el cos d’un arxiu BMP, considerant capçalera 

general els 3 primers segments i el cos el Pixel Data. 

 

 

6.1.1 CAPÇALERA 

 

 

Com ja s’ha comentat, la capçalera d’un arxiu BMP està format per tres segments que 

defineixen com és el cos o la imatge en si. El segment dedicat al arxiu, a la imatge i als 

colors que la composen. 

 

La File Header està formada concretament per 14 bytes, els dos primers serveixen per 

identificar quin tipus d’arxiu BMP és, els quatre bytes següents emmagatzemen el tamany de 

l’arxiu en bytes, després trobem 4 bytes més que depenen del software amb el que s’ha creat 

l’arxiu i finalment 4 més que indica en quina posició comença el cos de la imatge. 

 

 

Nom del camp Bytes Descripció 

bfType 2 Conté els caràcters  “BM” 

bfSize 4 Tamany del fitxer 

bfReserved1 2 No utilitzat 

bfReserved2 2 No utilitzat 

bfOffBits 4 Offset després de la capçalera on comencen les dades 

 

 

La Image Header està formada per 40 bytes i mostra detalls tècnics de la imatge: amplada, 

altura, bits per píxel, tipus de compressió, tamany, resolució de píxels per metre i nombre de 

colors importants. A continuació s’adjunta la taula on es pot veure millor la distribució dels 

píxels i la seva utilitat. 

 

 

Nom del camp Bytes Descripció 

biSize 4 Tamany de la capçalera 

biWidth 4 Amplada de la imatge 

biHeight 4 Altura de la imatge 

biPlanes 2 Ha de ser 1 

biBitCoun 2 Bits per Píxel 

biCompression 4 Tipus de compressió 

biSizeImage 4 Tamany de la imatge 

biXPelsPerMeter 4 Resolució en píxels per metre 

biYPelsPerMeter 4 Resolució en píxels per metre 

biClrUsed 4 Nombre de colors utilitzats 

biClrImportant 4 Nombre de colors significants 
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Per finalitzar la capçalera ens trobem amb el segment “Color Table”, aquest segment no 

s’utilitza normalment ja que sòl ser per defecte els 3 colors primaris, vermell, verd i blau, 

però a la documentació de Microsoft sobre imatges BMP confirma que en alguns arxius pot 

aparèixer aquesta informació, en el nostre cas la càmera ens envia la imatge sense aquesta 

informació integrada, per si de cas, s’adjunta la taula de com és aquest segment de la 

capçalera: 

 

 

Nom del camp Bytes Descripció 

rgbtBlue 1 Valor del color blau 

rgbtGreen 1 Valor del color verd 

rgbtRed 1 Valor del color vermell 

 

 

6.1.2 COS 

 

Al cos de l’arxiu trobem els valors de cada component per cada píxel, començant amb el 

píxel inferior-esquerra, la càmera treballa amb 24bpp per tant emmagatzema 3 bytes per 

píxels sent el byte amb menys pes la component B, el següent G i el amb més pes   el R. Els 

valors dels píxels varien entre 0 i 255 on 255 vol dir que aquella component   té la màxima 

lluminositat. 

 

 

6.1.3 EXEMPLE 

 

A continuació s’exposa un exemple per entendre millor com està distribuït un arxiu BMP 

dels que envia la càmera: 

 

Offset Bytes Valor Hex Valor Descripció 

File Header 

0h 2 42 4D “BM” Identificació 

2h 4 46 00 00 00 70 Bytes Tamany de l’arxiu 

6h 2 00 00 No utilitzat Aplicació 

8h 2 00 00 No utilitzat Aplicació 

Ah 4 36 00 00 00 54 Bytes Offset capçalera 

Image Header 

Eh 4 28 00 00 00 40 Bytes Nombre de bytes capçalera DIB 

12h 4 02 00 00 00 2 píxels Amplada 

16h 4 02 00 00 00 2 píxels Altura 

1Ah 2 01 00 1 pla Nombre de plans utilitzats 

1Ch 2 18 00 24 bits Nombre de bpp 

1Eh 4 00 00 00 00 0 Sense compressió 

22h 4 0C 00 00 00 12 Bytes Número de bytes de la imatge 

26h 4 13 0B 00 00 2,835 píxels/metre Resolució  horitzontal 

2Ah 4 13 0B 00 00 2.835 píxels/metre Resolució vertical 

2Eh 4 00 00 00 00 0 colors Nombre de colors 

32h 4 00 00 00 00 0 colors Nombre de colors importants 

Cos 
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36h 3 00 00 FF 0 0 255 Vermell Píxel(0,1) 

39h 3 FF FF FF 255 255 255 Blanc Píxel(1,1) 

3Ch 3 FF 00 00 255 0 0 Blau Píxel(0,0) 

3Fh 3 00 FF 00 0 255 0 Verd Píxel(1,0) 

 

Aquest és el resultat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 LLIBRERIA PROCESSAT D’IMATGE BMP 
 

Aquesta llibreria, considera totes les funcions estàndards en un processament d’imatge.  

 

Al igual que la llibreria anterior, aquesta també presentava certs errors d’execució. Tot I què, en 

moltes s’ha pogut salvar l’estructura del David modificant petits detalls, d’altres s’han hagut de 

canviar per complert. 

 

Utilitzant la mateixa metodologia descrita en el capítol anterior, marcarem en groc les línies de 

programa que s’han hagut de modificar pel seu correcte funcionament.  

 

Per tal, de garantir que totes les funcions declarades en la API funcionen, hem fet un programa que 

sol·licita totes i cada una de les funcions d’aquesta i les guarda en format BMP. 

 

A continuació, s’adjunta la imatge “normal”, és a dir, la que a partir d’aquesta s’ha executat cada una 

de les funcions de processat de la API. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.1: Exemple BMP 

Figura 6.2: Imatge capturada per la camera AXIS 
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6.2.1 BINARITZAR IMATGE (im2bw) 

 

La funció im2bw serveix per a binaritzar una imatge RGB o YCbCr dependrà del que 

haguem guardat prèviament en el paràmetre d’entrada de la funció del tipus “imgmem_t”, a 

partir d’un llindar els píxels amb un valor de lluminositat superior al llindar s’assignaran com 

a blanc i els inferiors com a negre. La imatge resultant pot ser emmagatzemada en la mateixa 

direcció de memòria o en un altre i així conservar la imatge original. 

 

Les dades incorrectes són : en el bucle for per determinar els valor de cada píxel, donava 

error al executar-ne ja que estava fora de rang. 

 

Les que estan en verd, són les que s’han hagut de afegir noves per treballar amb el nostre 

programa.  

 

 

La imatge obtinguda desprès d’aplicar la funció que la binaritza, ha estat: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

int im2bw(imgmem_t *imgmem, imgmem_t *imgmod,int llindar1) 
{ 

int i,Cr,y,Cb, c; 

imgmod->tamany=imgmem->tamany; 

if (imgmod->buffer!=imgmem->buffer) 

{  

imgmod->buffer = (unsigned char*) malloc (imgmem->tamany); 

if (imgmod->buffer==NULL) {  

return -1; 

} 

memcpy(imgmod->buffer,imgmem->buffer, 54);  

} 

for(i=54;i<(imgmem->tamany);i=i+3){   

Y=imgmem->buffer[i]; 

Cb=imgmem->buffer[i+1];//Agafo les components YCbCr 

Cr=imgmem->buffer[i+2]; 

c =(Y+Cb+Cr)/3; 

if (Cr >llindar1) { 

imgmod->buffer[i]=0; //si esta per sobre el llindar NEGRE 

imgmod->buffer[i+1]=0;   

imgmod->buffer[i+2]=0; 

} 

else 

{   

imgmod->buffer[i]=255; // si esta per sota el llindar BLANC 

imgmod->buffer[i+1]=255;   

imgmod->buffer[i+2]=255; 

} 

} 

 return 0; 

} 

Figura 6.3: Imatge en format binari 
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Podem observar com les línies de color vermell les ha convertit en blanc ja que estaven per 

sota de la consignada introduïda com a llindar. 

 

6.2.2 IMATGE A ESCALA DE GRISSOS (rgb2grey) 

 

La funció rgb2grey serveix per a la conversió d’una imatge RGB a escala de grisos, tenint en 

compte que una imatge en escala de grisos les seves úniques components seran el blanc i 

negre, podem deduir que el color final del píxel dependrà de la lluminositat que li donem al 

negre, si el negre te una màxima lluminositat el píxel es veurà blanc. 

 

Les dades incorrectes són : en el bucle for per determinar el valor de cada píxel, donava error 

al executar-ne ja que estava fora de rang. També és considerava “r” el primer píxel i “b” el 

tercer, però es tot just al revés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La imatge obtinguda desprès d’aplicar la funció que la converteix a escala de grisos, ha estat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rgb2grey (imgmem_t *imgmem, imgmem_t *imgmod) 
{ 

int i,r,g,b, c; 

imgmod->tamany=imgmem->tamany; 

if (imgmod->buffer!=imgmem->buffer) 

{  

imgmod->buffer = (unsigned char*) malloc (imgmem->tamany); 

if (imgmod->buffer==NULL) return -1; 

memcpy(imgmod->buffer,imgmem->buffer, 54);  

} 

for(i=54;i<(imgmem->tamany);i=i+3){   

b=imgmem->buffer[i]; 

g=imgmem->buffer[i+1];//Agafo les components rgb 

r=imgmem->buffer[i+2]; 

c=(r+g +b)/3 

 

imgmod->buffer[i]=c; //si esta per sobre el llindar NEGRE 

imgmod->buffer[i+1]=c;   

imgmod->buffer[i+2]=c; 

 

} 

 return 0; 

} 

Figura 6.4: Imatge en escala de grissos 
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6.2.3 NEGATIU D’UNA IMATGE (negative) 

 

Com sabem, cada píxel conté tres components, les quals el seu valor pot ser des de 0 a 255, 

per tant, si volem invertir les contribucions de cada component a un píxel hem de restar el 

seu valor per 255. 

 

Les dades incorrectes són : en el bucle for per determinar el valor de cada píxel, donava error 

al executar-ne ja que estava fora de rang. També és considerava “r” el primer píxel i “b” el 

tercer, però es tot just al revés. 

 

 

 

 

 

La imatge obtinguda desprès d’aplicar la funció que la converteix al seu valor invers, ha 

estat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.4 CONVERSIÓ DE RGB A YCBCR (rgb2ycbcr) 

 

El YCbCr es una família d’espais de colors utilitzada en transmissió de vídeo i fotografia 

digital. Les components que formen aquest format d’imatge són: 

 

o Y: Component de lluminositat.  

o Cb: Croma blau. 

o Cr: Croma vermell. 

 

negative (imgmem_t *imgmem, imgmem_t *imgmod) 
{ 

int i,; 

imgmod->tamany=imgmem->tamany; 

if (imgmod->buffer!=imgmem->buffer) 

{  

imgmod->buffer = (unsigned char*) malloc (imgmem->tamany); 

if (imgmod->buffer==NULL) return -1; 

memcpy(imgmod->buffer,imgmem->buffer, 54);  

} 

for(i=54;i<(imgmem->tamany);i=i+3){   

imgmod->buffer[i]= 255 -imgmem->buffer[i]; 

imgmod->buffer[i+1]= 255 -imgmem->buffer[i+1]; 

imgmod->buffer[i+2]== 255 -imgmem->buffer[i+2]; 

} 

 return 0; 

} 

Figura 6.5: Imatge en format negatiu 
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Les dades incorrectes són : en el bucle for per determinar el valor de cada píxel, donava error 

al executar-ne ja que estava fora de rang. També és considerava “r” el primer píxel i “b” el 

tercer, però es tot just al revés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.5 CANVIAR LLUMINOSITAT (brightness) 

 

Augmentar o disminuir la luminància d’una imatge consisteix en sumar o restar una constant 

als color que constitueixen un píxel, cuidant sempre de no rebassar els límits, 0 i 255. 

 

Les dades incorrectes són : en el bucle for per determinar el valor de cada píxel, donava error 

al executar-se ja que estava fora de rang. 

 

 

 

 

 

 

rgb2ycbcr (imgmem_t *imgmem, imgmem_t *imgmod) 
{ 

int i,r,g,b; 

imgmod->tamany=imgmem->tamany; 

if (imgmod->buffer!=imgmem->buffer) 

{  

imgmod->buffer = (unsigned char*) malloc (imgmem->tamany); 

if (imgmod->buffer==NULL) return -1; 

memcpy(imgmod->buffer,imgmem->buffer, 54);  

} 

for(i=54;i<(imgmem->tamany);i=i+3){   

b=imgmem->buffer[i]; 

g=imgmem->buffer[i+1]; 

r=imgmem->buffer[i+2]; 

imgmod->buffer[i]=0.257*r + 0.504*g + 0.098*b +16;//Y 

imgmod->buffer[i+1]=-0.148*r - 0.291*g + 0.439*b + 128;//Cb   

imgmod->buffer[i+2]=0.439*r - 0.368*g - 0.071*b + 128; 

} 

 return 0; 

} 

brightness (imgmem_t *imgmem, imgmem_t *imgmod, int lluminositat) 
{ 

int i; 

imgmod->tamany=imgmem->tamany; 

if (imgmod->buffer!=imgmem->buffer) 

{  

imgmod->buffer = (unsigned char*) malloc (imgmem->tamany); 

if (imgmod->buffer==NULL) return -1; 

memcpy(imgmod->buffer,imgmem->buffer, 54);  

} 

for(i=54;i<(imgmem->tamany);i=i+3){   

if (imgmem->buffer[i]+lluminositat>255) imgmod->buffer[i]=255;    

else if (imgmem->buffer[i]+lluminositat<0) imgmod->buffer[i]=0; 

else imgmod->buffer[i]=imgmem->buffer[i]+lluminositat; 

if (imgmem->buffer[i+1]+lluminositat>255) imgmod->buffer[i+1]=255; 

else if (imgmem->buffer[i+1]+lluminositat<0) imgmod->buffer[i+1]=0; 

else imgmod->buffer[i+1]=imgmem->buffer[i+1]+lluminositat; 

if (imgmem->buffer[i+2]+lluminositat>255) imgmod->buffer[i+2]=255; 

else if (imgmem->buffer[i+2]+lluminositat<0) imgmod->buffer[i+2]=0; 

else imgmod->buffer[i+2]=imgmem->buffer[i+2]+lluminositat;    

} 

 return 0; 

} 



 

 52 

 

La imatge obtinguda desprès d’aplicar la funció que li dona major luminància, ha estat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.6 CANVIAR CONTRAST (contrast) 

 

Augmentar o disminuir el contrast d’una imatge consisteix en augmentar o disminuir la 

pendent que formen els valors dels píxels de la imatge, vigilant sempre de no sobrepassar els 

límits 0 i 255. 

 

Les dades incorrectes són : en el bucle for per determinar el valor de cada píxel, donava error 

al executar-se ja que estava fora de rang. 

 

 

 

 

contrast (imgmem_t *imgmem, imgmem_t *imgmod, int contrast) 
{ 

int i,r,g,b; 

float contrastresult; 

contrastresult=tan((contrast*3.1415)/180); 

imgmod->tamany=imgmem->tamany; 

if (imgmod->buffer!=imgmem->buffer) 

{  

imgmod->buffer = (unsigned char*) malloc (imgmem->tamany); 

if (imgmod->buffer==NULL) return -1; 

memcpy(imgmod->buffer,imgmem->buffer, 54);  

} 

for(i=54;i<(imgmem->tamany);i=i+3){   

b=128+(imgmem->buffer[i]-128)*contrastresult;  

g=128+(imgmem->buffer[i+1]-128)*contrastresult;                         

r=128+(imgmem->buffer[i+2]-128)*contrastresult;        

if (b>255) imgmod->buffer[i]=255;    

else if (b<0) imgmod->buffer[i]=0; 

else imgmod->buffer[i]=b; 

if (g>255) imgmod->buffer[i+1]=255; 

else if (g<0) imgmod->buffer[i+1]=0; 

else imgmod->buffer[i+1]=g;    

if (r>255) imgmod->buffer[i+2]=255; 

else if (r<0) imgmod->buffer[i+2]=0; 

else imgmod->buffer[i+2]=r;   

} 

 return 0; 

} 

Figura 6.6: Imatge amb certa lluminositat 
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La imatge obtinguda desprès d’aplicar la funció que li dona contrast, ha estat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.7 SEPARAR CAPAS(capaR,capaB,capaG) 

 

Com el procediment, és el mateix canviant la posició del píxel en que esta dipositat cada un 

dels colors. S’ha decidit ajuntar aquest apartat, per tal d’optimitzar I no ser repetitius. A 

continuació, s’explica una de les capes, en aquest cas hem seleccionat la capa vermella. 

