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Capítol 6  
 
 

 CONCLUSIONS 
 

 
 
6.1. Objectius assolits 
 
 
S’han aconseguit els objectius inicials del projecte esmentats en el capítol 1. El 

control del robot i la simulació dels seus moviments han estat un èxit, de 

manera que ha quedat comprovada l’eficàcia del robot manipulador escollit i de 

la disposició dels elements de la cèl·lula robotitzada. A més a més, s’ha pogut 

implementar una interfície d’usuari, la qual no estava prevista dins dels 

objectius inicials, per tal de controlar la simulació del procés industrial d’una 

manera molt més visual. 

 

A més a més, amb tota aquesta base que ofereix el present projecte, és 

possible iniciar qualsevol projecte de simulació de robòtica, mecatrònica, 

regulació automàtica, etc. 

 

 

6.2. Possibles projectes futurs 

 

En aquest projecte tan sols s’ha simulat el procés industrial, mitjançant un robot 

i un entorn de treball virtuals. Degut a que s’han complert els objectius inicials 

de qualsevol projecte d’automatització industrial, els quals són la simulació i 

determinar com respon el sistema en l’entorn, es pot donar llum verda a 

següents projectes. Tot seguit es proposen un conjunt de projectes, que es 

deriven d’aquest. 
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6.2.1. Control digital del sistema 

 

En el present projecte s’ha realitzat el control de les variables contínues de les 

articulacions (posició, velocitat, acceleració) i amb actuadors i sensors ideals. A 

la pràctica, el control digital és molt més barat que no pas el control per mitjà de 

dispositius analògics. Així doncs, per tal d’efectuar un control digital, s’haurien 

de discretitzar totes les variables i tractar-les digitalment. Això implicaria que el 

control ja no el faria un software de PC sinó, que passaria a ser una tasca per 

dispositius de control digital, com ara: 

 

 -Microcontroladors (amb una freqüència de treball elevada). 

 

 -Dispositius Lògics Porgramables (CPLD, FPGA). 

 

-SBC (Single Board Computer) amb SO (Sistema operatiu) de temps 

real. 

 

Els dispositius de control digital anteriors comparteixen una ràpida capacitat de 

càlcul. Això és un requisit fonamental, ja que com s’ha vist, es necessiten molts 

recursos per tal de controlar el sistema i que aquest respongui ràpidament. 

 

De totes maneres, a part d’implementar un sistema digital de control, no 

deixaria de ser un projecte simulat, ja que la informació dels sensors i la que 

s’enviaria cap els actuadors l’enviaríem des d’algun software extern. Per què, 

és obvi que si es volgués englobar tot el sistema robotitzat (control, sensors, 

actuadors,etc), s’hauria d’adquirir el robot real, instal·lar-lo en el lloc i 

programar-lo amb les eines de que disposaria.  

 

Ara bé, si es tractés d’un projecte de recerca (que no és el cas), en el qual es 

comencés des de zero i amb un robot que encara no existís en el mercat, 

aleshores seria un interessant projecte de control. 
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6.2.2. Control del robot real 

 

Tal i com s’explica anteriorment, per a realitzar el control del robot real, no 

quedaria cap més remei que adquirir el robot real i programar-lo amb les eines 

que ens aquest ens ofereix. 

 

El preu en dollars de cadascuna de les parts bàsiques del robot es mostra a 

continuació: 

 

 -SmartController CX    $8,250 

 -MotionBlox-40R    $9,350 

 -Adept Cobra s350 Robot   $10,000 (aprox) 

  

Això suma un total de $27,600, que equivalen a 19125 € 

 

Els diferents controladors, de potència i de moviment de cadascun dels servos 

del robot, es programen des d’una interfície d’usuari a través d’un software que 

s’instal·la en el PC. Aquest software permet una programació en diagrama de 

contactes o bé amb llenguatges d’alt nivell semblants a C, propis del mateix 

fabricant Adept Technology, Inc. 

 


