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Resum 

Aquest Projecte Final de Carrera (PFC) consisteix en la preparació, realització, 

desenvolupament i implementació de una sèrie de pràctiques de laboratori sobre Robòtica 

Humanoide per a l’assignatura de ‘Robòtica Industrial’ de la titulació universitària de 

Enginyeria Industrial i que està integrada dins de la intensificació d’Automàtica. Malgrat 

això, podran servir per a qualsevol classe pràctica universitària en la temàtica de robòtica per 

a qualsevol titulació tècnico-científica. Per tant, aquest conjunt de pràctiques poden ser un 

recurs didàctic que serveixi d’ajuda i suport al professorat de qualsevol Universitat que 

imparteixi aquesta temàtica.  

A partir dels objectius i les competències específiques i transversals de l’assignatura i al 

comptar amb un espai i un equipament específic a priori, s’han desenvolupat un conjunt de 

pràctiques adequades. Fent ús del robot Robonova i els sensors adquirits per el Departament, 

s’ha dissenyat una pràctica d’introducció, una pràctica de control en llaç obert, una de control 

en llaç tancat i finalment una pràctica de Visual Servoing. Per a cada pràctica es plantegen uns 

objectius, s’expliquen conceptes específics aplicats al temari i finalment es proposen diversos 

exercicis que s’hauran de resoldre. A més s’han realitzat també les solucions dels exercicis 

explicades de forma pedagògica per tal de posar-les a disposició del professorat.  

Finalment s’ha realitzat un muntatge experimental per a la pràctica de Visual Servoing. Per 

mitjà d’un GUI de Matlab, s’ha dissenyat un programa que permet escollir entre 7 trajectòries 

virtuals i fer que el robot les segueixi. Encara que el programa és funcional i realitza la seva 

tasca didàctica, el resultat no és òptim. Per tant s’exposaran les errades, les raons per les que 

ocorren i les possibles millores per a poder dur-les a terme en un projecte futur. 
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Prefaci 

Aquest projecte neix de la voluntat d’ampliar el temari pràctiques de l’assignatura de 

Robòtica Industrial amb una introducció al camp dels robots humanoides. Anteriorment les 

diferents pràctiques de l’assignatura consistien en el treball amb braços robòtics i una part de 

visió i tractament d’imatges. Però, davant la cada més integrada robòtica humanoide en la 

nostra societat s’obria la possibilitat d’integrar aquest tema en les pràctiques d’una manera 

entenedora i divertida. D’aquesta manera els estudiants tindran un altre àmbit d’aplicació de 

la robòtica en el que experimentar i que com es veurà està en auge en l’actualitat i té múltiples 

aplicacions. 

A part de les sessions teòriques l’assignatura de “Robòtica Industrial” consta de classes 

pràctiques que són en la seva totalitat pràctiques de laboratori, i que representen la meitat dels 

crèdits de l’assignatura. El terme ‘classes pràctiques’ es refereix a una modalitat organitzativa 

en la que es desenvolupen activitats d’aplicació dels coneixements a situacions concretes i 

l’adquisició d’habilitats bàsiques i procedimentals relacionades amb la matèria objecte 

d’estudi, i tenen com a característica que la seva finalitat es mostrar a l’estudiantat com ha 

d’actuar. 

Les pràctiques de laboratori permeten a l’alumnat realitzar activitats controlades en les que ha 

d’aplicar els coneixements que ja posseeix a situacions noves i en les que ha d’explorar i 

provar possibles solucions alternatives. De la mateixa manera, són adequades per a 

l’adquisició d’estratègies i habilitats i per a la comprovació, per part del propis estudiants i del 

professorat, del progrés tant en coneixements com en habilitats i destreses. 