 

Les dades incorrectes són : en el bucle for per determinar el valor de cada píxel, donava error 

al executar-se ja que estava fora de rang. També és considerava “r” el primer píxel i “b” el 

tercer, però es tot just al revés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La imatge obtinguda desprès d’aplicar la funció que separa les capes, en el nostre cas la 

vermella, ha estat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

capaR (imgmem_t *imgmem, imgmem_t *imgmod) 
{ 

int i,r,g,b; 

imgmod->tamany=imgmem->tamany; 

if (imgmod->buffer!=imgmem->buffer) 

{  

imgmod->buffer = (unsigned char*) malloc (imgmem->tamany); 

if (imgmod->buffer==NULL) return -1; 

memcpy(imgmod->buffer,imgmem->buffer, 54);  

} 

for(i=54;i<(imgmem->tamany);i=i+3){ 

imgmod->buffer[i]=0;  

imgmod->buffer[i+1]=0; 

imgmod->buffer[i+2]=imgmem->buffer[i+2]; 

} 

 return 0; 

} 

Figura 6.7: Imatge amb contrast 

Figura 6.8: Imatge amb capa vermella 
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6.2.8 EROSIONAR IMATGE (erode) 

 

L’erosió és una de les dues operacions morfològiques bàsiques del processat d’imatges, es 

basa en la convolució d’una màscara o kernel amb tots els píxels d’una imatge. En aquesta 

API la màscara s’ha escollit de 3x3, o sigui, el píxel el qual volem erosionar es compara amb 

tots els que té al voltant, si tots els píxels són negres el píxel escollit es deixa negre, en canvi 

si hi ha algun dels píxels que és blanc el píxel central serà blanc. Podríem dir que és una 

condició AND entre els píxel que entren a la màscara. 

 

Com a exemple la figura 6.6, la imatge de l’esquerra ha estat convolucionada amb una 

màscara de 3x3, per tant el píxel serà 1 només si tots els del seu voltant més pròxim, són 

també 1. 

 

 

  

 

En aquest cas, com hi havien molts error. Es va decidir, canviar per complert el codi i 

d’aquesta manera intentar que aquest nou fos mes entenedor. 

Figura 6.8: Imatge amb amb mascara 3x3 erosionada 
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6.2.9 DILATAR IMATGE (dilate) 

 

 

La dilatació es la segona operació morfològica bàsica del processat d’imatges, es basa en la 

convolució d’una màscara o kernel amb tots els píxels d’una imatge. En aquesta API la 

màscara s’ha escollit de 3x3, o sigui, el píxel el qual volem dilatar es compara amb tots els 

que te al voltant, si hi ha algun píxel que sigui negre el píxel central serà negre, si no serà 

blanc. Podríem dir que es una condició OR entre els píxel que entren a la màscara. 

 

 

 

 

 

int erode(imgmem_t *imgmem, imgmem_t *imgmod, int times){ 

 int z,k,j,y,g,n; 

 int a,b,contador,width; 

 imgmem_t imgaux; 

 imgmod->tamany=imgmem->tamany;  

 imgaux.tamany = imgmem->tamany; 

if (imgmod->buffer!=imgmem->buffer){  

imgmod->buffer = (unsigned char*) malloc (imgmem->tamany); 

if (imgmod->buffer==NULL) { return -1;}  

memcpy(imgmod->buffer,imgmem->buffer, 54);}  

width=imgmem->buffer[18] + imgmem->buffer[19]*256; 

memcpy(imgaux.buffer,imgmem->buffer,54); 

for (y=0;y<times;y++){  

contador = 0; 

if(y>0){for(n=54;n<imgmem->tamany;n++) imgaux.buffer[n]=imgmod->buffer[n]; } 

for ( j=54;j<(imgmem->tamany);j=j+3){ 

 for (k=-1;k<2;k++){ 

 for ( z=-1; z<2;z++){ 

 b = j+(k*width*3)+(z*3); 

 if ( b >= 54 && b<imgmem->tamany) { 

 a = imgaux.buffer[b]; 

 if ( a == 0) {contador++;}}}} 

 

   if ( contador == 9){ 

   imgmod->buffer[j]=0; 

   imgmod->buffer[j+1]=0; 

   imgmod->buffer[j+2]=0;} 

   else {imgmod->buffer[j]=255; 

   imgmod->buffer[j+1]=255; 

   imgmod->buffer[j+2]=255;} 

   contador =0; 

   }} 

return 0;} 
 

Figura 6.9: Imatge mascara 3x3 dilatada 
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6.2.10 SEPARAR CAPAS YCBCR (capaY, capaCb, capaCr) 

 

Com ja s’ha explicat en que consisteix passar del rgb a ycbcr, en aquest cas seria aplicar la 

mateixa formula, però aïllant la capa desitjada, per tan les altres 2 hauran de ser 0. 

 

La capa que es tria en el exemple, és la CapaY. 

 

Les dades incorrectes són : en el bucle for per determinar el valor de cada píxel, donava error 

al executar-se ja que estava fora de rang. També és considerava “r” el primer píxel i “b” el 

tercer, però es tot just al revés. 

int dilate(imgmem_t *imgmem, imgmem_t *imgmod, int times){ 

 int z,k,j,y,g,n; 

 int a,b,contador,width; 

 imgmem_t imgaux; 

 imgmod->tamany=imgmem->tamany;  

 imgaux.tamany = imgmem->tamany; 

 if (imgmod->buffer!=imgmem->buffer){  

 mgmod->buffer = (unsigned char*) malloc (imgmem->tamany); 

if (imgmod->buffer==NULL) { return -1;}  

memcpy(imgmod->buffer,imgmem->buffer, 54);}      

 width=imgmem->buffer[18] + imgmem->buffer[19]*256; 

 memcpy(imgaux.buffer,imgmem->buffer,54); 

 for (y=0;(y<times);y++){  

  if(y>0){ 

 for(n=54;n<imgmem->tamany;n++) imgaux.buffer[n]=imgmod->buffer[n];  

    } 

  for ( j=54;j<(imgmem->tamany);j=j+3){ 

   a = imgaux.buffer[j]; 

    if (a == 0){ 

     for (k=-1;k<2;k++){ 

     for ( z=-1; z<2;z++){ 

     b = j+(k*width*3)+(z*3); 

   if ( b >= 54 && b<imgmem->tamany) { 

   imgmod->buffer[b]=0; 

   imgmod->buffer[b+1]=0; 

   imgmod->buffer[b+2]=0;  } 

    }}} 

   else { 

     imgmod->buffer[j]=255; 

     imgmod->buffer[j+1]=255; 

     imgmod->buffer[j+2]=255; 

     }}}  

 return 0;} 
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6.2.11 DETECCIÓ DE LA LINEA D’UNA IMATGE BINERITZADA 

(detectSegment) 

 

 

Aquesta funció s’ha customitzat, per tal de que el robot sigui capaç de detectar el segment 

que hi ha en la captura d’imatge realitzat per la càmera de xarxa. El que és pretén és obtenir 

la posició de la línia situada en la imatge, ja que a partir d’això podrem obtenir les dades per 

assignar valors a les velocitats del robot. 

 

 

A continuació, a partir de la imatge obtinguda per la funció dilate() intentem explicar el 

funcionament d’aquest apartat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suposem que el robot vol fer el seguiment de línia, i quan sortim de la funció dilate() 

obtenim la imatge anterior.  

 

El primer a fer és identificar la zona de la imatge on volem treballar, aquesta zona en la 

capaY (imgmem_t *imgmem, imgmem_t *imgmod) 
{ 

int i,r,g,b; 

imgmod->tamany=imgmem->tamany; 

if (imgmod->buffer!=imgmem->buffer) 

{  

imgmod->buffer = (unsigned char*) malloc (imgmem->tamany); 

if (imgmod->buffer==NULL) return -1; 

memcpy(imgmod->buffer,imgmem->buffer, 54);  

} 

for(i=54;i<(imgmem->tamany);i=i+3){   

b=imgmem->buffer[i]; 

g=imgmem->buffer[i+1]; 

r=imgmem->buffer[i+2]; 

imgmod->buffer[i]=0.257*r + 0.504*g + 0.098*b +16;//Y 

imgmod->buffer[i+1]=0; //Cb  

imgmod->buffer[i+2]=0;//Cr 

} 

 return 0; 

} 

Figura 6.10: Imatge detectSegment() 
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imatge adjunta esta identificada pel color vermell. 

 

L’amplada i la altura de l’àrea a delimitar variarà en funció de lo precís que es vulgui ser. 

Contra més petit sigui l’àrea menor serà el seu error de correcció. Però nosaltres, tenim un 

handicap què és el temps I on més endavant veurem que aquest té un valor mig de 1,2s de 

temps de captura. Així que l’àrea més petita possible per aquest experiment, I tenint en 

compte els factors esmentats anteriorment és: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’altura és un valor relatiu, ja que no podem suposar la detecció d’imatge en el punt on 

l’altura = 0. Per això el que es fa és una diferència entre l’altura del últim píxel detectat i la 

altura del primer píxel detectat. 

 

Per poder entendre la delimitació de zona de treball de la imatge, suposem una situació en la 

que el Robotino ha de seguir una circumferència (part esquerra de la fotografia seguidament 

adjunta). Sabem, que mai farà una trajectòria neta, és a dir,  seguiment de línia amb un error 

0. Però depenen de l’àrea de treball podrem simular el moviment d’una circumferència com 

el exposat en el cas 1 o en el cas 3 quan l’àrea de treball és molt gran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

S’introdueix una taula, on s’explica de forma resumida el funcionament de detectSegment(). 

 

 

 

Amplada = 160 pixels (amplada total imatge) 

 

Altura = 20 pixels (valor relatiu) 

Figura 6.11: Exemples possible trajectòria del robot 
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Per finalitzar, adjuntem la part del codi de la funció detectSegment(). Les variables que ens 

ha de retornar aquesta funció són les necessàries per el càlcul de l’angle de desviació del 

Robotino respecte la línia a seguir. 

 

 

On, ΔY és l’altura de l’àrea seleccionada ΔY = 20, i ΔX la diferència entre la posició del 

primer píxel detectat en l’eix d’abscisses i la posició del últim píxel detectat en el mateix eix, 

sempre tenint en compte la zona de treball. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot i que, la imatge ja ve processada. Hem de tenir en compte que pot aparèixer algun píxel 

de color negre creat per alguna pertorbació, per això a l’hora de calcular el primer i últim 

píxel comprovem que els píxels que de les posicions següents estan del mateix color (negre). 

 

 

 

<int>=detectSegment(<imgmem_t>&img ,<int> &x_ini, <int>x_fin,<int>y_ini, <int>y_fin); 

Argument Descripció 

 

<imgmen_t> &img 
Punter amb estructura imgmem_t amb la direcció de memòria a 

la qual volem guardar la imatge. 

 

<int> x_ini,x_fin 
Variables que contenen informació sobre la posició del píxel 

inicial I final en la imatge 

<int> y_ini,y_fin Variables que contenen l’altura de la zona de treball en la que 

es treballa 

Retorn Descripció 

0 Funció executada amb èxit 

-1 No és possible la connexió amb la càmera 

Exemple de funcionament 

int 

retorn,x_ini,x_fin,

y_ini,y_fin; 

imgmem_t img; 

retorn= detectSegment(&img,x_ini,x_fin,y_ini,y_fin); 
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int detectSegment(imgmem_t *imgmem,int *x_ini,int *x_fin, int *y_ini, int *y_fin) 
int x =0; 

int y=1; 

int  k, z,h; 

int contador = 0; 

int contador2 = 0; 

int valido = 0;   

for ( z = 54; z <(imgmem->tamany); z=z+3){ 

x ++;  

 

  if ( imgmem->buffer[z] == 0 && valido ==0){ 

     for ( h=0; h<20*3;h=h+3){ 

     if ( imgmem->buffer[z+h] == 0) {contador ++;} 

        } 

     if (contador > 19){ 

     valido =1; 

     contador =0; 

     contador2 ++; 

     if ( contador2 ==1){ 

     *x_ini=x + 7; 

     *y_ini = y; 

       } 

     if (contador2 == 20){  

     *x_fin= x + 7; 

     *y_fin = y; 

      } 

} 

  

      } 

 

     if ( x == 160){ 

    valido=0; 

     x =0; 

     y++; 

       } 

} 

 return 1; 

} 
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7 CONTROL TRAJECTÒRIA DEL ROBOTINO 
 

7.1 INTRODUCCIÓ 
 

El control de trajectòria del Robotino, consisteix en la correcció constant de les velocitats disponibles 

( VX, VY i VW), per tal d’aconseguir que aquest estigui per sobre de la línia durant tot el recorregut. 

 

La fotografia següent mostra un cas particular, on a partir de les velocitats del robot hem de ser 

capaços de fer el seguiment de la línia vermella.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per l’obtenció de les dades, utilitzarem el que anomenem descomposició de vectors. En la fotografia 

següent , es pot observar que el vector resultant R, és descomposa com la suma de Vx i Vy. 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.1: Exemple Robotino i línia seguiment 

           

Figura 7.2: Descomposició de vectors 
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El vector resultant R, seria la línea ha seguir pel robot. i els vectors Vx i Vy, correspondrien a les 

velocitats lineals que s’han de determinar al robot, per  a que pugui fer un moviment amb un cert 

angle de desviació.  

 

Si ens fixem en la figura 7.1, observem que les velocitats del robot provenen del centre del radi de 

circumferència, això vol dir, que per alguns càlculs s’haurà de tenir en compte aquest radi. Ja que la 

imatge desitjada, obtinguda per la càmera de xarxa , mostra just al final de la superfície del robot. 

 

 

   

 

Fer una bona declaració dels signes és molt important. La variable més crítica és l’angle, ja que un 

angle tractat de forma errónea pot fer canviar per complet la trajectòria del robot.  

 

Per determinar els signes s’ha utilitzat les pautes facilitades per la documentació API del Robotino, 

apartat “1.3.1. Moviment del robot”. On aquest explica, quins quadrants són positius i quins negatius. 

En la imatge següent podem observar com estan estipulats els signes en el diferents quadrants que té 

el pla de la planta del robot. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2 OBTENCIÓ DE DADES 
 

Per explicar el procediment emprat en l’obtenció de dades, s’ha classificat cada una de les variables 

obtingudes tot seguint el mateix ordre de execució.  

 

A partir de les dades, que ens facilitat una de les funcions de la API imatge, detectSegment(). 

Procedim al càlcul de les variables que ens interessen per determinar les velocitats.  

 

 La primera i la més important, es l’angle θ . Aquesta variable s’obté de la següent manera:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R = 17.5cm 

Figura 7.3: Velocitats del Robotino 

Figura 7.4: Representació de la variable angle 
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Per entendre millor la variable que conté l’angle  , adjuntem una taula amb una breu 

descripció de la fòrmula i les variables utilitzades. 

 

 

 Nom Variable Tipus Formula Funcionament 

Variables 

afectades 

x_ini,x_fin; 

   y_ini,y_fin; 
int 

        
         

         
  

Si x_fin> x_ini,     

 

Si x_fin < x_ini,     Variable 

desitjada 
  float 

 

 

 La segona variable a calcular, és la distancia d. Aquesta existeix degut a que el centre del 

Rebotin-ho es també el que s’utilitza per calcular tot totes les velocitats, ja sigui les lineals 

com l’angular. 

 

Per tant, prèviament hem hagut de calcular la distància entre el centre del robot i la primera 

fila de píxels que ens proporciona la imatge.  

 

A continuació, s’adjunta una imatge on es pot interpretà quin ús té la variable esmentada. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si ens fixem en la imatge adjuntada anteriorment, tenim un offset en l’eix d’abscisses que 

voldrem modificar en un futur, al tenir el centre del Robotino a una distancia R, haurem de 

calcular la variable “d” per poder identificar a quina distancia real sobre l’eix d’ordenades 

estaria el Robotino que si estigues enfocat en la mateixa direcció que el vector resultant. 

 

Per entendre millor la variable que conté la distancia d, adjuntem una taula amb una breu 

descripció de la formula i les variables utilitzades. 

 

 

 Nom Variable Tipus Formula Funcionament 

Variables 

afectades 

R = 20.5 cm 

  

def 

float 
            

Si x_fin> x_ini,     

 

Si x_fin < x_ini,     
Variable 

desitjada 
d float 

 

 

 La tercera variable a calcular, és la distancia D. Seria la diferencia entre l’origen de 

coordenades i la posició de la línia en l’eix d’abscisses. 

 

Figura 7.5: Representació de la variable d 
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A continuació, s’adjunta una imatge on es pot interpretà quin ús té la variable esmentada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per entendre millor la variable que conté la distancia D, adjuntem una taula amb una breu 

descripció de la formula i les variables utilitzades. Veurem que la diferència obtinguda es 

multiplica per un proporcional, això es degut a un tema de unitats. La variable “d” la tenim 

en unitats de [cm] i la variable “D” en unitats de [píxels].   

 

A partir d’un petit experiment, on es situaven 2 objectes a una distància “x” en [cm], 

s’obtenia una imatge I es veia quants píxels de diferència hi havien entre les imatges, i amb 

aquestes dades vam obtenim un factor de proporcionalitat, on 0.1 cm/píxel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 La Quarta variable a calcular, és la distància a. Provinent de la diferencia entre d i D. 

Aquesta, seria la distància real a recorre en l’eix d’abscisses per poder eliminar el offset. Per 

tant, “a” també es podria considerar com un error, i que serà utilitzat per a la realització dels 

controls proporcionals de las velocitats. 

 

A continuació, s’adjunta una imatge on es pot interpretà quin ús té la variable esmentada. 