Per a la preparació de les pràctiques (segons els objectius concrets que s’hagin definit) el 

professorat ha de seleccionar i dissenyar les explicacions i demostracions que ha de realitzar i 

també les tasques concretes (problemes, exercicis, etc.) que han de ser executades per 

l’alumnat; ha de preveure els recursos necessaris en quant a materials, estris, instruments, etc.; 

i ha d’elaborar manuals i guions de pràctiques de laboratori. Les pràctiques de laboratori són 

un complement de les sessions teòriques i han de tenir una coordinació temporal i de 

currículum. 
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1. Introducció 

1.1. Objectius del projecte 

El principal objectiu del projecte serà doncs dissenyar un guió de pràctiques que proporcioni a 

l’alumnat que les realitzi, un primer contacte amb la robòtica humanoide. Les pràctiques 

proposades consistiran en diverses activitats (fent ús dels robots humanoides) que siguin 

creatives, aplicatives i que facilitin el record, la transferència i generalització d’aprenentatges 

[12]. D’aquesta manera es donarà una visió pràctica a conceptes teòrics i cognitius 

d’assignatures ja cursades o que es cursaran en un futur com poden ser (Control, Robòtica, 

Informàtica, Electrònica, etc). També s’intentarà que les pràctiques dissenyades siguin 

entretingudes i motivadores alhora que didàctiques per tal de suscitar l’interès de l’alumne al 

camp de la Robòtica. 

1.2. Abast del projecte 

Les pràctiques dissenyades hauran de servir d’introducció a qualsevol tipus de robot 

humanoide. Malgrat es donaran instruccions específiques per al robot Robonova i pel 

programari RoboBasic, el guió es podrà fer servir per tot tipus de robots humanoides sempre i 

quan s’incorporin els components addicionals que es fan servir com són càmeres de visió o 

sensors. D’aquesta manera en cas d’emprar altres robots en un futur, simplement caldrà 

canviar aquesta part específica del programari i de les especificacions per tal de poder fer ús 

d’aquest mateix guió. 

El disseny també serà ampliable en futur en cas de incorporació de nous components com per 

exemple grapes a les extremitats superiors, altres tipus de sensors (llum, sensor de veu, 

pressió, etc.), o bé altres sensors de ultrasons o infrarojos situats a altres zones del robot per a 

fer un altre tipus d’activitats.  

1.3. Metodologia  

Aquest PFC, com s’ha explicat anteriorment, consisteix en la realització, desenvolupament i 

implementació un conjunt de pràctiques de laboratori amb els seus guions, manuals, exercicis, 

etc. Cadascuna de les pràctiques que es proposaran tindrà una explicació de ‘objectius pels 

alumnes’ i el guió es dividirà en dues parts, una de teòrica per guiar a els estudiants i una 
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d’aplicació pràctica perquè l’alumnat desenvolupi les seves habilitats. A la primera, 

s’exposaran conceptes bàsics sobre el temari d’aquella pràctica en particular. Així mateix, es 

donaran unes instruccions i comandes que es consideri que l’estudiant pugui desconèixer per 

fer ús del material de treball. D’altra banda, a la segona part es proposaran diversos exercicis 

relacionats amb la teoria que s’ha explicat prèviament i que l’alumne haurà de realitzar, 

desenvolupar, implementar i finalment testejar sobre el robot per comprovar si el programa 

dissenyat pel mateix estudiant té el funcionament desitjat. Una solució a tots els exercicis es 

podrà trobar a l’annex d’aquest projecte. Aquesta solució serà només proporcionada al 

professor que l’usarà per mostrar-la,o no,  als estudiants segons ho cregui necessari. 

Les pràctiques propostes, s’han dissenyat seguint la idea ja preconcebuda que tenia la tutora 

del treball Yolanda Bolea, el guió de pràctiques del curs “Iniciació a la robòtica humanoide” 

de l’Institut de Robòtica i Informàtica Industrial i alguns temes de caràcter propi que l’autor 

ha cregut interessants d’incorporar. 

De manera semblant s’estructurà el nucli de la memòria. En primer lloc, es comentarà l’estat 

de l’art dels punts que es tractaran a continuació de forma que un lector no expert en aquell 

tema pugui tenir unes certes nocions. A continuació es mostraran les possibles aplicacions 

pràctiques d’aquests conceptes en la docència dins el món de la robòtica humanoide i més 

específicament al robot Robonova. 

En el capítol 2 es mostra una petita introducció sobre la robòtica humanoide (estat de l’art, 

aplicacions, reptes de futur, control aplicat) i finalment se’n mostra l’ús docent. A 

continuació, el capítol 3 exposa les especificacions tècniques del robot Robonova així com del 

software que incorpora. També es mostraran les modificacions sobre el model bàsic que es 

faran servir a les pràctiques.  Seguidament, el capítol 4 introdueix una base teòrica de Visual 

Servoing i posteriorment en mostra l’aplicació a una de les pràctiques. Finalment els capítols 

5 i 6 presenten l’estudi econòmic i ambiental, respectivament. 



Robòtica humanoide. Aplicació docent en enginyeria  Pág. 15 

 

2. La robòtica humanoide 

La robòtica és un sinònim de progrés i desenvolupament tecnològic. Els països i empreses que 

compten amb una forta presència de robots no només aconsegueixen una alta competitivitat i 

productivitat, sinó que transmeten una imatge de modernització. És per això que en els països 

més desenvolupats les inversions en robòtica han crescut de forma significativa en els últims 

anys. Els camps d’aplicació de la robòtica són cada vegada més amplis. Des de la 

desactivació de bombes o l’ús en operacions quirúrgiques, fins a activitats molt repetitives 

com pot ser la producció en cadena dins d’una indústria.  

2.1. Estat de l’art 

En l’actualitat, un dels camps de la robòtica en que s’està investigant més és la robòtica 

humanoide. Aquests robots es caracteritzen per tenir l’aparença o per a realitzar les funcions 

dels humans. Encara que poden tenir la forma d’un cos humà complet, molts projectes de 

robòtica humanoide es basen en l’estudi del moviment i comportament d’una part del cos com 

poden ser mans, braços, cames o el cap (cara, ulls, boca o inclús la intel·ligència artificial). 

Al llarg de la història existeixen diversos intents de realització de robots humanoides. Malgrat 

ja a l’Antiga Grècia existeixen diversos models d’autòmats amb forma d’animals realitzats 

per Heró d’Alexandria, els primers autòmats amb forma humana s’atribueixen a Al-Jazira de 

Mesopotàmia l’any 1206 (humanoides que realitzaven fins a 50 moviments facials i corporals 

per cada peça musical) i a Leonardo da Vinci l’any 1495 (robot amb forma de guerrer capaç 

de fer diversos moviments com incorporar-se, moure el coll i moure els braços). A partir del 

segle XVIII ja es van elaborar diversos humanoides capaços d’escriure, tocar instruments i 

d’altres operacions senzilles de la vida quotidiana.  

Amb la introducció dels ordenadors i la possible incorporació d’intel·ligència als diferents 

robots, es van iniciar diversos projectes encarats a intentar relacionar les accions amb les 

percepcions del món exterior. Malgrat alguns aconseguien fer moure els robots en uns entorns 

interns ja preparats mitjançant diverses rutes planificades, fora d’aquests els robots es 

desorientaven i la majoria de la robòtica va abandonar l’objectiu de la cognició humana.  

Finalment, l’any 1973 a la Universitat de Waseda (Tòquio, Japó) es va iniciar la construcció 

del que es considera el primer robot humanoides, un robot antropomòrfic a gran escala 

anomenat WABOT-1. Consistia bàsicament en un sistema de control de les extremitats, un 
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sistema de visió i un sistema de conversació. WABOT-1 va ser capaç de comunicar-se amb 

una persona en japonès, de mesurar distàncies i direccions a diferents objectes mitjançant els 

receptors externs incorporats, les orelles i els ulls artificials. També va aconseguir entrar en 

una estància fent ús de les seves extremitats inferiors, agafar objectes i transportar-los amb les 

mans sensibles al tacte. En aquell moment, es va estimar que WABOT-1 tenia la facultat 

mental d'un nen d'un i mig anys d'edat.  

Des d'aquest primer èxit, les indústries automàtiques i electròniques japoneses han jugat un 

paper clau en l'aparició dels robots humanoides  arreu del món amb la creació del robots 

capaços de caminar sobre terreny desigual, donar puntades a una pilota de futbol, pujar 

escales i realitzar tasques de destresa complexa com l'ús de un tornavís o fer malabars. En 

l'actualitat, existeixen robots humanoides a gran escala que poden emular de forma bastant 

aproximada la dinàmica física i la destresa mecànica del cos humà. [10][29]  

2.2. Aplicacions 

La principal raó de ser dels robots humanoides és la interacció amb els humans coneguda 

també com HRI  (Human-Robot Interaccion). Segons l’estudi fet per Masahiro Mori al 1970, 

anomenat la teoria de la vall inquietant o inexplicable [32], la resposta emocional de les 

persones respecte un robot fet amb l’aparença i comportament d’un humà augmenta 

positivament fins a un punt en que en que aquesta resposta emocional es torna repulsiva. Així 

i tot, una vegada l’aparença i el comportament del robot es tornen indistingibles del ser humà, 

la resposta emocional torna a créixer de forma positiva i s’aproxima als nivells d’empatia 

existents entre els humans (Fig. 2.1) 