 

 

 

 

 Nom Variable Tipus Formula Funcionament 

Variables 

afectades 

x_ini; 

Pr = 0.143; 

float 

def 
            0.10 

Si 80 > x_ini,     

 

Si 80 < x_ini,     
Variable 

desitjada 
D float 

Figura 7.6: Representació de la variable D 
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Per entendre millor la variable que conté la distancia a, adjuntem una taula amb una breu 

descripció de la formula i les variables utilitzades. 

 

 

 Nom Variable Tipus Formula Funcionament 

Variables 

afectades 
D,d; 

float 

 
      

Si d > D &&           

Si d > D &&           

Si D > d &&           

Si D > d &&           

Variable 

desitjada 
a float 

 

 

 

 La cinquena variable a calcular, és la velocitat “Vt”. Una vegada, hem calculat la variable “a” 

necessitem determinar un vector velocitat que sigui capaç d’anar corregint el offset a mesurar 

que avançà. Com aquesta velocitat dependrà de si hi ha o no offset, hem decidit instaurà un 

control proporcional, el qual actua si i nomes si es produeix una distància relativa superior a 

0 entre el vector velocitat i la posició de la línia en l’eix d’abscisses.  

 

Un control proporcional consta d’una entrada, un proporcional i una sortida. On l’entrada és 

la variable coneguda “a”, el proporcional serà una variable que determinarà la rapidesa en 

que el controlador s’aproxima a la consigna i la sortida la velocitat que es interessa buscar 

Vt. 

 

 

    

 

 

 

    

A continuació, s’adjunta una imatge on es pot interpretà quin ús té la variable esmentada. 

 

 

  

 

 

 

 

             

 

Figura 7.7: Representació de la variable a 
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El proporcional triat, per aquesta variable ha estat: 

 

 

 

 

 

 

Per entendre millor la variable que conté la velocitat VT adjuntem una taula amb una breu 

descripció de la formula i les variables utilitzades. 

 

 

 Nom Variable Tipus Formula Funcionament 

Variables 

afectades 

a,θ; 

Kp_y; 

float 

def               

 

Si a > 0,       

 

Si a < 0         
Variable 

desitjada 
Vt float 

 

 

 La sisena variable a calcular, és la velocitat “VL”. Aquesta velocitat, la determinarem com a 

constant. El vector resultant VL sempre tindrà el mateix valor, independentment del valor de 

les altres variables, d’aquest tipus de variables se’n diuen exògenes. 

 

A continuació, s’adjunta una imatge on es pot interpretar quin ús té la variable esmentada. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

        

Figura 7.8: Representació de la velocitat VT 



 

 67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si ens fixem al determinar-la com a constant, estem suposant que sempre existirà un vector 

velocitat que seguirà la trajectòria determinada per la línia. La desviació que tindrà el vector, 

dependrà del angle, de Vx i Vy. 

 

La constant calculada per estipular el vector velocitat VL, ha estat calculada a partir de la 

distancia en cm de l’amplada que té la imatge i els temps de la tasca. S’ha obtingut un valor 

teòric de: 

 

 

 

 

 

Per entendre millor la variable que conté la velocitat VL, adjuntem una taula amb una breu 

descripció de la formula i variables utilitzades. 

 

 

 Nom Variable Tipus Formula Funcionament 

Variables 

afectades 
kp_x; def 

       
 

VL  > 0 
Variable 

desitjada 
VL float 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Figura 7.9: Representació de la velocitatVL 
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7.3  ESTABLIMENT VELOCITATS 
 

Com  s’ha introduït en aquest capítol el robot consta de 3 velocitats, el qual 2 d’elles són del 

tipus lineal I una tercera que seria del tipus angular. El problema del càlcul de les velocitats, 

ve donat per les del tipus lineal, ja que aquesta provenen de la descomposició de dos vectors 

resultants anomenats VL i Vt. 

 

Sabent, que les variables afectades pel càlcul, són les introduïdes en l’apartat anterior, el únic 

que hem de fer es determinar una formula que sigui capaç de calcular els vectors resultants a 

partir dels vectors de coordenades Vx I Vy. 

 

Aquesta formula s’ha calculat de forma teòrica, I per fer-ho es van proposar diferents 

escenaris, per tal, de veure que era una formula estandaritzable per tots els casos ( signe del 

angle, quadrant,…) 

La formula calculada per determinar les velocitats lineals del robot son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir, dels colors es pot intuir de quin vector es tracta, els que estan dibuixats de color 

blau són els vectors resultants VL i Vt i els que estan dibuixats de color negre són els vectors 

de coordenades Vy i Vx. 

 

Una vegada, hem pogut assegurar-nos de que el algorisme emprat pel càlcul de Vy i Vx és 

vàlid, faltaria la velocitat angular W, el qual la obtenim a partir de l’angle de desviació de la 

línea a seguir pel robot multiplicat per un Kp_w (control proporcional). La situació ideal es 

que hi hagi un angle de desviació 0, i per conseqüent la no correcció de l’enfocament del 

robotino. 

 

                        

                           

Figura 7.10: Representació velocitats Robotino 
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Tenint en compte, que el paràmetre de la velocitat angular del robotino s’interpreta per º/s, i 

que triga 1,2s a fer una captura. Hem obtingut un valor teòric de: 

 

 

 

 

Sabent la consigna, ara el que hem de fer es determinar l’entrada per obtenir una resposta de 

sortida, per tant, la formula calcula obtinguda per la velocitat angular W es: 

 

  

 

 

 

Al igual que els altres paràmetres, quan l’angle es negatiu voldrà dir que la velocitat angular 

ha de ser en sentit agulles del rellotge i quan l’angle es positiu serà al revés. 

 

 

7.4 SINTONIA DE PARÀMETRES 
 

Per verifacar les dades indicades en l’apartat anterior, és realitzant una sèrie de proves que 

corroboren la fiabilitat de les dades exposades anteriorment. 

 

 

7.4.1 EL TEMPS 

 

El problema de la càmera de xarxa, es que estem limitats amb el temps de captura de la 

imatge.  

 

Per saber el temps que trigarà el nostre programa en fer la captura i processar la imatge, hem 

hagut d’invocar unes funcions de la llibreria “<time.h>”, les quals s’encarregen d’inicialitzar 

i aturar un rellotge en la posició del codi requerit. En el nostre cas, l’inicialització estarà 

situada just al començament de la tasca, i la finalització del rellotge al final. Amb això 

podrem obtenir un valor aproximat del que triga a executar tot el codi. 

 

Cal remarcar, el temps de captura no és un valor constant. Té molta variabilitat i això és 

causat perquè part del codi treballa en xarxa i aquest mai té a una velocitat de resposta igual. 

 

Les línies de codi que s’encarreguen d’inicialitzar i finalitzar el rellotge són: 

 

En QNX, el control del temps el treballa a partir de la estructura “timepesc”.  Per això, 

despres es convertix a nanosegons i seguidament a segons. Per tant, les dades recollides del 

vector temps[j] estran en segons. 

 

En la taula següent podem veure 7 mostres de la variable temps, per poder treballar amb un 

valor per refe`rencia, hem considerat el valor mig de les mostres de temps obtingudes. 

 

 

 

        

         

struct timespec start,stop; 

double diferencia; 

 

  clock_gettime(CLOCK_REALTIME,&start); 

 

clock_gettime(CLOCK_REALTIME,&stop); 

 

temps[j]=(stop.tv_sec - start.tv_sec) + (double)( stop.tv_nsec - start.tv_nsec )/(double)BILLION; 
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Per verificar-les, s’ha assignat diferents valors al proporcional, i s’ha observat quina ha estat 

la velocitat que triga arriba a la consigna, on la nostre consigna en el nostre cas és 0. Ja que 

ens interessa que no hi hagi cap Vt, perquè voldrà dir que estem a sobre de la línia. 

 

 

 

 

7.4.2 VELOCITATS LINEALS 

 

Amb la finalitat de comprovar, la fórmula extreta en l’apartat anterior sobre les velocitats que 

s’han de determinar al Robotino per a la seva trajectòria, hem suposat 6 casos on la 

combinació de signes de variables afectes ( θ, d, D, a, VT i VL ) són diferents. 

 

 

 Cas 1: Ve determinat quan, el angle de desviació de la recta vermella és negatiu, la variable 

D és més gran que la variable d i el quadrant amb el que esta situat la recta vermella és el 

dret. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº Mostra Temps 

1 1,1948170 
 

2   1,2178140 

3 1,1848190 
 

4 1,1978170 
 

5 1,1908180 
 

6 1,1938170 
 

7 1,1958170 
 

              

Condicions: 

  θ < 0 

  D > d 

  Quadrant dret 

Signes: 

   Vx = + , - 

 

  Vy = - , - 

Conclusió: 

La fòrmulada calculada per les 

velocitats és la correcte per el cas 

1.  
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 Cas 2: Ve determinat quan, el angle de desviació de la recta vermella és negatiu, la variable 

D és més gran a la variable d i el quadrant amb el que esta situat la recta vermella és el 

esquerra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cas 3: Ve determinat quan, el angle de desviació de la recta vermella és negatiu, la variable d 

és més gran a la variable D i el quadrant amb el que esta situat la recta vermella és el dret. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cas 4: Ve determinat quan, l’ angle de desviació de la recta vermella és positiu, la variable D 

és més gran a la variable d i el quadrant amb el que esta situat la recta vermella és el 

Condicions: 

  θ < 0 

  D > d 

  Quadrant esquerra 

Signes: 

   Vx = + , + 

 

  Vy = - , + 

Conclusió: 

La fòrmulada calculada per les 

velocitats és la correcte per el cas 

2.  

Condicions: 

  θ < 0 

  d > D 

  Quadrant dret 

Signes: 

   Vx = + , + 

 

  Vy = - , + 

Conclusió: 

La fòrmulada calculada per les 

velocitats és la correcte per el cas 

3.  
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esquerra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cas 5: Ve determinat quan, l’ angle de desviació de la recta vermella és positiu, la variable d 

és més gran a la variable D i el quadrant amb el que esta situat la recta vermella és 

l’esquerra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cas 6: Ve determinat quan, l’ angle de desviació de la recta vermella és positiu, la variable D 

és més gran a la variable d i el quadrant amb el que esta situat la recta vermella és el dret. 

 

 

 

 

 

Condicions: 

  θ > 0 

  D > d 

  Quadrant esquerra 

Signes: 

   Vx = + , - 

 

  Vy = + , + 

Conclusió: 

La fòrmulada calculada per les 

velocitats, és la correcte per el 

cas 4.  

Condicions: 

  θ > 0 

  d > D 

  Quadrant esquerra 

Signes: 

   Vx = + , + 

 

  Vy = + , - 

Conclusió: 

La fòrmulada calculada per les 

velocitats, és la correcte per el 

cas 5.  
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7.4.3 CONTROLS PROPORCIONALS 

 

Un control proporcional adequat, és diferencía dels altres per ajustar-se a la consigna en el 

menor temps possible. Podem tenir cassos, en el que el proporcional sigui molt superior i 

acabarà realitzant un moviment harmònic fins arribar a la consigna i uns altres cassos on el 

proporcional sigui tan petit, que mai arribi a la consigna degut a la baixa velocitat assignada. 

 

Per el càlcul d’ambos proporcionals , s’ha estudiat quan el robot estava parat, és adir, les 

alters dos velocitats que no intervenient en el estudi eran igual a 0. 

 

7.4.3.1 CONTROL PROPORCIONAL KPW 

 

Per el càlcul del control proporcional, s’ha realitzat un experiment, en el que 

se’atribuixen diferents valors a la KP, i es mira la resposta del Robotino. 

 

Com ja s’ha dit anteriorment, el proporcional que millor s’adapti sera el que 

s’estabilitzi a la consigna en el menor temps possible. En el nostre cas la consigna és 

un error. I per tant, quan el valor de la VW és 0 voldrà dir que s’ha estabilitzat front la 

consigna. 

 

A continuació, és mostra la resposta del robotino front diferents proporcionals. 

Recordem que l’entrada del control proporcional sera el angle de desviació θ. En el 

grafic, observarem com mai acaba d’estabilitzar-se del tot, i això és degut a que la 

velocitat del robot VW és comença a moure aproximadament a 5º/s. I per tant, tot el 

què estigui per sota per falta de força als motors no és mourà. 

 

 

Condicions: 

  θ > 0 

  D > d 

  Quadrant esquerra 

Signes: 

   Vx = + , + 

 

  Vy = + , - 

Conclusió: 

La fòrmulada calculada per les 

velocitats, és la correcte per el 

cas 6.  
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7.4.3.2 CONTROL PROPORCIONAL KPY 

 

 

Per l’estudi emprat en el proporcional de la velocitat VT, ha estat exactament el 

mateix. 

 

A continuació, és mostra la resposta del Robotino front diferents proporcionals. 

També observarem, com el proporcional que s’ha triat per aquesta velocitat és el que 

millor s’ajusta a la consigna. Al igual, que l’altre també tindrem un petit desfase 

propovat per la velocitat minima de movement del robot. 
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Figura 7.11: Gràfic proporcional VW 

Figura 7.12: Gràfic proporcional VT 
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8 TASQUES DEL CODI 
 

En aquest apartat, es tractarà d’explicar el funcionament de cada una de les tasques proposades en el 

codi. Per poder entendre’l, s’ha de fer una breu explicativa sobre el tipus i funcionament de les 

tasques que definim pel nostre programa.  

 

En un codi del tipus multi tasca, hem de tenir en compte que s’ha de donar priorització a les tasques, 

per tal d’assegurar el mínim retard possible d’execució, causat pel solapament. 

 

L’aplicació consta de 3 tasques que són creades per la tasca principal main() : Processat(), API 

Events(), ShowGUI(). 

 

 
 

 

 

 

 

8.1 TASQUES DEL CODI 
 

A continuació, s’explica breument la funció que té cada una de les tasques en el codi. La tasca 

Processat() i ShowGUI() són del tipus periòdica, la tasca API_Events() és una tasca que no depèn del 

temps i és manté a la espera de que hi hagi un event en la cua. 

 

 

8.1.1 API_EVENTS 

 

Figura 8.1: Diagrama tasques del codi 
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Aquesta tasca és del tipus aperiòdica, el seu funcionament es a través dels 

esdeveniments. La tasca romandrà a la espera de que s’efectuï algun esdeveniment en la 

cua generada per la pròpia API.  

 

A continuació, s’ajunta una imatge amb les dues maneres que té de treballar l’API del 

robotino a l’hora de rebre la informació.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si ens fixem en la imatge anterior, podem veure com l’API es capaç de detector 

esdeveniments, i dipositar-los a una cua, esperant que algunes de les tasques declarades en 

l’aplicació sol·liciti una petició dels esdeveniments situats en la cua. 

 

Els esdeveniments que controlarem en aquesta tasca seran: 

 

 BUMPER_ON: Generarà un esdeveniment quan al xocar amb un obstacle és 

pressioni el para-xocs que hi ha situat per tota la superfície esfèrica del robot. 

 

 DISTANCE_NEAR: En el moment que el robot detecti la proximitat d’un obstacle 

es generarà un esdeveniment d’aquest tipus. La proximitat d’un obstacle es detectarà 

mitjançant els sensors de distància. Quan qualsevol dels sensors de distancia superi 

un llindar de voltatge (podrà ser especificat per l’usuari o si no s’assignarà un valor 

per defecte) es generarà un esdeveniment d’aquest. 

 

 

 BATTERY_LOW: En el moment que el voltatge de les bateries disminueixi per sota 

d’un llindar de voltatge (podrà ser especificat per l’usuari o si no s’assignarà un 

valor per defecte) es generarà un esdeveniment d’aquest tipus. 

 

8.1.2 PROCESSAT 

 

De entre totes les tasques que conté l’aplicació, la més important es la controller(), ja que 

s’encarrega de que el robot segueixi las línia estipulades en el terra. 

 

 

La tasca processat, s’encarrega de fer la crida a totes les funcions necessàries per 

l’obtenció i processament de la imatge realitzada per la càmera, aquestes funcions són 

extretes de la API imatge i l’API càmera. 

 

Tot i què, s’han definit moltes funcions per el processament i obtenció de la imatge, són 

unes poques les que utilitzarem a l’hora de fer el seguiment de línia. S’han triat las que 

hem cregut més adients a l’hora de interpretar el contingut i filtrar totes les pertorbacions 

innecessàries. 

 

Les funcions utilitzades en el nostre codi, han estat: 

 

 GetBMP(): Tot I que ja s’ha comentat anteriorment, obtenir un format del tipus 

Figura 8.2: Cua API esdeveniments 
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BMP es molt fàcil d’interpretar ja que funciona amb bits, I aquest es pot 

emmagatzemar en un vector del tipus char. 

 

 Rgb2ycbcr(): Passem de format RGB a YCBCR, perquè el primer és sensible a 

la lluminositat, I això provocà que a l’hora d’ajustar el llindar depengui de la 

quantitat de llum que hi ha a la sala on s’efectua l’experiment. 

 

 Im2bw(): A partir, d’un llindar determinat el que fem es convertir en negre la 

línia sobre la que volem treballar, i la resta en color blanc.  

 

 Erode(): S’aplica una convolució d’una mascara o kernel  de 3x3, amb la 

intenció d’alimentar qualsevol pertorbació produïda per soroll o per altres 

factors. 

 

 Dilate(): El que és fa es el procés contrari a la funció anterior.  

 

 DetectSegment(): Per a l’obtenció del posicionat de la línia en la imatge. 