 

 

 

 

 

 

 



Robòtica humanoide. Aplicació docent en enginyeria  Pág. 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Degut a aquest augment de la empatia produïda per l’aparença més humana dels robots, 

excepte en la vall inexplicable en que s’està investiguen tant els motius com possibles 

solucions, les persones tenen més facilitat alhora de conviure i treballar amb robots 

humanoides en els mateixos entorns. Per tant, els aspectes en que més es treballa a l’actualitat 

són la percepció dels llocs de treball, la manipulació dels diversos utensilis i sobretot la 

interacció segura entre els robots i els humans [8].  

Existeixen diversos camps en el que es fan servir els robots humanoides degut a aquesta 

interacció positiva: 

• Usos militars i de seguretat: Cerca i rescat, manipulació d’artefactes explosius i ús 

directe d’armes. 

• Usos mèdics:  Cerca i trasllat de pacients, infermeria, estar al càrrec d’ancians o inclús 

amistat. 

• Usos domèstics: Servei de neteja, preparació d’aliments, fer la compra, fer inventaris, 

entreteniment i seguretat a la llar. 

• Usos espacials: Treball de forma segura amb els astronautes que caminen per l’espai, 

fer-se càrrec de les tripulacions. 

Fig. 2.1. Teoria del vall inexplicable (wikipedia.es) 
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• Usos en treballs perillosos: Fer funcionar equips de construcció, treballa amb 

càrregues pesades, extinció d’incendis i seguretat. 

• Fabricació: Realització de petites peces de muntatge, control d’estoc, lliurament i 

atenció al client. 

Una altra de les aplicacions més importants actualment dels robots humanoides és per 

investigació. La necessitat d’entendre els moviments, el comportament, la cognició o la 

resposta dels sers humans davant d’algun estímuls condueix a una millor comprensió del 

mateix cos i el cervell humà. Els humanoides han proporcionat de forma revolucionària noves 

perspectives per a l'estudi de la ciència cognitiva. Amb l’ús d’aquest tipus de robots, els 

investigadors poden incorporar les seves teories i portar-les a la pràctica en diferents nivells 

Un dels exemples més significatius en aquest àmbit són les pròtesis robòtiques que s’han 

aconseguit implantar amb èxit. 

Finalment, els robots humanoides es fan servir en docència. Atès que aquest projecte versa 

bàsicament en aquesta aplicació es farà un apartat al final d’aquest capítol explicant 

antecedents i necessitat dels robots humanoides en l’ensenyament, les eines pedagògiques 

usades, etc. 

2.3. Reptes de futur 

Tal i com s’ha dit anteriorment els aspectes en que més es treball actualment són la percepció 

i adaptació als llocs de treball, la utilització de les eines destinades als humans i la interacció 

amb les persones. Complir aquests objectius són els temes de recerca i investigació actuals 

sobre els que es seguirà treballant en el futur. A continuació s’exposaran alguns dels reptes 

que s’espera es puguin complir en cadascun d’aquests aspectes. 

El primer és la percepció i adaptació als entorns de treball. Aquesta àrea integra la visió per 

ordinador, així com una gran varietat d'altres modalitats de detecció com el gust, l'olfacte, 

l’oïda i tota la gamma de sensors (distància, moviment, tàctils, etc.). Però també la 

implementació de mètodes de locomoció mitjançant cames per tal d’adaptar-se al mateix tipus 

de terreny estructurats per als humans. Els robots hauran de ser capaços de pujar escales, 

pendents pronunciades, terrenys desiguals o inclús realitzar un salt per evitar un forat.  