 

 Controller(): funció que s’incloueix en la tasca i serveix per el control de la 

trajectòria del robot. Inicialment, s’havia dissenyat una tasca pel control de 

trajectòria, però és va decidir posar-la a dins de la tasca Processat() per tenir 

un codi millor estructurat i també poder assegurar el correcte funcionament 

seqüencial, ja que aquesta depèn de les dades obtingudes en el 

detectSegment(). 

 

8.1.3 SHOWGUI 

 

Aquesta tasca mostra per pantalla la següent informació: 

 

 L’estat de les bateries del robot: OK o LOW. 

 

 La velocitat mesurada del robot en les components Vx, Vy i Ω, així com també les consignes 

de velocitat corresponents. 

 

 La lectura dels sensors de proximitat. 

 

 La posició actual del robot. 

 

 

 La posició de l’objecte a la imatge i la distància a la qual   està. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.3: Informació mostrada per pantalla 
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9 CONCLUSIONS 
 

El treball en general ha estat molt bé, ja que m’ha servit per apendre molts conceptes desconeguts 

previàment. També per aprofundir en la cerca d’informació per la red, llibres o documentacions 

facilitades. 

 

Creec que integrar una camera de xarxa en un robot pel control de seguiment de línia, no és una eina 

molt eficaç. L’espera per l’obtenció de dades (rebre captura imatge), és molt elevada i això implica 

tenir error a l’hora de corretgir les variables de control.  

 

Per això, inicialment és plantejava varies mètodes de seguiment de línia amb sensors capacitius i 

optics. Possiblament, aquests haguessin sigut més eficaços en el seguiment de línia i ràpids a l’hora 

de corretgir les variables de control.. 

 
Tot i això, els objectius proposats s’han assolit. Ja què s’han corretgit totes les funcions de la API 

camera i API imatge, i a més s’ha conseguit que el robot segueixi la línia del terra del laboratori amb 

un error que podríem considerar acceptable. 

 

Per finalitzar, m’agradaria proposar una possible millora a l’hora de tractar les dades amb la càmera. 

Pin-Hole,és una procediment per la càmera, que consisteix en determinar com projecta un objecte 3D 

en el plà de la imatge. Per efectuar aquest process, hauriem d’identificar la distància focal de la 

camera, l’eix principal, l’inclinació de la camera respecte eix z, tipus de lent … En el nostre projecte 

aquest procediment no s’ha efectuat, ja que el càlcul d’aquests paràmetres podrià suposar 

perfectement un altre tfg. 
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1 CODI COMPLET DE LES APIS 
 

1.1 APICAMERA.H 
 

#ifndef _APICAMERA_H 

#define _APICAMERA_H 

 

//etiquetes per escollir resolució 

 

typedef enum {LOW,MEDIUM,HIGH} imageRes_t;  

 

 

 

//estructura per guardar a memòria la imatge 

 

typedef struct { 

 

  unsigned char *buffer;   

  long tamany; 

 

} imgmem_t;      

 

//estructura per a treballar amb la data 

 

typedef struct { 

 

  int any; 

  int mes; 

  int dia; 

  int hora; 

  int minut; 

  int segon; 

 

} date_t;      

 

//captura de JPG 

 

int getJPG(char ip[],imgmem_t *imgmem,imageRes_t resolucio); 

 

//captura de BMP 

 

int getBMP(char ip[],imgmem_t *imgmem,imageRes_t resolucio); 

 

//per a rebre la data de la càmera 

 

int getDate(char ip[],date_t *date); 

 

//per a configurar la data de la càmera 

 

int setDate(char ip[],date_t *date); 

 

//reiniciar la càmera 

 

int restartCamera(char ip[]); 

#endif 

  



 

 83 

1.2 APICAMERA.C 
#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

#include <unistd.h> 

#include <string.h> 

#include <sys/types.h> 

#include <sys/socket.h> 

#include <netinet/in.h> 

#include <netdb.h> 

#include "apicamera.h" 

#include "apiimatge.h" 

 

int sockfd; 

 

/***************************** 

getJPG: Funció per a la captura de 

la imatge actual en format JPG. 

Utilització: getJPG("IP de la camera",imgmemt_t,resolució) 

Retorn:-1 si no ha estat possible conectarse a la càmera 

******************************/ 

 

int getJPG(char ip[],imgmem_t *cammem,imageRes_t resolucio) 

{      

 int i,retorn,bytes; 

 char header[189], cap; 

 unsigned char len[6]="", cero[4]=""; 

 

 retorn=cameraOn(ip);  //contectem socket a la càmera 

 

 if (retorn == -1) 

 { 

     return retorn;   //retorna -1 si no s'ha connectat 

 }  

 

 char peticio[200]=""; 

 strcat(peticio,"GET /axis-cgi/jpg/image.cgi?resolution="); //formem la petició segons la 

resolució 

 switch (resolucio) 

 { 

  case LOW: 

  strcat(peticio,"160x120"); 

  bytes=5; 

  break; 

 

  case MEDIUM: 

  strcat(peticio,"320x240"); 

  bytes=6;  

  break; 

 

  case HIGH: 

  strcat(peticio,"640x480"); 

  bytes=6;  

  break; 

 } 

 

 strcat(peticio," HTTP/1.1\r\nHost: ");  // i la ip de la càmera. 

 strcat(peticio,ip); 

 strcat(peticio,"\r\n\r\n"); 

 

 write(sockfd,peticio,strlen(peticio));  //enviem petició per el socket 
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 read(sockfd,header,188);   //llegim resposta 

 header[188]=0; 

 read(sockfd,len,bytes);    //guardem longitud de dades 

 len[bytes]=0;  

 read(sockfd,cero,4); 

  

 cammem->tamany=atoi(len);   //pasem la longitud a integer i ho guardem 

 

 cammem->buffer = (unsigned char*) malloc (cammem->tamany); //guardem memoria 

igual a longitud 

 

 if (cammem->buffer==NULL)    //si retorna un NULL no hi ha espai a 

memoria 

 { 

  retorn=-2; 

  return retorn; 

 } 

 

 for (i=0;i<cammem->tamany;i++) 

 { 

  read(sockfd,cammem->buffer+i,1); //llegim fins a longitud els caracters, 

mentres ho guardem a memoria 

 } 

 

 return 0;     //retorna -1 si no es posible la connexió 

} 

 

/***************************** 

getJPG: Funció per a la captura de 

la imatge actual en format BMP. 

Utilització: getJPG("IP de la camera",imgmemt_t,resolució) 

Retorn:-1 si no ha estat possible conectarse a la càmera 

******************************/ 

 

int getBMP(char ip[],imgmem_t *cammem,imageRes_t resolucio) 

{      

 int i,retorn,bytes; 

 char header[189], cap; 

 unsigned char len[6]="", cero[4]=""; 

 

 retorn=cameraOn(ip);   //contectem socket a la càmera 

 

 if (retorn == -1) 

 { 

     return retorn;   //retorna -1 si no s'ha connectat 

 }  

 

 char peticio[200]=""; 

 strcat(peticio,"GET /axis-cgi/bitmap/image.bmp?resolution="); //formem la petició segons la 

resolució 

 switch (resolucio) 

 { 

  case LOW: 

  strcat(peticio,"160x120"); 

  bytes=5; 

  break; 

 

  case MEDIUM: 

  strcat(peticio,"320x240"); 

  bytes=6;  

  break; 
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  case HIGH: 

  strcat(peticio,"640x480"); 

  bytes=6;  

  break; 

 } 

 strcat(peticio," HTTP/1.1\r\nHost: ");  //i la IP de la càmera 

 strcat(peticio,ip); 

 strcat(peticio,"\r\nAuthorization: Basic cm9vdDpST0JPVElOTw==\r\n\r\n"); 

 

 write(sockfd,peticio,strlen(peticio));  //enviem petició per el socket 

 

 read(sockfd,header,188);   //llegim resposta 

 header[188]=0;  

 read(sockfd,len,bytes);    //guardem longitud de dades 

 len[bytes]=0;  

 

 read(sockfd,cero,4); 

  

 cammem->tamany=atoi(len);   //pasem la longitud a integer i ho guardem 

 

  

 

  

 cammem->buffer = (unsigned char*) malloc (cammem->tamany); //guardem memoria 

igual a longitud 

  

 if (cammem->buffer==NULL)   //si ense retorna un NULL no hi ha espai a memoria 

 { 

  retorn=-2; 

  return retorn; 

 } 

  

 for (i=0;i<cammem->tamany;i++)   //llegim fins a longitud els 

caracters, mentres ho guardem a memoria 

 { 

  read(sockfd,cammem->buffer+i,1); 

 

 } 

  

 

 return 0;     //retorna -1 si no es posible la connexió 

} 

 

/***************************** 

restartCamera: Funció per a reiniciar 

la càmera per si no respon o s'ha quedat 

penjada. 

Utilització: restartCamera("IP de la càmera") 

Retorn: -1 si no ha estat possible la connexió 

******************************/ 

int restartCamera(char ip[]) 

{  

 int retorn; 

 char * peticio =""; 

 

 retorn=cameraOn(ip);  //connectem a la càmera 

 

 if (retorn == -1) 

 { 

     return retorn;   //retorna -1 si no s'ha connectat 
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 }  

 

 peticio = "GET /axis-cgi/restart.cgi HTTP/1.1\r\nHost: 192.168.1.21\r\n\r\n"; //formem 

petició per reinciar 

  

 write(sockfd,peticio,strlen(peticio)); //enviem petició. 

 

 return 0;   //retorna -1 si no ha estat possible la connexió 

} 

 

/***************************** 

getDate: Funció per a demanar 

la data i hora que te la càmera. 

 

Utilització: getDate("IP de la càmera",date_t) 

Retorn: -1 si no ha estat possible la connexió 

******************************/ 

int getDate(char ip[],date_t *date) 

{  

 int RETORN; 

   

 RETORN=cameraOn(ip);  //connectem a la càmera 

    

 if (RETORN == -1) 

 { 

     return RETORN;   //retorna -1 si no s'ha connectat 

 }  

 

 char * peticio =""; 

 char espai[2],mes[3],dia[2],any[4],hora[2],min[2],seg[2]; 

 

 peticio = "GET /axis-cgi/date.cgi?action=get HTTP/1.1\nAuthorization: Basic 

cm9vdDpST0JPVElOTw==\n\n"; //enviem petició 

  

 write(sockfd,peticio,strlen(peticio));  //enviem la petició per el socket 

  

 char final[206]=""; 

   char data[12]=""; 

     read(sockfd,final,206);   //llegim capçalera 

 

     read(sockfd,mes,3);   //legim mes 

     mes[3]=0; 

 

 if (mes[0]=='J') date->mes=1;  //convertim mes al seu numero 

 else if (mes[0]=='F') date->mes=2; 

 else if (mes[0]=='M') date->mes=3; 

 else if (mes[0]=='A') date->mes=4; 

 else if (mes[0]=='y') date->mes=5; 

 else if ((mes[0]=='J')&&(mes[1]=='u')) date->mes=6; 

 else if (mes[2]=='l') date->mes=7; 

 else if ((mes[0]=='A')&&(mes[1]=='u')) date->mes=8; 

 else if (mes[0]=='S') date->mes=9; 

 else if (mes[0]=='O') date->mes=10; 

 else if (mes[0]=='N') date->mes=11; 

 else if (mes[0]=='D') date->mes=12; 

 

     read(sockfd,espai,1); 

 

     read(sockfd,dia,2);   //legim dia 

 dia[2]=0;  

 date->dia=atoi(dia);   //passem a integer i ho guardem a l'estructura 
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     read(sockfd,espai,2); 

 

     read(sockfd,any,4);   //fem el mateix amb l'any 

     any[4]=0; 

 date->any=atoi(any); 

 

     read(sockfd,espai,1); 

 

     read(sockfd,hora,2);   //per a la hora  

     hora[2]=0; 

 date->hora=atoi(hora); 

 

     read(sockfd,min,2);   //per el minut 

     min[2]=0; 

 date->minut=atoi(min); 

 

     read(sockfd,seg,2);   //i pels segons 

     seg[2]=0; 

 date->segon=atoi(seg); 

 

 return 0;    //retorna -1 si no ha estat possible la connexió 

 

} 

 

 

/***************************** 

setDate:Funció per a configurar 

la data i hora que te la càmera. 

Utilització: getDate("IP de la càmera",date_t) 

Retorn: -1 si no ha estat possible la connexió 

******************************/ 

int setDate(char ip[],date_t *date) 

{  

 int retorn; 

 char peticio[200]=""; 

    char data[10]=""; 

  

 retorn=cameraOn(ip); 

 

 if (retorn == -1) 

 { 

     return retorn;   //retorna -1 si no s'ha connectat 

 }  

 

 strcpy(peticio, "GET /axis-cgi/date.cgi?action=set&year="); //formem la petició segons 

valors de l'estructura 

 sprintf(data, "%d", date->any); 

    strcat(peticio, data); 

    strcat(peticio, "&month="); 

 sprintf(data, "%d", date->mes); 

    strcat(peticio, data); 

    strcat(peticio, "&day="); 

 sprintf(data, "%d", date->dia); 

 strcat(peticio, data); 

    strcat(peticio, "&hour="); 

 sprintf(data, "%d", date->hora); 

 strcat(peticio, data); 

    strcat(peticio, "&minute="); 

 sprintf(data, "%d", date->minut); 

    strcat(peticio, data); 
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    strcat(peticio, "&second="); 

 sprintf(data, "%d", date->segon); 

 strcat(peticio, data); 

 strcat(peticio, " HTTP/1.1\r\nHost: 192.168.1.21\r\nAuthorization: Basic 

cm9vdDpST0JPVElOTw==\r\n\r\n"); 

  

 write(sockfd,peticio,strlen(peticio));   //enviem la petició 

 

 return 0;     //retorna -1 si no ha estat possible la 

connexió 

} 

 

/***************************** 

cameraON:Funció per a connectar el socket. 

només s'utilitza localment per aquesta API. 

******************************/ 

int cameraOn(char ip[]) 

{ 

 int PORT, i; 

 struct sockaddr_in serv_addr; 

 PORT=80; 

 

 sockfd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO_TCP); //configurem socket 

 serv_addr.sin_family = AF_INET;    //assignemt tipus de 

comunicació 

 serv_addr.sin_addr.s_addr = inet_addr(ip);  //la ip 

 serv_addr.sin_port = htons(PORT);   //i el port 

 i=connect(sockfd,(struct sockaddr *)&serv_addr,sizeof(serv_addr)); //connectem 

 

 

 return i;   //retorna valor positiu si s'ha connectat o -1 si no ha pogut 

} 
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1.3 APIIMATGE.H 
 

#ifndef _APIIMATGE_H 

#define _APIIMATGE_H 

 

#include "apicamera.h" 

 

//estructura pixel per a utilitzar amb detectSegment() 

typedef struct { 

  int x; 

  int y; 

  int width; 

} pixel_t; 

//etiquetes per escollir color amb detectSegment() 

typedef enum {BLACK,WHITE} segColor_t; 

 

//FUNCIONS STANDARD 

 

int im2bw(imgmem_t *imgmem, imgmem_t *imgmod, int llindar); 

//escala de grissos 

int grayscale(imgmem_t *imgmem, imgmem_t *imgmod); 

//negatiu 

int negative(imgmem_t *imgmem, imgmem_t *imgmod); 

//lluminancia 

int brightness(imgmem_t *imgmem, imgmem_t *imgmod,int brillo); 

//contrast 

int contrast(imgmem_t *imgmem, imgmem_t *imgmod,int contrast); 

//capa vermella 

int capaR(imgmem_t *imgmem, imgmem_t *imgmod); 

//capa verda 

int capaG(imgmem_t *imgmem, imgmem_t *imgmod); 

//capa blava 

int capaB(imgmem_t *imgmem, imgmem_t *imgmod); 

//capa Y 

int capaY(imgmem_t *imgmem, imgmem_t *imgmod); 

//capa CB 

int capaCB(imgmem_t *imgmem, imgmem_t *imgmod); 

//capa CR 

int capaCR(imgmem_t *imgmem, imgmem_t *imgmod); 

//erosio 

int erode(imgmem_t *imgmem, imgmem_t *imgmod,int times); 

//dilatacio 

int dilate(imgmem_t *imgmem, imgmem_t *imgmod,int times); 

 

//CONVERSIO FORMATS 

int rgb2ycbcr(imgmem_t *imgmem, imgmem_t *imgmod); 

 

//PROVES 

int detectSegment(imgmem_t *imgmem,int *x_ini, int *x_fin, int *y_ini, int *y_fin); 

int bmp2mem(char archiuentrant[],imgmem_t *imgmem, int height,int weight); 

int mem2bmp(char archiusortint[],imgmem_t *imgmem); 

#endif 
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1.4 APIIMATGE.C 
#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

#include <unistd.h> 

#include <string.h> 

#include <math.h> 

#include "apiimatge.h" 

                                 

/***************************** 

******************************************************************* 

im2bw: funcio per a binaritzar 

 una imatge RGB segons llindar 

 indicat 

***************************** 

*******************************************************************/ 

 

int im2bw(imgmem_t *imgmem, imgmem_t *imgmod,int llindar1) 

{ 

   

          int i,r,g,b,c; 

              imgmod->tamany=imgmem->tamany; 

       if (imgmod->buffer!=imgmem->buffer) 

      {  

      imgmod->buffer = (unsigned char*) malloc 

(imgmem->tamany); 

        if (imgmod->buffer==NULL)  

  

          {  

     

          return -1; 

          }  

     

     memcpy(imgmod->buffer,imgmem->buffer, 54);  

 

      }      

   

            for(i=54;i<(imgmem->tamany);i=i+3)                            

            {   

              

       b=imgmem->buffer[i]; 

       g=imgmem->buffer[i+1]; 

 //Agafo les components YCbCr 

       r=imgmem->buffer[i+2];                         

        

       c = (r+g+b)/3; 

          

         if (c>llindar1)  

    

                       { 

           imgmod-

>buffer[i]=0; //si esta per sobre el llindar NEGRE 

           imgmod-

>buffer[i+1]=0;   

           imgmod-

>buffer[i+2]=0; 

           } 

  

         else 

           { 

  

           imgmod-
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>buffer[i]=255; 

           imgmod-

>buffer[i+1]=255; //si esta per sota BLANC   

           imgmod-

>buffer[i+2]=255; 

           } 

 

   } 

 return 0; 

} 

 

/***************************** 

*************************************************************** 

grayscale: Funcio per pasar de RGB 

a escala de grissos 

*********************************************************************************

***********/ 

int grayscale(imgmem_t *imgmem, imgmem_t *imgmod) 

{ 

 int i,r,g,b,c;                 

      

    imgmod->tamany=imgmem->tamany;     

 if (imgmod->buffer!=imgmem->buffer)  //si no guardem a la mateixa posició de 

memoria 

 { 

 imgmod->tamany=imgmem->tamany;   //creem una de mateix tamany 

 imgmod->buffer = (unsigned char*) malloc (imgmem->tamany); 

 if (imgmod->buffer==NULL)    //si retorna un NULL no hi ha espai a 

memoria 

 { 

  return -1; 

 } 

 memcpy(imgmod->buffer,imgmem->buffer, 54); //copiem capçalera //copiem 

capçalera 

 } 

 

 for(i=54;i<(imgmem->tamany);i=i+3)                  //desprecio bytes de la capçalera 

 {   

  b=imgmem->buffer[i]; 

  g=imgmem->buffer[i+1];  //Agafo les components R,G,B 

  r=imgmem->buffer[i+2]; 

 

  c=(r+g+b)/3;   //Fem la mitja 

 

  imgmod->buffer[i]=c; 

  imgmod->buffer[i+1]=c;  //Guardem la mitja resultan a les tres 

components 

  imgmod->buffer[i+2]=c;             

 } 

 return 0;                                 

} 

 

/***************************** 

**************************************************** 

negatiu: Funcio per a fer el negatiu 

d'una imatge 

*********************************************************************************

/ 

int negative(imgmem_t *imgmem, imgmem_t *imgmod) 

{ 

 int i; 



 

 92 

  

 imgmod->tamany=imgmem->tamany;  

 if (imgmod->buffer!=imgmem->buffer)  //si no guardem a la mateixa posició de 

memoria 

 { 

 imgmod->tamany=imgmem->tamany;   //creem una de mateix tamany 

 imgmod->buffer = (unsigned char*) malloc (imgmem->tamany); 

 if (imgmod->buffer==NULL)    //si retorna un NULL no hi ha espai a 

memoria 

 { 

  return -1; 

 } 

 memcpy(imgmod->buffer,imgmem->buffer, 54); //copiem capçalera 

 } 

 

       

        for(i=54;i<(imgmem->tamany);i=i+3)                             

        { 

  imgmod->buffer[i]=255-imgmem->buffer[i]; 

  imgmod->buffer[i+1]=255-imgmem->buffer[i+1];  //Guardo el mateix 

pixel negat 

  imgmod->buffer[i+2]=255-imgmem->buffer[i+2];                    

 } 

 return 0; 

} 

 

/***************************** 

*************************************************** 

rgb2ycbcr: Funcio per a transformar 

una imatge RGB a YCBCR 

********************************************************************************/ 

int rgb2ycbcr(imgmem_t *imgmem, imgmem_t *imgmod) 

{ 

 

 int i,r,g,b,j;                                   

 imgmod->tamany=imgmem->tamany;  

 if (imgmod->buffer!=imgmem->buffer)   

 { 

  

 imgmod->buffer = (unsigned char*) malloc (imgmem->tamany); 

 if (imgmod->buffer==NULL)  

 { 

  return -1; 

 } 

 

 memcpy(imgmod->buffer,imgmem->buffer, 54); 

   

 } 

        for(i=54;i<(imgmem->tamany);i=i+3)                             

        { 

  b=imgmem->buffer[i]; 

  g=imgmem->buffer[i+1];  //Agafo les components R,G,B 

  r=imgmem->buffer[i+2]; 

  imgmod->buffer[i]=0.257*r + 0.504*g + 0.098*b +16;//Y 

  imgmod->buffer[i+1]=-0.148*r - 0.291*g + 0.439*b + 128;//Cb   

  imgmod->buffer[i+2]=0.439*r - 0.368*g - 0.071*b + 128;//Cr         

  } 

 

 return 0; 

} 
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/***************************** 

**************************************** 

capaY/capaCB/capaCR: Funcions per 

guardar cada una de les capes YCBCR 

*********************************************************************/ 

int capaY(imgmem_t *imgmem, imgmem_t *imgmod) 

{ 

 

 

 int i,r,g,b,j;                                   

 

 imgmod->tamany=imgmem->tamany;  

 if (imgmod->buffer!=imgmem->buffer)   

 { 

  

 imgmod->buffer = (unsigned char*) malloc (imgmem->tamany); 

 if (imgmod->buffer==NULL)  

 { 

  return -1; 

 } 

 

 memcpy(imgmod->buffer,imgmem->buffer, 54); 

   

 } 

        for(i=54;i<(imgmem->tamany);i=i+3)                             

        { 

  b=imgmem->buffer[i]; 

  g=imgmem->buffer[i+1];  //Agafo les components R,G,B 

  r=imgmem->buffer[i+2]; 

  imgmod->buffer[i]=0.257*r + 0.504*g + 0.098*b +16;//Y 

  imgmod->buffer[i+1]=0;  

  imgmod->buffer[i+2]=0;        

              

 } 

 return 0; 

} 

 

int capaCB(imgmem_t *imgmem, imgmem_t *imgmod) 

{ 

 

 int i,r,g,b,j;                                   

 

 imgmod->tamany=imgmem->tamany;  

 if (imgmod->buffer!=imgmem->buffer)   

 { 

  

 imgmod->buffer = (unsigned char*) malloc (imgmem->tamany); 

 if (imgmod->buffer==NULL)  

 { 

  return -1; 

 } 

 

 memcpy(imgmod->buffer,imgmem->buffer, 54); 

   

 } 

        for(i=54;i<(imgmem->tamany);i=i+3)                             

        { 

  b=imgmem->buffer[i]; 

  g=imgmem->buffer[i+1];  //Agafo les components R,G,B 

  r=imgmem->buffer[i+2]; 

  imgmod->buffer[i]=0; 
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  imgmod->buffer[i+1]=-0.148*r - 0.291*g + 0.439*b + 128;//Cb   

  imgmod->buffer[i+2]=0;      

  } 

 

 return 0; 

} 

 

 

int capaCR(imgmem_t *imgmem, imgmem_t *imgmod) 

{ 

 

 

 int i,r,g,b,j;                                   

 

 imgmod->tamany=imgmem->tamany;  

 if (imgmod->buffer!=imgmem->buffer)   

 { 

  

 imgmod->buffer = (unsigned char*) malloc (imgmem->tamany); 

 if (imgmod->buffer==NULL)  

 { 

  return -1; 

 } 

 

 memcpy(imgmod->buffer,imgmem->buffer, 54); 

   

 } 

        for(i=54;i<(imgmem->tamany);i=i+3)                             

        { 

  b=imgmem->buffer[i]; 

  g=imgmem->buffer[i+1];  //Agafo les components R,G,B 

  r=imgmem->buffer[i+2]; 

  imgmod->buffer[i]=0; 

  imgmod->buffer[i+1]=0;  

  imgmod->buffer[i+2]=0.439*r - 0.368*g - 0.071*b + 128;//Cr         

  } 

 

 return 0; 

} 

 

/************************************************************************** 

capaR/capaG/capaB: Funcio per a guardar 

cada una de les capes duna imatge RGB 

****************************** 

********************************************/ 

int capaR(imgmem_t *imgmem, imgmem_t *imgmod) 

{  

 int i;                                   

 

 imgmod->tamany=imgmem->tamany;  

 if (imgmod->buffer!=imgmem->buffer)  //si no guardem a la mateixa posició de 

memoria 

 { 

 imgmod->tamany=imgmem->tamany;   //creem una de mateix tamany 

 imgmod->buffer = (unsigned char*) malloc (imgmem->tamany); 

 if (imgmod->buffer==NULL)    //si retorna un NULL no hi ha espai a 

memoria 

 { 

  return -1; 

 }  

 memcpy(imgmod->buffer,imgmem->buffer, 53); //copiem capçalera 
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 } 

 

        for(i=54;i<(imgmem->tamany);i=i+3)                             

        { 

  imgmod->buffer[i]=0; 

  imgmod->buffer[i+1]=0;   

  imgmod->buffer[i+2]=imgmem->buffer[i+2]; // Copiem la capa vermella 

                  

 } 

 return 0; 

} 

int capaG(imgmem_t *imgmem, imgmem_t *imgmod) 

{ 

 int i;                                   

 

 

 imgmod->tamany=imgmem->tamany;  

 if (imgmod->buffer!=imgmem->buffer)  //si no guardem a la mateixa posició de 

memoria 

 { 

 imgmod->tamany=imgmem->tamany;   //creem una de mateix tamany 

 imgmod->buffer = (unsigned char*) malloc (imgmem->tamany); 

 if (imgmod->buffer==NULL)    //si retorna un NULL no hi ha espai a 

memoria 

 { 

  return -1; 

 } 

 memcpy(imgmod->buffer,imgmem->buffer, 53); //copiem capçalera 

 } 

 

        for(i=54;i<(imgmem->tamany);i=i+3)                             

        { 

  imgmod->buffer[i]=0; 

  imgmod->buffer[i+1]=imgmem->buffer[i+1];  //copiem nomes capa verda 

  imgmod->buffer[i+2]=0; 

                  

 } 

 return 0; 

} 

int capaB(imgmem_t *imgmem, imgmem_t *imgmod) 

{ 

 int i;                                   

 

 

 imgmod->tamany=imgmem->tamany;  

 if (imgmod->buffer!=imgmem->buffer)  //si no guardem a la mateixa posició de 

memoria 

 { 

 imgmod->tamany=imgmem->tamany;   //creem una de mateix tamany 

 imgmod->buffer = (unsigned char*) malloc (imgmem->tamany); 

 if (imgmod->buffer==NULL)    //si retorna un NULL no hi ha espai a 

memoria 

 { 

  return -1; 

 } 

 memcpy(imgmod->buffer,imgmem->buffer, 53); //copiem capçalera 

 } 

 

        for(i=54;i<(imgmem->tamany);i=i+3)                             

        { 

  imgmod->buffer[i]=imgmem->buffer[i]; // Copiem la capa Blava 
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  imgmod->buffer[i+1]=0; 

  imgmod->buffer[i+2]= 0;  

                  

 }        

 return 0; 

} 

 

/************************************************************************** 

brightness: funcio per a canviar 

la lluminancia d'una imatge 

**************************************************************************/ 

int brightness(imgmem_t *imgmem, imgmem_t *imgmod,int lluminositat) 

{ 

        int i;                                   

 

 

 imgmod->tamany=imgmem->tamany;  

 if (imgmod->buffer!=imgmem->buffer)  //si no guardem a la mateixa posició de 

memoria 

 { 

 imgmod->tamany=imgmem->tamany;   //creem una de mateix tamany 

 imgmod->buffer = (unsigned char*) malloc (imgmem->tamany); 

 if (imgmod->buffer==NULL)    //si retorna un NULL no hi ha espai a 

memoria 

 { 

  return -1; 

 } 

 memcpy(imgmod->buffer,imgmem->buffer, 53); //copiem capçalera 

 } 

 

        for(i=54;i<(imgmem->tamany);i=i+3)                             

        { 

  if (imgmem->buffer[i]+lluminositat>255)  //sumem el valor de 

lluminositat a cada 

   imgmod->buffer[i]=255;   //component i comprovem 

que no superi 

  else if (imgmem->buffer[i]+lluminositat<0)  //els limits 

   imgmod->buffer[i]=0; 

  else 

   imgmod->buffer[i]=imgmem->buffer[i]+lluminositat; 

  if (imgmem->buffer[i+1]+lluminositat>255) 

   imgmod->buffer[i+1]=255; 

  else if (imgmem->buffer[i+1]+lluminositat<0) 

   imgmod->buffer[i+1]=0; 

  else      

   imgmod->buffer[i+1]=imgmem->buffer[i+54+1]+lluminositat; 

  if (imgmem->buffer[i+2]+lluminositat>255) 

   imgmod->buffer[i+2]=255; 

  else if (imgmem->buffer[i+54+2]+lluminositat<0) 

   imgmod->buffer[i+2]=0; 

  else    

   imgmod->buffer[i+2]=imgmem->buffer[i+54+2]+lluminositat;           

 } 

 return 0; 

} 

 

/***************************************************************************** 

contrast: funcio per a canviar el 

contrast d'una imatge 

*****************************************************************************/ 

int contrast(imgmem_t *imgmem, imgmem_t *imgmod,int contrast) 
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{ 

 

        int i,r,g,b;                                   

 double contrastresult; 

 

 contrastresult=tan((contrast*3.1415)/180); //calculem la constant de contrast 

 

 imgmod->tamany=imgmem->tamany;  

 if (imgmod->buffer!=imgmem->buffer)  //si no guardem a la mateixa posició de 

memoria 

 { 

 imgmod->tamany=imgmem->tamany;   //creem una de mateix tamany 

 imgmod->buffer = (unsigned char*) malloc (imgmem->tamany); 

 if (imgmod->buffer==NULL)    //si retorna un NULL no hi ha espai a 

memoria 

 { 

  return -1; 

 } 

 memcpy(imgmod->buffer,imgmem->buffer, 53); //copiem capçalera 

 } 

 

        for(i=54;i<(imgmem->tamany);i=i+3)                            

        { 

                b=128+(imgmem->buffer[i]-128)*contrastresult;        //calculem el nou valor de cada 

component                 

                g=128+(imgmem->buffer[i+1]-128)*contrastresult;                         

                r=128+(imgmem->buffer[i+2]-128)*contrastresult;                         

  if (b>255) 

   imgmod->buffer[i]=255;   //comprovem que no 

superen els limits 

  else if (b<0) 

   imgmod->buffer[i]=0; 

  else 

   imgmod->buffer[i]=b;                        

  if (g>255) 

   imgmod->buffer[i+1]=255; 

  else if (g<0) 

   imgmod->buffer[i+1]=0; 

  else 

   imgmod->buffer[i+1]=g;    

  if (r>255) 

   imgmod->buffer[i+2]=255; 

  else if (r<0) 

   imgmod->buffer[i+2]=0; 

  else 

   imgmod->buffer[i+2]=r;    

 } 

 return 0; 

} 

 

/******************************************************************************** 

erosio: erosionar una imatge 

binaritzada amb un kernel 

de 3x3 

********************************************************************************/ 

 

int erode(imgmem_t *imgmem, imgmem_t *imgmod, int times) 

{ 

  

 int z,k,j,y,g,n; 

 int a,b,contador,width; 
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 imgmem_t imgaux; 

 imgmod->tamany=imgmem->tamany;  

 imgaux.tamany = imgmem->tamany; 

 

  if (imgmod->buffer!=imgmem->buffer) 

      {  

      imgmod->buffer = (unsigned char*) malloc 

(imgmem->tamany); 

        if (imgmod->buffer==NULL)  

  

          {  

     

          return -1; 

          }  

     

     memcpy(imgmod->buffer,imgmem->buffer, 54);  

 

      }  

            

  

 width=imgmem->buffer[18] + imgmem->buffer[19]*256; 

 memcpy(imgaux.buffer,imgmem->buffer,54); 

/* printf( " La imagmem = %d\n",imgmem->buffer[247]); 

 printf( " La imagmod = %d\n",imgmod->buffer[247]); 

 printf( " La imagaux = %d\n",imgaux.buffer[247]); 

*/  

//for(g=54;g<imgmem->tamany;g++) imgaux.buffer[g]=imgmem->buffer[g];   

 

for (y=0;y<times;y++){  

    contador = 0; 

    if(y>0){ 

    for(n=54;n<imgmem->tamany;n++) imgaux.buffer[n]=imgmod-

>buffer[n];  

    } 

    for ( j=54;j<(imgmem->tamany);j=j+3){ 

       for (k=-1;k<2;k++){ 

         for ( z=-1; z<2;z++){ 

            b = 

j+(k*width*3)+(z*3); 

            if ( 

b >= 54 && b<imgmem->tamany) { 

            

    a = imgaux.buffer[b]; 

            

    if ( a == 0) {contador++;}  

                

            

  } 

            

     } 

            