Finalment i no menys importants, serà la capacitat de coordinar la detecció dels espais amb 

els moviments i reaccions que realitzarà el robot posteriorment.  
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El segon àmbit de recerca és la utilització d’eines dissenyades específicament per als humans, 

és a dir, la incorporació de braços i mans en els robots humanoides. Aquest tema contempla la 

necessitat d’integrar braços robots i mans que realitzin moviments tan complexos com 

precisos, sumat a la voluntat de manejar càrregues del màxim pes possible (actualment els 

braços tenen 7 graus de llibertat i poden aixecar uns 5 kg de pes). A més a més, en el cas de 

les mans s’ha d’afegir la capacitat de manipular objectes fràgils. Amb aquest propòsit en els 

últims anys s’ha treballat en dispositius capaços de capturar la força amb que es subjecten els 

diversos estris com pells tàctils, sensors de càrrega incorporats als dits o bé en transmissió de 

moviments utilitzant tendons i sistemes d’alimentació mitjançant fluids de baixa pressió. 

Aquest tipus de dispositius d’inspiració biològica són la investigació fonamental per als 

propers 10-15 anys. 

Finalment, l’últim tema de recerca és la interacció entre humans i robots. Aquesta àrea inclou 

diversos factors d’estudi. En primer lloc, cal destacar la importància de l’estudi dels factors 

humans relacionats amb l’assignació de tasques i com comunicar-se de manera eficient, 

precisa i còmoda amb els humanoides. En segon lloc, un altre factor a tenir en compte és la 

seguretat. Aquí es fa ús de la percepció tant de l’entorn de treball com dels gestos i 

expressions facials de la persona amb que es treballa. En darrer lloc, caldrà contemplar 

l’autoaprenentatge per part dels humanoides mitjançant la intel·ligència artificial. Aquest 

ensenyament pot ésser portat a terme amb la supervisió per part d’un humà o sense supervisió 

mitjançant un crític integrat en el propi robot i funcionant de forma autònoma. L’objectiu final 

serà el de comunicar-li una tasca a l’humanoide però sense haver d’explicar de quina forma 

haurà de ser realitzada, fent així que sigui el robot el que decideixi la millor manera d’actuar 

adaptant-se segons les seves experiències. Finalment, també es treballa per a que el robot 

exhibeixi emocions segons l’entorn i les persones amb les que interactua. 

2.4. Control aplicat a la robòtica humanoide 

2.4.1. L’estructura jeràrquica i la programació de tasques 

L’estratègia bàsica usada en els robots humanoides, així com en altres tipus de robots, és l’ús 

d’estructures de control jeràrquiques. En sistemes complexos com són els robots, es 

defineixen jerarquies que representen els diferents nivells de funcions del sistema a controlar. 

D’aquesta manera es pretén simplificar els principis i criteris de disseny de forma que es 

pugui realitzar un control més coherent i verificable. Seguir aquesta estratègia també permet 

fer ús de tècniques sistemàtiques per a la detecció de l’error, servei i suport, així com una 

visió formal de l’anàlisi i l’optimització de sistemes.  
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Tal i com es mostra a la Figura 2.2 quan es vol que el robot realitzi una determinada tasca 

(p.e., “localitzar i xutar una pilota”) es passa per diferents nivells que realitzaran diverses 

funcions específiques. A continuació es mostrarà una descripció de les diferents etapes en la 

programació de tasques. 

Primerament es farà una planificació dels moviments necessaris per a realitzar la tasca (p.e., 

“localitzar la pilota + caminar + aturar + xutar la pilota”). Seguidament s’hauran de 

contemplar els moviments bàsics a realitzar (p.e., “tractament d’imatge + moure peu dret + 

moure peu esquerra, moure tronc per equilibrar, etc.”). Durant aquests dos passos es fan servir 

els sistemes de percepció per tal de controlar l’entorn (“p.e., càmera per buscar la pilota + 

sensors per evitar obstacles o caigudes, etc.). Tot aquest procés es considera el control a alt 

nivell. 

Una vegada establerts els moviments bàsics caldrà calcular les posicions de referència a les 

que es vol portar cadascuna dels servomotors que controlen les diferents articulacions que 

conformen el robot. Els servomotors faran girar les diferents articulacions posant el robot en 

moviment. Aquest procés es considera el control a baix nivell. A mesura que el robot es 

mogui l’entorn canviarà i caldrà tornar a planificar els moviments segons aquestes variacions.  