  } 

 

   if ( contador == 9){ 

   imgmod->buffer[j]=0; 

   imgmod->buffer[j+1]=0; 

   imgmod->buffer[j+2]=0; 

    } 

   else { 

     imgmod->buffer[j]=255; 

     imgmod->buffer[j+1]=255; 
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     imgmod->buffer[j+2]=255; 

     } 

    

   contador = 0; 

    

            

      }     

   

   

} 

  

 return 0; 

} 

/************************************************************************ 

dilatacio: dilatar una imatge 

binaritzada amb un kernel de 

3x3 

*************************************************************************/ 

int dilate(imgmem_t *imgmem, imgmem_t *imgmod, int times) 

{ 

 int z,k,j,y,g,n; 

 int a,b,contador,width; 

 imgmem_t imgaux; 

 imgmod->tamany=imgmem->tamany;  

 imgaux.tamany = imgmem->tamany; 

  

 if (imgmod->buffer!=imgmem->buffer) 

      {  

      imgmod->buffer = (unsigned char*) malloc 

(imgmem->tamany); 

        if (imgmod->buffer==NULL)  

  

          {  

     

          return -1; 

          }  

     

     memcpy(imgmod->buffer,imgmem->buffer, 54);  

 

      }      

   

 

 width=imgmem->buffer[18] + imgmem->buffer[19]*256; 

 memcpy(imgaux.buffer,imgmem->buffer,54); 

  

//for(g=54;g<imgmem->tamany;g++) imgaux.buffer[g]=imgmem->buffer[g];   

  

 for (y=0;(y<times);y++){  

    if(y>0){ 

    for(n=54;n<imgmem->tamany;n++) imgaux.buffer[n]=imgmod-

>buffer[n];  

    } 

  for ( j=54;j<(imgmem->tamany);j=j+3){ 

   a = imgaux.buffer[j]; 

    if (a == 0){ 

      for (k=-1;k<2;k++){ 

        for ( z=-1; z<2;z++){ 

         b = j+(k*width*3)+(z*3); 

            if ( 

b >= 54 && b<imgmem->tamany) { 
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  imgmod->buffer[b]=0; 

            

  imgmod->buffer[b+1]=0; 

            

  imgmod->buffer[b+2]=0; 

            

                

             

  } 

            

   } 

            

 } 

        } 

     

   else { 

     imgmod->buffer[j]=255; 

     imgmod->buffer[j+1]=255; 

     imgmod->buffer[j+2]=255; 

     } 

    

  }     

   

   

}  

 return 0; 

} 

/***************************************************************************** 

detectSegment: Funcio que guarda 

en un punter les coordenades centrals 

d'un segment i amplada del color 

indicat 

******************************************************************************/ 

int detectSegment(imgmem_t *imgmem, 

int *x_ini,int *x_fin, int *y_ini, int *y_fin) 

{ 

   

    int x =0; 

  int y=1; 

  int  k, z,h; 

  int contador = 0; 

  int contador2 = 0; 

  int valido = 0;   

      

       for ( z = 54; z <(imgmem->tamany); z=z+3){ 

     x ++;  

                 

           if ( imgmem->buffer[z] == 

0 && valido ==0){ 

            contador=0; 

            for ( h=0; 

h<20*3;h=h+3){ 

               

              if ( 

imgmem->buffer[z+h] == 0) {contador ++;} 

              

              

       } 

              

             if 

(contador > 19){ 
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             valido =1; 

            

 contador=0; 

             contador2 

++; 

             

             if ( 

contador2 ==1){ 

               

*x_ini=x + 7; 

               

*y_ini = y; 

               

        } 

             if 

(contador2 == 20){  

             

 *x_fin= x + 7; 

             

 *y_fin = y; 

              } 

              

    

            

        } 

              

       

              

            

  }          

            if ( x == 160){ 

            valido=0; 

             x =0; 

             y++; 

              } 

  }return 1; 

} 
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2 CODI APLICACIÓ 
 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

#include <unistd.h> 

#include <string.h> 

#include <time.h> 

#include <sys/types.h> 

#include <sys/socket.h> 

#include <netinet/in.h> 

#include <netdb.h>  

#include <math.h>  

#include "api.h" 

#include "apicamera.h" 

#include "apiimatge.h" 

 

#define BATERRY_OK 18.0 

#define T_INTERVAL 50 

#define T_INTERVAL2 100 

#define Kp_w 0.5 

#define Kp_y 3.8 

#define Kp_x 12 

#define LIMIT_DISTANCIA_API 1 

#define PORT 80 

#define SERVIDOR "192.168.1.21" 

 

void ShowAdvanced(float battery, float RobotGO[], float distanSensor[], float RobotGV[], float 

RobotSV[]); 

void Controller (int x_ini, int x_fin, int y_ini, int y_fin); 

 

float RobotSV[3]; 

struct timespec t0; 

mqd_t cua_api, cua_control; 

 

 

void * Processat(void * none){ 

 

int x_ini, x_fin,y_ini,y_fin; 

imgmem_t img, img2, img3, img4, img5; 

 

struct timespec ts, interval; 

nsec2timespec(&interval,T_INTERVAL*1000000LL); 

timespecPlusTimeInterval(&ts,&t0, &interval); 

 

  do{ 

   

  getBMP(SERVIDOR ,&img,LOW); 

  capaCR(&img,&img2); 

  im2bw(&img2,&img3,48); 

     erode(&img3,&img4,1); 

      dilate(&img4,&img5,1); 

  detectSegment(&img5,&x_ini,&x_fin,&y_ini,&y_fin); 

  controller (x_ini,x_fin,y_ini,y_fin); 

  clock_nanosleep(CLOCK_REALTIME,TIMER_ABSTIME,&ts,NULL); 

  timespecPlusInterval(&ts,&ts,&interval); 

   

  }while(1); 

 

} 

 

void * ShowGUI(void * none){ 
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int c; 

 

struct timespec ts, interval; 

nsec2timespec(&interval,T_INTERVAL2*1000000LL); 

timespecPlusTimeInterval(&ts, &t0, &interval); 

 

  do { 

   

float RobotGO[3], RobotGV[3], distanceSensor[8], battery;   

getOdometry(&RobotGO[0],&RobotGO[1],&RobotGO[2]); 

getRobotVelocity(&RobotGV[0],&RobotGV[1],&RobotGV[2]); 

for (c=0;c<8;c++){ 

getDistanceSensorValue(c,&distanceSensor[c]); 

       } 

getBatteryVoltage(&battery); 

ShowAdvanced(battery,RobotGO, distanceSensor, RobotGV, (float *)RobotSV); 

clock_nanosleep(CLOCK_REALTIME,TIMER_ABSTIME,&ts,NULL); 

timespecPlusTimeInterval(&ts,&ts,&interval); 

 

 

  } while (1); 

} 

 

void * API_Events(void * none){ 

 

 EVENT_API event_a; 

  

 do{ 

  

  mq_receive(cua_api,(char *)&event_a, sizeof(EVENT_API),NULL); 

   

   switch(event_a){ 

    

    case BUMPER_ON: 

    pthread_exit(); 

    break; 

    case DISTANCE_NEAR: 

    pthread_exit(); 

    break; 

    case BATTERY_LOW: 

    pthread_exit(); 

    break; 

    } 

 

 }while(1); 

 

} 

 

 

 

 

int main() 

{  

 

 

int i; 

pthread_t tidAPI; 

struct var_esdev init; 

int aux; 
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init.limitDistancia = LIMIT_DISTANCIA_API; 

init.tipusEsdeveniments = ESDE_BUMPER | ESDE_DISTANCIA | ESDE_BATERIA; 

aux = initSystem("/net/somnus/home/alejandro/errorsRobotino",50.0,&init); 

if ( aux == ERROR) return; 

cua_api = init.cua;  

 

clock_gettime(CLOCK_REALTIME, &t0); 

pthread_create (NULL,NULL,ShowGUI, NULL); 

pthread_create(NULL,NULL, Processat, NULL); 

pthread_create(tidAPI,NULL,API_Events,NULL); 

pthread_join(tidAPI ,NULL); 

 

aux = closeSystem(); 

 if (aux==ERROR) return; 

 mq_close(cua_control); 

 mq_unlink("/cua_control"); 

        

 

} 

 

void ShowAdvanced(float battery, float RobotGO[], float distanceSensor[], float RobotGV[], float 

RobotSV[]){ 

 

char text[100]; 

char buffer_text[500]; 

static char start=0; 

system("clear"); 

if (start==0){ 

printf("%c\n********************* ROBOTINO QNX*********************",0x0C); 

printf("\n Sensors de Distancia: \n\n\t D0: \n\t D1: \n\t D2: \n\t D3:\n\t D4: \n\t D5: \n\t D6: \n\t D7: 

\n\t D8:"); 

printf("\033[9;35f Odometry X: \033[10;35f Odometry Y: \033[11;35fOdometry phi:"); 

/*printf("\033[13;35f Consigna Vel X: \033[14;35f Consigna Vel Y:\033[15;35f Consigna Vel phi: 

\n\n");*/ 

printf("\033[17;35f Velocitat Robot X: \033[18;35f Velocitat Robot Y:\033[19;35f Velocitat Robot 

phi: \n\n"); 

printf("Angle = %f \t  Offset_y = %f\n\n",phi*180/3.1416,Vt); 

printf("\033[23;0f****************************************************************\n"

); 

start=1; 

     } 

 

//POSICIÓ ROBOT (odometria) 

sprintf(text,"\033[9;54f% .2lf\033[10;54f% 

.2lf\033[11;54f%.2lf",RobotGO[0],RobotGO[1],RobotGO[2]); 

strcat(buffer_text, text); 

/*//CONSIGNA VELOCITAT ROBOT 

sprintf(text,"\033[13;54f% .2lf\033[14;54f% 

.2lf\033[15;54f%.2lf",RobotGV[0],RobotGV[1],RobotGV[2]); 

strcat(buffer_text, text);*/ 

//VELOCITAT ROBOT 

sprintf(text,"\033[17;56f% .2lf\033[18;56f% 

.2lf\033[19;56f%.2lf",RobotSV[0],RobotSV[1],RobotSV[2]); 

strcat(buffer_text, text); 

//LECTURA SENSORS DISTANCIA 

sprintf(text,"\033[11;15f%.2lf\033[12;15f%.2lf",distanceSensor[0],distanceSensor[1]); 

strcat(buffer_text, text); 

sprintf(text,"\033[13;15f%.2lf\033[14;15f%.2lf\033[15;15f%.2lf",distanceSensor[2],distanceSensor[

3],distanceSensor[4]); 

strcat(buffer_text, text); 

sprintf(text,"\033[16;15f%.2lf\033[17;15f%.2lf\033[18;15f%.2lf\033[19;15f%.2lf",distanceSensor[5]
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,distanceSensor[6],distanceSensor[7],distanceSensor[8]); 

strcat(buffer_text, text); 

printf ("%s\n\n\n\n", buffer_text); 

printf("\033[23;1f%c",0x20); 

} 

void Controller (int x_ini, int x_fin, int y_ini, int y_fin){ 

     

    float D,a,d,Vl,phi,Vt; 

     

    phi=atan(((double)x_ini - (double)x_fin)/((double)y_fin-

(double)y_ini)); 

    d = 17.5*tan(phi); 

    D = (80-x_ini)*0.143; 

    a = d - D; 

    Vt = a*cos(phi)*Kp_y; 

    Vl = Kp_x; 

    RobotSV[0]= Vl*cos(phi) +Vt*sin(phi); 

    RobotSV[1]=Vl*sin(phi) - Vt*cos(phi); 

    RobotSV[2]=phi*(180/3.1416)*Kp_w; 

    setRobotVelocity(RobotSV[0],RobotSV[1],RobotSV[2]); 

 

} 
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3 FUNCIONS IMATGES BMP 
 

3.1 IM2BW 
 

La funció im2bw serveix per a binaritzar una imatge RGB, a partir d’un llindar els píxels amb un 

valor de lluminositat superior al llindar s’assignaran com a blanc i els inferiors com a negre. La 

imatge resultant pot ser emmagatzemada en la mateixa direcció de memòria o en un altre i així 

conservar la imatge original. 

 

Pseudocodi de la funció im2bw: 

  
 

El procediment es senzill, es llegeixen els tres valors de cada component RGB de cada píxel, es fa la 

mitja dels valors i s’obté la lluminositat del píxel, després es compara amb el llindar, per valors 

menors al llindar fins a recórrer tots els píxels. 

 

Funcionament: 

<int>=im2bw(<imgmen_t> &imgrgb,<imgmen_t> &imgbw, <int> llindar); 
Argument Descripció 

 

<imgmen_t> &imgrgb 

Estructura imgmem_t amb la direcció de memòria de la imatge 

la qual volem binaritzar. 

 

<imgmen_t> &imgbw 

Estructura imgmem_t on es guardarà la imatge binaritzada. 

<int> llindar Llindar per a binaritzar. 

Retorn Descripció 

0 Funció executada amb èxit 

-1 Memòria insuficient. 

Exemple de funcionament 

imgmem_t lena; imgmem_t lenabw; 

im2bw(&lena,&lenabw,128); 

  

im2bw 

des de i = 1 fins (nº de píxels de la imatge) 

llegir component R 

llegir component G 

llegir component R 

 

si (R+G+B)/3 es major que llindar 

píxel = blanc 

si (R+G+B)/3 es menor que llindar 

píxel = negre 

fi 
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3.2 RGB2GREY 
 

La funció rgb2grey serveix per a la conversió d’una imatge RGB a escala de grisos, tenint en compte 

que una imatge en escala de grisos les seves úniques components seran el blanc i negre, podem deduir 

que el color final del píxel dependrà de la lluminositat que li donem al negre, si el negre te una 

màxima lluminositat el píxel es veurà blanc. 

Per això, l’únic objectiu d’aquest algoritme es calcular la lluminositat del píxel en qüestió, fer una 

mitjana y assignar a les components RGB aquest valor. 

 

Pseudcodí de la funció rgb2grey: 

  
 

Funcionament: 

<int>=rgb2grey(<imgmen_t> &imgrgb,<imgmen_t> &imggrey); 
Argument Descripció 

 

<imgmen_t> &imgrgb 

Estructura imgmem_t amb la direcció de memòria de la imatge 

la qual volem binaritzar. 

 

<imgmen_t> &imggrey 

Estructura imgmem_t on es guardarà la imatge a escala de 

grisos. 

Retorn Descripció 

0 Funció executada amb èxit 

-1 Memòria insuficient. 

Exemple de funcionament 

imgmem_t lena; imgmem_t lenagrey; 

rgb2grey(&lena,&lenagrey); 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rgb2grey 

des de i = 1 fins (nº de píxels de la imatge) 

llegir component R 

llegir component G 

llegir component R 

 

R=G=B=(R+G+B)/3 

fi 
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negative 

des de i = 1 fins (nº de píxels de la imatge) 

llegir component R 

llegir component G 

llegir component R 

 

Rnova=255-R 

Gnova=255-G 

Bnova=255-B 

fi 

 

3.3 NEGATIVE 

 
Com sabem, cada píxel conté tres 

components, les quals el seu valor pot 

ser des de 0 a 255, per tant, si volem 

invertir les contribucions de cada 

component a un píxel hem de restar el 

seu valor per 255. 

A la següent gràfica s’observa com 

actua aquesta funció, la imatge de 

sortida ”output” serà 255 menys el 

valor d’entrada “input”. 

 

 

Pseudocodi de la funció negative: 

 

FIGURA 6.3: GRÀFICA DE 

NEGATIU D’UNA IMATGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funcionament: 

<int>=negative(<imgmen_t> &imgrgb,<imgmen_t> &imgnegada); 
Argument Descripció 

 

<imgmen_t> &imgrgb 

Estructura imgmem_t amb la direcció de memòria de la imatge 

la qual volem negar. 

 

<imgmen_t> &imgnegada 

Estructura imgmem_t on es guardarà la imatge en negatiu. 

Retorn Descripció 

0 Funció executada amb èxit 

-1 Memòria insuficient. 

Exemple de funcionament 

imgmem_t lena; imgmem_t lenanegada; 

negative(&lena,&lenanegada); 
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3.4 BRIGHTNESS 

 
Augmentar o disminuir la luminància d’una imatge consisteix en sumar o restar una constant als color que 

constitueixen un píxel, cuidant sempre de no rebassar els límits, 0 i 255. A la següent gràfica es mostra com 

implica augmentar la luminància i com hem de saturar als límits. 

 

Pseudcodí de la funció brightness: 

  
 

 

Funcionament: 

<int>=brightness(<imgmen_t> &imgrgb,<imgmen_t> &imgbright,<int> bright); 
Argument Descripció 

 

<imgmen_t> &imgrgb 

Estructura imgmem_t amb la direcció de memòria de la imatge 

la qual volem canviar la lluminositat. 

 

<imgmen_t> &imgbright 

Estructura imgmem_t on es guardarà la imatge amb la 

lluminositat canviada 

 

<int> bright 

Valor positiu si volem incrementar luminància o negatiu si el 

que volem es disminuir-la. 

Retorn Descripció 

0 Funció executada amb èxit 

-1 Memòria insuficient. 

Exemple de funcionament 

imgmem_t lena; imgmem_t lenabright; 

brightnes(&lena,&lenabtight,50); 

  

brightness 

des de i = 1 fins (nº de píxels de la imatge) 

llegir component R 

llegir component G 

llegir component R 

 

Rnova= R + luminància 

Gnova= G + luminància 

Bnova= B + luminància 

 

Si component es major a 255 

component=255 

Si component es menor a 0 

component=0 

fi 

FIGURA 6.4: GRÀFICA  DE  LUMINÀNCIA 
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contrast 

des de i = 1 fins (nº de píxels de la imatge) 

llegir component R 

llegir component G 

llegir component R 

 

Rnova= (R – 128) * tan(phi) + 128 

Gnova= (G – 128) * tan(phi) + 128 

Bnova= (G – 128) * tan(phi) + 128 

 

fi 

 

 

3.5 CONTRAST 
Augmentar o disminuir el contrast d’una imatge consisteix en augmentar o disminuir la pendent que forment els 

valors dels píxels de la imatge, vigilant sempre de no sobrepassar els límits 0 i 255. Tal i com s’observa a la  

gràfica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funcionament: 

<int>=contrast(<imgmen_t> &imgrgb,<imgmen_t> &imgcontrast,<int> contrast); 
Argument Descripció 

 

<imgmen_t> &imgrgb 

Estructura imgmem_t amb la direcció de memòria de la imatge 

la qual volem canviar el contrast. 

 

<imgmen_t> &imgcontrast 

Estructura imgmem_t on es guardarà la imatge amb el contrast 

canviada 

 

<int> bright 

Valor positiu si volem incrementar el contrast o negatiu si el 

que volem es disminuir-la. 

Retorn Descripció 

0 Funció executada amb èxit 

-1 Memòria insuficient. 

Exemple de funcionament 

imgmem_t lena; imgmem_t lenacontrast; 

contrast(&lena,&lenacontrast,20); 

  

FIGURA 6.5: GRÀFICA DE CONTRAST 
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3.6 CAPAR 
 

Funció per a separar la capa de component R de la resta, G i B, com sabem, cada píxel està format 

per 3 bytes, cada un d’ells mostra la lluminositat de cada component, per tant, guardem el byte que 

conté la component R i els altres dos els deixem a  0. 

 

Pseudcodí de la funció capaR: 

  
 

Funcionament: 

<int>=capaR(<imgmen_t> &imgrgb,<imgmen_t> &imgR); 
Argument Descripció 

 

<imgmen_t> &imgrgb 

Estructura imgmem_t amb la direcció de memòria de la imatge 

la qual volem separar la capa vermella. 

 

<imgmen_t> &imgR 

Estructura imgmem_t on es guardarà la capa R de la imatge 

original. 

Retorn Descripció 

0 Funció executada amb èxit 

-1 Memòria insuficient. 

Exemple de funcionament 

imgmem_t lena; imgmem_t lenaR; capaR(&lena,&lenaR); 

  

capaR 

des de i = 1 fins (nº de píxels de la imatge) 

llegir component R 

llegir component G 

llegir component R 

 

Rnova= R 

Gnova= 0 

Bnova= 0 

fi 
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3.7 CAPA G 
 

Igual que la funció capaR, aquesta serveix per a guardar la component G, per tant guardem tal i com 

es el segon byte de cada píxel, en canvi el primer i el tercer, que són la component R i B les deixem a 

0. 

 

Pseudcodí de la funció capaG: 

  
 

Funcionament: 

<int>=capaG(<imgmen_t> &imgrgb,<imgmen_t> &imgbG); 
Argument Descripció 

 

<imgmen_t> &imgrgb 

Estructura imgmem_t amb la direcció de memòria de la imatge 

la qual volem separar la capa verda. 

 

<imgmen_t> &imgG 

Estructura imgmem_t on es guardarà la capa G de la imatge 

original. 

Retorn Descripció 

0 Funció executada amb èxit 

-1 Memòria insuficient. 

Exemple de funcionament 

imgmem_t lena; imgmem_t lenaG; capaG(&lena,&lenaG); 

  

capaG 

des de i = 1 fins (nº de píxels de la imatge) 

llegir component R 

llegir component G 

llegir component R 

 

Rnova= 0 

Gnova= G 

Bnova= 0 

fi 
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3.8 CAPA B 
 

Aquesta funció serveix per a guardar la component B, per tant guardem tal i com es el tercer byte de 

cada píxel, en canvi el primer i el segon, que són la component R i G les deixem a 0. 

 

Pseudcodí de la funció capaB: 

  
 

Funcionament: 

<int>=capaB(<imgmen_t> &imgrgb,<imgmen_t> &imgbB); 
Argument Descripció 

 

<imgmen_t> &imgrgb 

Estructura imgmem_t amb la direcció de memòria de la imatge 

la qual volem separar la capa  blava. 

 

<imgmen_t> &imgB 

Estructura imgmem_t on es guardarà la capa B de la imatge 

original. 

Retorn Descripció 

0 Funció executada amb èxit 

-1 Memòria insuficient. 

Exemple de funcionament 

imgmem_t lena; imgmem_t lenaB; capaB(&lena,&lenaB); 

  

capaB 

des de i = 1 fins (nº de píxels de la imatge) 

llegir component R 

llegir component G 

llegir component R 

 

Rnova= 0 

Gnova= 0 

Bnova= B 

fi 



 

 114 

 

 

3.9 ERODE 
 

L’erosió és una de les dues operacions morfològiques bàsiques del processat d’imatges, es basa en 

la convolució d’una màscara o kernel amb tots els píxels d’una imatge. En aquesta API la màscara 

s’ha escollit de 3x3, o sigui, el píxel el qual volem erosionar es compara amb tots els que té al 

voltant, si tots els píxels són negres el píxel escollit es deixa negre, en canvi si hi ha algun dels 

píxels que és blanc el píxel central serà blanc. Podríem dir que és una condició AND entre els 

píxel que entren a la màscara. 

 

Com a exemple la figura 6.6, la imatge de l’esquerra ha estat convolucionada amb una màscara de 

3x3, per tant el píxel serà 1 només si tots els del seu voltant més pròxim, són també 1. 

 

 

 

FIGURA 6.6: EROSIÓ  AMB  MÀSCARA 3X3 

 

 

Pseudcodí de la funció erode: 

 

 

Erode 

des de i = 1 fins (nº de píxels de la imatge) 

llegir pixel(i) 

llegir pixel(i-1) 

llegir pixel(i+1) 

llegir pixel(i-resolucioX) 

llegir pixel(i-1-resolucioX) 

llegir pixel(i+1-resolucioX) 

llegir pixel(i+resolucioX) 

llegir pixel(i-1+resolucioX) 

llegir pixel(i+1+resolucioX) 

Si tots són blancs, pixel(i)=blanc 

Si no, pixel(i)=negre 

Tornar a executar fins que times=0 

fi 
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Funcionament: 

<int>=erode(<imgmen_t> &imgbw,<imgmen_t> &imgberode, <int> times); 
Argument Descripció 

 

<imgmen_t> &imgrgb 

Estructura imgmem_t amb la direcció de memòria de la imatge 

binaritzada la qual volem erosionar. 

 

<imgmen_t> &imgerode 

Estructura imgmem_t on es guardarà la imatge erosionada. 

<int> times Vegades que volem fer erosió. 

Retorn Descripció 

0 Funció executada amb èxit 

-1 Memòria insuficient. 

Exemple de funcionament 

imgmem_t lenabw; imgmem_t lenaerode; 

erode(&lenabw,&lenaerode,10); 
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3.10 DILATE 
 

La dilatació es la segona operació morfològica bàsica del processat d’imatges, es basa en la 

convolució d’una màscara o kernel amb tots els píxels d’una imatge. En aquesta API la màscara 

s’ha escollit de 3x3, o sigui, el píxel el qual volem dilatar es compara amb tots els que te al 

voltant, si hi ha algun píxel que sigui negre el píxel central serà negre, si no serà blanc. Podríem 

dir que es una condició OR entre els píxel que entren a la màscara. 

 

 

La figura 6.7 mostra com actuaria la funció dilate. 

 

FIGURA 6.7: DILATACIÓ AMB MÀSCARA 3X3 

 

 

Pseudcodí de la funció dilate: 

 

 

dilate 

des de i = 1 fins (nº de píxels de la imatge) 

llegir píxel(i) 

llegir píxel(i-1) 

llegir píxel(i+1) 

llegir píxel(i-resolucioX) 

llegir píxel(i-1-resolucioX) 

llegir píxel(i+1-resolucioX) 

llegir píxel(i+resolucioX) 

llegir píxel(i-1+resolucioX) 

llegir píxel(i+1+resolucioX) 

Si hi ha un píxel blanc, píxel(i)=blanc 

Si no, píxel(i)=negre 

Tornar a executar fins que times=0 

fi 
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Funcionament: 

<int>=dilate(<imgmen_t> &imgrgb,<imgmen_t> &imgbB,<int> timwa); 
Argument Descripció 

 

<imgmen_t> &imgrgb 

Estructura imgmem_t amb la direcció de memòria de la imatge 

la qual volem binaritzar. 

 

<imgmen_t> &imgB 

Estructura imgmem_t on es guardarà la capa B de la imatge 

original. 

<int> times Vegades que volem fer dilatació. 

Retorn Descripció 

0 Funció executada amb èxit 

-1 Memòria insuficient. 

Exemple de funcionament 

imgmem_t lena; imgmem_t lenadilate; 

dilate(&lena,&lenadilate,10); 
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3.11 RGB2YCBCR 
 

El YCbCr es una família d’espais de colors utilitzada en transmissió de vídeo i fotografía digital. Les 

components que formen aquest format d’imatge són: 

 

Y: Component de lluminositat. Cb: Croma blau. 

Cr: Croma vermell. 

 

La raó per la qual s’utilitza en alguns sistemes aquesta transmissió d’imatges es per que és més 

resistent a les interferències i al soroll. En processat d’imatges per a la localització d’objectes es 

utilitzada ja que les capes de crominància ajuden a separar objectes de diferents colors. 

 

Per a fer la conversió s’utilitza la següent matriu de transformació: 

On, una vegada desenvolupada queda per a cada component: 

 

  = 0.299     + 0.587     + 0.114      

   = −0.168935     − 0.331665     + 0.50059     

   = 0.499813     − 0.418531     − 0.081282     

 

Funcionament: 

<int>=rg2ycbctr(<imgmen_t> &imgrgb,<imgmen_t> &imgycbcr); 
Argument Descripció 

 

<imgmen_t> &imgrgb 

Estructura imgmem_t amb la direcció de memòria de la imatge 

la qual volem transformar a  YCbCr. 

 

<imgmen_t> &imgycbcr 

Estructura imgmem_t on es guardarà la imatge en YCbCr. 

Retorn Descripció 

0 Funció executada amb èxit 

-1 Memòria insuficient. 

Exemple de funcionament 

imgmem_t lena; imgmem_t lenaycbcr; 

rgb2ycbcr(&lena,&lenaycbcr); 
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3.12 CAPA Y 
 

Aquesta funció serveix per a guardar la component de lluminositat d’una imatge en YCbCr, per tant 

guardem tal i com es el tercer byte de cada píxel, en canvi el primer i  el segon, que són la component 

Cb i Cr les deixem a 0. 

 

Pseudcodí de la funció capaY: 

  
 

Funcionament: 

<int>=capaY(<imgmen_t> &imgycbcr,<imgmen_t> &imgY); 
Argument Descripció 

 

<imgmen_t> &imgycbcr 

Estructura imgmem_t amb la direcció de memòria de la  

imatge  en YCbCr. 

 

<imgmen_t> &imgY 

Estructura imgmem_t on es guardarà la capa Y de la imatge  

YCbCr. 

Retorn Descripció 

0 Funció executada amb èxit 

-1 Memòria insuficient. 

Exemple de funcionament 

imgmem_t lenaycbcr; imgmem_t lenaY; capaY(&lenaycbcr,&lenaY); 

  

capaY 

des de i = 1 fins (nº de píxels de la imatge) 

llegir component Cr 

llegir component Cb 

llegir component Y 

 

Cr = 0 

Cb = 0 

Y = B 

fi 
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3.13 CAPA CB 
 

Aquesta funció serveix per a guardar la component B, per tant guardem tal i com és el tercer byte de 

cada píxel d’una imatge YCbCr, en canvi el primer i el segon, que són la component R i G les 

deixem a 0. 

 

Pseudcodí de la funció capacb: 

  
 

Funcionament: 

<int>=capaCb(<imgmen_t> &imgycbcr,<imgmen_t> &imgCb); 
Argument Descripció 

 

<imgmen_t> &imgycbcr 

Estructura imgmem_t amb la direcció de memòria de la  

imatge  en YCbCr. 

 

<imgmen_t> &imgCb 

Estructura imgmem_t on es guardarà la capa Cb de la imatge  

YCbCr. 

Retorn Descripció 

0 Funció executada amb èxit 

-1 Memòria insuficient. 

Exemple de funcionament 

imgmem_t lenaycbcr; imgmem_t lenaCb; capaCb(&lenaycbcr,&lenaCb); 

  

capaCB 

des de i = 1 fins (nº de píxels de la imatge) 

llegir component Cr 

llegir component Cb 

llegir component Y 

 

Cr = 0 

Cb = Cb 

Y = 0 

fi 
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3.14 CAPACR 
 

Aquesta funció serveix per a guardar la component Cr, per tant guardem tal i com és el segon byte de cada píxel 

d’una imatge YCbCr, en canvi el primer i el segon, que són la component Cb i Y les deixem a 0. 

 

Pseudcodí de la funció capaCR: 

  
 

Funcionament: 

<int>=capaCr(<imgmen_t> &imgycbcr,<imgmen_t> &imgCr); 
Argument Descripció 

 

<imgmen_t> &imgycbcr 

Estructura imgmem_t amb la direcció de memòria de la  

imatge  en YCbCr. 

 

<imgmen_t> &imgCr 

Estructura imgmem_t on es guardarà la capa Cr de la imatge  

YCbCr. 

Retorn Descripció 

0 Funció executada amb èxit 

-1 Memòria insuficient. 

Exemple de funcionament 

imgmem_t lenaycbcr; imgmem_t lenaCr; capaCr(&lenaycbcr,&lenaCr); 

  
 

  

capaCR 

des de i = 1 fins (nº de píxels de la imatge) 

llegir component Cr 

llegir component Cb 

llegir component Y 

 

Cr = Cr 

Cb = 0 

Y = 0 

fi 
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4 API DEL ROBOTINO 
 

API 
La API del Robotino està dissenyada per treballar amb el sistema operatiu de temps 

real QNX, la qual ens proporciona dues maneres de rebre informació del robot, que 

són les següents: 

-  Funcions: Pel que fa a les funcions, són les que permetran a l’usuari 

interactuar amb els diversos components del robot (sensors de distancia, 

entrades analògiques, bumper, etc.) i així realitzar gran quantitat 

d’aplicacions diferents. 

-  Esdeveniments: els esdeveniments són enviats automàticament a la 

cua generada per la pròpia API. És un mecanisme opcional. 
Figura 1. Informació rebuda per l’API 

Abans d’explicar les funcions, el primer que cal saber és el criteri que s’ha seguit 

per classificar-les: 

- Funcions per controlar el sistema; iniciar i tancar sistema 

- Funcions de consulta/modificació d’algun component del robot; sensors 

de distancia, entrades/sortides digitals, bumper, motors, etc. 

- Funcions de consulta/modificació de l’estat del robot; moviment del 

robot, posició del robot, etc. 

1.1. Funcions per controlar el sistema 
Aquestes funcions són les que permetran inicialitzar o tancar el sistema. 

API Completa del Robotino 
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 1.1.1. Funció per inicialitzar el sistema 

int initSystem (char * nomFitxer, float periodeL, struct var_esdev * init) 

Descripció: 

Aquesta funció serà l’encarregada d’inicialitzar tot el sistema a partir de les 

variables d’inicialització introduïdes per l’usuari. Sense aquesta inicialització 

prèvia no es pot utilitzar la API. 

Paràmetres entrada: 

nomFitxer: fitxer d’enregistrament d’errors de l’API. 

periodeL: període de la tasca interna de l’API. 

Paràmetres entrada/sortida: 

init: configuració de la gestió d’esdeveniments de l’API 

Error: 

Retorna un -1 si hi ha hagut algun error en la inicialització d’algun 

paràmetre intern. 

A continuació s’expliquen en detall aquests paràmetres. 

Paràmetres d’inicialització 

Els paràmetres d’inicialització són els que l’usuari introduirà a l’hora d’invocar la 

funció d’inicialització del sistema. Aquests són tres: 

-  Ruta de l’arxiu de registre d’errors (nomFitxer): El primer paràmetre haurà 

de ser introduït en format cadena de caràcters i marcarà la ubicació on 

s’emmagatzemarà l’arxiu de registre dels possibles errors generats internament 

per l’API. 

Exemple: “/net/hypnos/home/alumne/errorsRobotino” 

Aquest arxiu de registres d’errors es crearà en format ASCII en el moment de 

cridar a la funció d’inicialitzar el sistema. A més tindrà el nom introduït per 

l’usuari i romandrà obert durant tota l’execució de l’aplicació. 