2.4.2.  Control en llaç obert 

Segons Katsushiko Ogata [17] (1986, p.496), un sistema de control en llaç obert és aquell 

sistema en el qual la sortida no té efecte a l’acció de control. En altres paraules, en un sistema 

de control en llaç obert la sortida no es mesura per comparar-la amb l’entrada. Aquests 

Fig. 2.2. Estructura de control dels robots humanoides (Elaboració pròpia) 
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sistemes consten bàsicament de 2 elements: un controlador i  un procés controlat D’aquesta 

manera a cada entrada de referència que arriba al controlador li correspon una condició de 

operació fixa que s’envia al procés controlat. Com a resultat, l’exactitud del sistema depèn del 

calibratge previ fet al mateix. En presència de pertorbacions un sistema en llaç obert no 

efectua la tasca desitjada. El control en llaç obert es pot utilitzar a la pràctica només si la 

relació entre la entrada i la sortida es coneix i si no hi ha pertorbacions internes ni externes.  

En el camp dels robots humanoides, el llaç obert es pot aplicar tant en el cas del control a alt i 

a baix nivell. En el primer cas, la sortida que no es compara amb l’entrada és l’entorn. Per 

tant, es farà una planificació i realització de moviments sense tenir en compte l’entorn. En 

canvi, en el cas del baix nivell la sortida que no es compararà amb l’entrada serà la posició de 

cadascuna de les articulacions.  

A continuació es descriu una explicació del funcionament del control a baix nivell en llaç 

obert. En aquest cas, el procés controlat (Fig. 2.3) consta d’un actuador i de l’eix de cada 

articulació. La consigna que arriba a la controladora és la posició de referència. L’actuador 

serà l’encarregat de produir un treball (mecànic en el cas dels robots) en funció de la senyal 

rebuda des del controlador. El sistema que en aquest cas és un del robot humanoide serà 

portat a una posició final que serà més o menys equivalent a la sortida de referència segons el 

calibratge, tal i com s’ha dit anteriorment. Aquest procés es repetirà per a cadascuna de les 

articulacions. 

 

 

 

 

 

 

2.4.3. Control en llaç tancat 

Anàlogament al capítol anterior, primerament es farà una petita introducció genèrica als 

sistemes de control en llaç tancat. Posteriorment es veurà l’aplicació i peculiaritats d’aquest 

tipus de sistemes dins el món de la robòtica humanoide.  

Fig. 2.3. Control en llaç obert d’una articulació d’un robot humanoide 

(Elaboració pròpia) 
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Benjamin C. Kuo [14] (1996, p.9-10) comenta que l’element que fa falta en un sistema en llaç 

obert per a que sigui més exacte i més adaptable és una connexió o realimentació des de la 

sortida cap a l’entrada del sistema. Per a obtenir un control més exacte, la senyal controlada 

ha de ser realimentada i comparada amb l’entrada de referència, i s’ha d’enviar una senyal 

actuant proporcional a la diferència entre la entrada i la sortida a través del sistema per a 

corregir errors. Un sistema amb una o vàries realimentacions s’anomena sistema de control 

en llaç tancat. Una avantatge del sistema de control de llaç tancat recau en el fet que l’ús de 

la realimentació fa la resposta del sistema relativament insensible a les pertorbacions externes 

i a les variacions internes de paràmetres del sistema.  

 

 

 

 

 

 

Després de veure les definicions i característiques principals dels sistemes en llaç tancat, 

igualment a com s’ha fet am el sistema en llaç obert es veuran a continuació els elements que 

en formen part. Com es pot observar a la Figura 2.4, els sistemes de llaç tancat comparteixen 

amb els de llaç obert el controlador  i el procés controlat. Tanmateix, els sistemes de control 

en llaç tancat incorporen un nou element, el sensor. El sensor és l’encarregat de captar el 

valor de sortida real i enviar-lo al comparador, on la diferència entre la sortida de referència o 

desitjada i la real serà el senyal d’error que s’enviarà al controlador. 

El control en llaç tancat tal i com passava amb el llaç obert es pot aplicar en dos àmbits en el 

camp de la robòtica humanoide: control a baix nivell  i control a alt nivell. 

Quan es parla de llaç tancat del control a baix nivell es contemplen els diferents controls 

interns dels servomotors que disposa el robot humanoide. Cadascun dels servomotors del 

robots internament tenen almenys un sensor, un actuador i un controlador conformant una 

petita realimentació anomenada també monollaç (Fig. 2.5). La funció principal de cadascun 

dels monollaços es portar aquell servomotor a la posició que rep exteriorment que serà la 

posició de referència o posició desitjada.  