-  Període (periodeL): El segon paràmetre serà el que marcarà el temps de la 

tasca periòdica (actualitzarVariables), que és una tasca interna de l’API. Caldrà 

introduir-lo en mil·lisegons i sempre un valor superior a 20ms, sinó el sistema 

assignarà el seu valor per defecte (20ms). 

API Completa del Robotino 
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-  Configuració d’esdeveniments (init): Per últim, aquest paràmetre és opcional, 

ja que permet a l’usuari escollir si vol treballar amb esdeveniments o no. En cas 

que no vulgui treballar amb esdeveniments només caldrà que en aquest 

paràmetre introdueixi el valor NULL. En canvi, si vol treballar amb 

esdeveniments, podrà escollir entre tres tipus diferents. 
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Tipus BUMPER_ON. 

En el moment que el bumper (paraxocs) s’activi degut a que el robot ha 

xocat contra un obstacle, es generarà un esdeveniment d’aquest tipus. 

Tipus DISTANCE_NEAR. 

En el moment que el robot detecti la proximitat d’un obstacle es generarà un 

esdeveniment d’aquest tipus. La proximitat d’un obstacle es detectarà 

mitjançant els sensors de distància. Quan qualsevol dels sensors de 

distancia superi un llindar de voltatge (podrà ser especificat per l’usuari o si 

no s’assignarà un valor per defecte) es generarà un esdeveniment d’aquest 

tipus. 

Tipus BATTERY_LOW. 

En el moment que el voltatge de les bateries disminueixi per sota d’un 

llindar de voltatge (podrà ser especificat per l’usuari o si no s’assignarà un 

valor per defecte) es generarà un esdeveniment d’aquest tipus. 

Per definir els diferents paràmetres de configuració relacionats amb els 

esdeveniments, s’ha definit la estructura var_esdev: 

struct var_esdev{ 

// Especificat per l'usuari 

unsigned char tipusEsdeveniments; 

float limitDistancia; 

float limitBateria; 

int capacitatCua; 

// Retornat per la inicialitzacio 

mqd_t cua; 

}; 

tipusEdeveniments: 
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Aquest paràmetre serà el que marcarà amb quin tipus d’esdeveniment 

voldrà treballar amb l’usuari. El que s’ha fet és assignar un bit d’un byte a 

cada esdeveniment i alhora una etiqueta a cadascun d’aquests bits, és a dir: 

7 6 5 4 3 2 1 0 

Exemple: Suposem que l’usuari vol treballar amb tots els esdeveniments. El 

que hauria d’introduir en aquest paràmetre és una OR de totes les etiquetes. 

ESDE_BUMPER | ESDE_DISTANCIA | ESDE_BATERIA 

Així, totes les opcions són: 

Esdeveniment Operació etiquetes Valor binari 

Bumper ESDE_BUMPER 0000 0010 

Distancia ESDE_DISTANCIA 0000 0100 

Bateria ESDE_BATERIA 0000 1000 

Bumper + Distancia ESDE_BUMPER| ESDE_DISTANCIA 0000 0110 

Bumper + Bateria ESDE_BUMPER | ESDE_BATERIA 0000 1010 

Distancia + Bateria ESDE_DISTANCIA | ESDE_BATERIA 0000 1100 

Bumper + Distancia + 

Bateria 
ESDE_BUMPER | ESDE_DISTANCIA | 

ESDE_BATERIA 

0000 1110 
Taula 1: Tipus d’esdeveniments 

limitDistancia: 

Aquest paràmetre marcarà el llindar en V per generar un esdeveniment de 

tipus DISTANCE_NEAR, tot i que com s’ha dit anteriorment, aquest 

paràmetre és opcional. Si l’usuari no li assigna cap valor, el sistema 

assignarà un llindar per defecte de 2 V. 

limitBateria: 

Aquest paràmetre marcarà el llindar en V per generar un esdeveniment de 

tipus BATTERY_LOW, tot i que com s’ha dit anteriorment, aquest paràmetre 

és opcional. Si l’usuari no li assigna cap valor, el sistema assignarà un llindar 

per defecte de 18 V. 
ESDE_DISTANCIA 
ESDE_BATERIA ESDE_BUMPER 

API Completa del Robotino 

7 



 

 124 

capacitatCua: 

En el cas que l’usuari esculli treballar amb esdeveniments, podrà definir la 

capacitat de la cua on s’emmagatzemaran els esdeveniments generats. Si 

l’usuari no la defineix, el sistema assignarà una capacitat per defecte de 15 

esdeveniments. 

cua: 

A través d’aquest paràmetre l’API retorna una referència a la cua per tal que 

l’usuari pugui treballar amb ella. 

 1.1.2. Funció per finalitzar el sistema 

int closeSystem () 

Descripció: 

Aquesta funció s’encarregarà de tancar tot el sistema. L’usuari d’aplicació 

caldrà que la invoqui en el cas que vulgui finalitzar la seva aplicació. Alhora, 

aquesta funció també s’invocarà internament en el cas que hi hagi un error 

en el bloc de la gestió interna. Entre d’altre coses aquesta funció s’encarrega 

d’aturar els tres motors del robot. 

Error: 

Retorna un -1 si hi ha hagut algun error en la crida a la funció. 

1.2. Funcions per controlar els components 
Aquestes funcions seran les que permetran a l’usuari d’aplicació interactuar amb els 

diversos components del robot. 

 1.2.1. Versió firmware 

int getFirmwareVersion (unsigned char *valor, unsigned char *valor_1, unsigned 

char *valor_2) 

Descripció: 

Permet obtenir informació sobre la versió del firmware de la placa de control 

d’entrades i sortides. 

Paràmetres sortida: 

valor: Part de la versió firmware. 

valor_1: Part de la versió firmware. 

valor_2: Part de la versió firmware. 
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Error: 

Retorna un -1 si hi ha hagut algun error en la crida a la funció. 

 1.2.2. Entrades analògiques 

int getAnalogInputValue (int canal, int *valor) 

Descripció: 

Permet obtenir el valor actual, en V, adquirit pel canal d’entrada analògica 

especificat. 

Paràmetres entrada: 

canal: Número del canal d’entrada analògica amb que es vol treballar (0 – 

7). 

Paràmetres sortida: 

valor: El voltatge llegit per aquest canal (0 – 10 V). 

Error: 

Retorna un -1 si hi ha hagut algun error en la crida a la funció. 

 1.2.3. Bumper 

int getBumperValue (BOOL *valor) 

Descripció: 

Permet obtenir l’estat del para-xocs. 

Paràmetres sortida: 

valor: L’estat del para-xocs (FALSE: No activat, TRUE: Activat). 

Error: 

Retorna un -1 si hi ha hagut algun error en la crida a la funció. 

 1.2.4. Entrades digitals 

int getDigitalInputValue (int canal, int *valor) 

Descripció: 

Permet obtenir l’estat actual en binari del canal d’entrada digital especificat. 

Paràmetres entrada: 

canal: Número del canal d’entrada digital amb que es vol treballar (0 – 7). 

Paràmetres sortida: 
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valor: L’estat d’aquest canal. (0: No connectat, 1: Connectat). 

Error: 

Retorna un -1 si hi ha hagut algun error en la crida a la funció. 
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 1.2.5. Sensors de distancia 

int getDistanceSensorValue (int sensor, float *valor) 

Descripció: 

Permet obtenir el voltatge actual, en V, del sensor de proximitat especificat. 

Paràmetres entrada: 

sensor: Número del sensor de distancia amb que es vol treballar (0 – 8). 

Paràmetres sortida: 

valor: Voltatge, entre 0 i 2’55 V, que llegeix aquest sensor (0: No hi ha 

objecte, 2’55: Objecte molt a prop). 

Error: 

Retorna un -1 si hi ha hagut algun error en la crida a la funció. 

 1.2.6. Motors 

int getMotorVelocity (int motor, float *valor) 

Descripció: 

Permet obtenir la velocitat actual, en revolucions per minut (rpm), del motor 

especificat. 

Paràmetres entrada: 

motor: Número del motor del robot amb que es vol treballar (0 – 2). 

Paràmetres sortida: 

valor: Velocitat angular del motor (entre -4.500 i 4.500 rpm). 

Error: 

Retorna un -1 si hi ha hagut algun error en la crida a la funció. 

int getMotorPosition (int motor, int *valor) 

Descripció: 

Permet obtenir la posició actual, en binari (4 bytes), del motor especificat. 

Paràmetres entrada: 

motor: Número del motor del robot amb que es vol treballar (0 – 2). 

Paràmetres sortida: 

valor: Posició angular del motor (entre -2.147.483.648 i 2.147.483.647 

increments d’encoder). 

Error: 

Retorna un -1 si hi ha hagut algun error en la crida a la funció. 
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int getMotorCurrent (int motor, float *valor) 

Descripció: 

Permet obtenir el corrent, en A, que consumeix el motor especificat. 

Paràmetres entrada: 

motor: Número del motor del robot amb que es vol treballar (0 -2). 

Paràmetres sortida: 

valor: Intensitat que consumeix el motor (entre 0 i 6’56 A). 

Error: 

Retorna un -1 si hi ha hagut algun error en la crida a la funció. 

int setMotorVelocity (int motor, float speed) 

Descripció: 

Permet establir la consigna de velocitat, en revolucions per minut (rpm), 

pels motor del robot especificat. 

Paràmetres entrada: 

motor: Número del motor del robot amb que es vol treballar (0 – 2). 

speed: Consigna de velocitat angular pel motor especificat (entre -4.500 i 

4.500 rpm). 

Error: 

Retorna un -1 si hi ha hagut algun error en la crida a la funció. 

int resetMotorPosition (int motor) 

Descripció: 

Reinicialitza el comptador de posició del motor especificat. 

Paràmetres entrada: 
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motor: Número del motor del robot amb que es vol treballar (0 – 2). 

Error: 

Retorna un -1 si hi ha hagut algun error en la crida a la funció. 

int resetMotorTimer (int motor) 

Descripció: 

Reinicialitza el comptador de temps del motor especificat. 

Paràmetres entrada: 

motor: Número del motor del robot amb que es vol treballar (0 – 2). 

Error: 

Retorna un -1 si hi ha hagut algun error en la crida a la funció. 
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int setPIDMotor (int motor, unsigned char kp_i, unsigned char ki_i, unsigned char 

kd_i) 

Descripció: 

Estableix els paràmetres Kp, Ki i Kd del controlador PID del motor especificat. 

Paràmetres entrada: 

motor: Número del motor del robot amb que es vol treballar (0 – 2). 

kp_i: Guany proporcional desitjat (0 – 255). 

ki_i: Guany integral desitjat (0 – 255). 

kd_i: Guany derivatiu desitjat (0 – 255). 

Error: 

Retorna un -1 si hi ha hagut algun error en la crida a la funció. 

int getMotorRawCurrent (int motor, unsigned short *valor) 

Descripció: 

Permet obtenir el corrent, en format binari (10 bits), que consumeix el 

motor especificat. 

Paràmetres entrada: 

motor: Número del motor del robot amb que es vol treballar (0 – 2). 

Paràmetres sortida: 

valor: Intensitat que consumeix el motor (entre 0 i 1023). 

Error: 

Retorna un -1 si hi ha hagut algun error en la crida a la funció. 

 1.2.7. Bateries 

int getBatteryCurrent (float *valor) 

Descripció: 

Permet obtenir el corrent actual, en A, que consumeixen les bateries. 

Paràmetres sortida: 

valor: Intensitat que consumeixen les bateries (entre 0 i 16’65 A). 

Error: 

Retorna un -1 si hi ha hagut algun error en la crida a la funció. 

int getBatteryVoltage (float *valor) 

Descripció: 

Permet obtenir el voltatge actual, en V, de les bateries. 

Paràmetres sortida: 

valor: Voltatge de les bateries (entre 0 i 28’34 V). 

Error: 

Retorna un -1 si hi ha hagut algun error en la crida a la funció. 
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 1.2.8. Sortides digitals 

int setDigitalOutputValue (int canal, int valor) 

Descripció: 

Permet establir l’estat binari desitjat del canal de sortida digital especificat. 

Paràmetres entrada: 

canal: Número del canal de sortida digital amb que es vol treballar (0 – 7). 

valor: Estat desitjat per aquest canal. (0: No connectat, 1: Connectat). 

Error: 

Retorna un -1 si hi ha hagut algun error en la crida a la funció. 

 1.2.9. Relés 

int setRelayValue (int rele, int valor) 

Descripció: 
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Permet establir l’estat binari desitjat del relé especificat. 

Paràmetres entrada: 

relé: Número del relé amb que es vol treballar (0 – 1). 

valor: Estat desitjat per aquest relé. (0: No connectat, 1: Connectat). 

Error: 

Retorna un -1 si hi ha hagut algun error en la crida a la funció. 

1.3. Funcions per controlar al Robotino 
Abans de continuar cal tenir clar el concepte de sistema de coordenades món i 

sistema de coordenades robot. El sistema de coordenades món està fix a terra. En 

canvi, el sistema de coordenades robot està fix sobre el robot, i per tant es mou 

amb ell (veure la Figura 2). 

Les funcions de control del robot les podem diferenciar en les funcions relacionades 

amb el moviment del robot i les relacionades amb la posició del robot. 

 1.3.1. Moviment del robot 

int getRobotVelocity (float *vx, float *vy, float *omega) 

Descripció: 

Permet obtenir la velocitat del robot, en mm/s i º/s, referenciada al sistema 

de coordenades robot (veure la Figura 3). 
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Paràmetres sortida: 

vx: Velocitat actual del robot en l’eix X (entre -170 i 170 mm/s). 

vy: Velocitat actual del robot en l’eix Y (entre -170 i 170 mm/s). 

omega: Velocitat angular del robot (º/s). 

Error: 

Retorna un -1 si hi ha hagut algun error en la crida a la funció. 
Figura 2: Sistemes de coordenades (món i robot) 

Figura 3: Velocitats del robot en el sistema de coordenades robot 
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void setRobotVelocity (float vx, float vy, float omega) 

Descripció: 

Permet establir la consigna de velocitat del robot, en mm/s i º/s, 

referenciada al sistema de coordenades robot. 

Paràmetres entrada: 

vx: Velocitat de referència del robot en l’eix X (entre -170 i 170 mm/s). 

vy: Velocitat de referència del robot en l’eix Y (entre -170 i 170 mm/s). 

omega: Velocitat angular de referència del robot (º/s). 

void projectVelocityRobot (float *m0, float *m1, float *m2, float vx, float vy, float 

omega) 

Descripció: 

Permet transformar les velocitats del robot referenciades al sistema de 

coordenades robot a les velocitats angulars dels motors en revolucions per 

minut (rpm). 

Paràmetres entrada: 

vx: Velocitat del robot en l’eix X (entre -170 i 170 mm/s). 

vy: Velocitat del robot en l’eix Y (entre -170 i 170 mm/s). 

omega: Velocitat angular del robot (º/s). 

Paràmetres sortida: 

m0: Velocitat angular del motor M0 (entre -4.500 i 4.500 rpm). 

m1: Velocitat angular del motor M1 (entre -4.500 i 4.500 rpm). 

m2: Velocitat angular del motor M2 (entre -4.500 i 4.500 rpm). 

void unprojectVelocityRobot (float *vx, float *vy, float *omega, float m0, float m1, 

float m2) 

Descripció: 

Permet transformar les velocitats angulars dels motors (rpm) en les 

velocitats del robot referenciades al sistema de coordenades robot. 

Paràmetres entrada: 

m0: Velocitat angular del motor M0 (entre -4.500 i 4.500 rpm). 

m1: Velocitat angular del motor M1 (entre -4.500 i 4.500 rpm). 

m2: Velocitat angular del motor M2 (entre -4.500 i 4.500 rpm). 

Paràmetres sortida: 
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vx: Velocitat del robot en l’eix X (entre -170 i 170 mm/s). 

vy: Velocitat del robot en l’eix Y (entre -170 i 170 mm/s). 

omega: Velocitat angular del robot (º/s). 
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 1.3.2. Posició del robot 

La odometria ens situa el robot en el sistema de coordenades món. És una posició 

aproximada ja que no te en compte el lliscament de les rodes. La posició del 

sistema de coordenades món, per defecte es correspon amb la posició del robot al 

inicialitzar el sistema mitjançant la crida a la funció initSystem(). Aquesta posició 

de referència es pot canviar en qualsevol moment fent una crida a la funció 

setOdometry(). 

int getOdometry (float *posX, float *posY, float *phi) 

Descripció: 

Permet determinar la posició actual del robot, en mm i º, referenciada al 

sistema de coordenades món. 

Paràmetres sortida: 

posX: Posició actual del robot en l’eix X del sistema de coordenades món. 

posY: Posició actual del robot en l’eix Y del sistema de coordenades món. 

phi: Posició angular del robot (entre 0 i 360º), referenciada al sistema de 

coordenades món. 

Error: 

Retorna un -1 si hi ha hagut algun error en la crida a la funció. 

void setOdometry (float posX, float posY, float phi) 

Descripció: 

Permet inicialitzar el sistema de coordenades món imposant la odometria 

actual del robot, en mm i º. 

Paràmetres entrada: 

posX: Posició desitjada en l’eix X del sistema de coordenades món. 

posY: Posició desitjada en l’eix Y del sistema de coordenades món. 

phi: Posició angular desitjada del sistema de coordenades món. 

Error: 

Retorna un -1 si hi ha hagut algun error en la crida a la funció. 