Fig. 2.4 Diagrama de blocs d’un sistema en llaç tancat (Elaboració pròpia) 
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Malgrat que els servomotors que incorporen els robots solen funcionar en llaç tancat, moltes 

vegades el funcionament intern dels mateixos es desconeix i/o no interessa introduir-ne 

canvis. Aleshores aquest control intern no és considerarà i es deixaran els servomotors com a 

sistema caixa negra en llaç obert. S’anomena sistema caixa negra aquell sistema en el qual 

només ens interessen les entrades que rep i les sortides que produeix [27], és a dir, no 

interessa conèixer el funcionament intern del sistema sinó l’extern.  

 

 

 

 

 

 

En segon lloc es contemplarà el llaç tancat del control a alt nivell. En aquest l’aspecte a 

controlar és l’espai de treball. Segons les condicions inicials de l’entorn i dels possibles canvis 

en el mateix que el robot percebi que es produeixen mentre treballa, el comportament variarà. 

Per tal de percebre l’entorn es pot fer ús de diversos dispositius com són sensors (tant 

sistemes de visió mitjançant càmeres com sensors basats en principis físics), polsadors 

Fig. 2.5. Diagrama de blocs d’un monollaç de la realimentació interna d’un robot 

humanoide (Elaboració pròpia) 

Fig. 2.6. Control a baix nivell en llaç obert amb servomotors com sistema caixa negra 

(Elaboració pròpia) 
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(interacció humana),etc. Tal i com s’ha dit anteriorment, aquest és un dels aspectes en els que 

més s’investiga en l’actualitat. 

Per tant els sistemes de control en llaç tancat que es poden trobar en un sistema robòtic es 

poden trobar tant al control a alt nivell com a baix nivell. Tot i que es pot tenir llaç tancat 

només en el control a alt nivell contemplant els servomotors com a sistema caixa negra, o bé 

només tenir llaç tancat en el control a baix nivell sense tenir en compte l’entorn; el més 

normal en la majoria de robots és que es tingui llaç tancat en els dos. Malgrat econòmicament 

són més cars, d’aquesta manera és té més control del funcionament dels servomotors i una 

interacció més segura amb l’entorn i els humans 

2.5. Sensors usats a la robòtica humanoide 

Ja s’ha vist que els sensors són uns dels elements més usats per a la percepció de l’entorn en 

un sistema de control en llaç obert. Existeixen dos tipus bàsics de sensors: els sistemes de 

visió mitjançant càmeres, que es tractaran en el capítol de Visual Servoing posteriorment i els 

sensors que es basen en principis físics. Tot seguit es farà una subclassificació d’aquest últim 

tipus de sensors segons la finalitat de la informació captada juntament amb una breu 

explicació del seu funcionament. 

2.5.1. Sensors del robot per al seu control 

En aquest grup es poden incloure tots els sensors que controlen el control a baix nivell del 

sistema en llaç tancat, és a dir, mesuren les diferents magnituds (posició, velocitat, 

acceleració) de les diferents articulacions. Són aquests tipus de sensors, els que venen 

integrats en els servomotors i que en el cas de contemplar-los com a sistema caixa negra no es 

tenen en consideració. 

• Encoder o codificador 

L’ encoder  és un dispositiu digital per a mesurar tant la posició com la velocitat angular. 

Existeixen dos tipus diferents de codificadors: incremental i absolut.  

L’ encoder incremental consta d’un disc transparent amb zones opaques. Aquest disc es 

situa entre un emissor i un receptor de llum de forma que les zones transparents i opaques 

produeixin una senyal quadrada al fer girar el disc. Normalment es fan 3 pistes opaques 

(A-B-0), les dues primeres es fan servir per a conèixer tant el moviment angular com el 

sentit de gir, mentre que la tercera s’usa com a referència o per a inicialitzar el sistema. 
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L’ encoder absolut es basa en els mateixos principis que l’incremental, però el número de 

pistes és major i les marques es distribueixen segons un codi binari, normalment en codi 

Gray per evitar errors. Aquests codificadors tenen millor resolució però amb un cost més 

elevat. A la Figura 2.8. es pot observar un encoder absolut i un exemple de disc en codi 

Gray. 

 

 

 

 

 

 

 

• Potenciòmetre 

El potenciòmetre és un dispositiu analògic usat per a mesurar la posició angular, però 

també n’hi ha que mesuren la posició lineal. En el cas de les articulacions el que interessa 

és trobar la posició angular i per aquesta raó ens fan servir potenciòmetres rotatius. 

Aquests tipus de potenciòmetres són bàsicament un anell resistor i un cursor solidari a 

Fig. 2.8. Encoder absolut i disc codificat en Gray ( forosdeelectronica.com) 

Fig. 2.7. Encoder incremental amb les tres pistes A-B-0 ( forosdeelectronica.com[5]) 
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l’eix de gir que es mou sobre l’anell. Al aplicar una tensió als extrems del resistor, el 

voltatge en el cursor i un dels extrems varia proporcionalment amb la posició angular de 

l’eix [19]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Resolver 

El resolver també és un dispositiu usat per mesurar la posició i velocitat angular. Es pot 

definir com una espècie de transformador. Té un rotor amb un debanat que s’alimenta 

amb una tensió sinusoïdal i indueix tensions alternes en dos debanats fixos o estatòrics. Si 

el resolver està en repòs, les tensions sinusoïdals estan desfasades 90º, mentre que si gira 

les tensions que apareixen als debanats fixos estan modulades amb una freqüència 

depenent de la velocitat de rotació. Amb els circuits electrònics adequats es pot 

determinar l’angle a partir dels sinus i cosinus coneixent-ne així la posició angular 

respecte una posició inicial. 

 

 

 

 

 

Fig. 2.9. Esquema muntatge i elèctric d’un potenciòmetre (Elaboració pròpia a 

partir del model de e-aeoromodelismo.com[4]) 
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• Dinamo tacomètrica 

La dinamo tacomètrica és un dispositiu per a mesurar la velocitat angular. És un petit 

generador de corrent continu amb excitació fixa, normalment amb imans. La tensió 

produïda és proporcional a la velocitat angular degut a que el flux d’excitació és constant. 

També existeix l’alternador tacomètric que té un funcionament semblant a la dinamo però 

genera tensions alternes en comptes de contínues (és una màquina síncrona). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.10. Funcionament d’un resolver inductiu (Apunts de Robòtica Industrial 

(ETSEIB) – Tema 7 y 8: Elements Sensors[23] ) 

Fig. 2.11. Esquemes elèctric d’una dinamo i un alternador tacomètrics (Tecnologia 

elèctrica 2a edició – Departament Enginyeria Elèctrica - ETSEIB [1] ) 
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2.5.2. Sensors del robot per a les seves tasques 

En aquest grup es poden incloure tots els sensors que s’usen en el control a alt nivell en llaç 

tancat, és a dir, la percepció pròpia de l’entorn. Dins aquest conjunt de sensors es pot fer una 

altra subdivisió segons si el sensor és usat per la tasca en si mateixa o bé si es fa servir com a 

mesura de protecció mentre està treballant. Aquests últims sensors, usats per a la seguretat 

tant del robot com de les persones i instruments amb els que interactua, són considerats com 

un altre grup diferent en algunes bibliografies.  

Degut a que els robots cada vegada són més utilitzats en diferents àmbits i condicions 

diferents, els sensors i altra instrumentació que incorporen i que es fan servir són molt 

diversos. Malgrat això només es farà menció de tots els tipus de sensors usats en robòtica 

humanoide. Es realitzarà també com anteriorment, una breu explicació del funcionament i 

algunes aplicacions actuals on es fa servir. 

• Sensors d’inclinació (tilt sensors) 

Acceleròmetres  

Els acceleròmetres són uns dispositius destinats a mesurar les acceleracions i les forces 

induïdes per la gravetat. Per aquest motiu són usats no només per detectar acceleracions 

sinó que també són usats per mesurar inclinacions, vibracions o xocs.  

En l’actualitat existeixen molts tipus de acceleròmetres però els més utilitzats en robòtica 

humanoide són els sistemes microelectromecànics (MEMS), la mida dels quals està entre 

1 i 100 micròmetres. En el cas dels acceleròmetres, el MEMS usat consisteix únicament 

d’una biga en voladís amb una massa de prova. Sota la influència de la gravetat o d’una 

acceleració es produeix una desviació de la massa de prova de la posició neutral, essent 

aquesta desviació mesurada de forma analògica o bé digital.   

Existeixen acceleròmetre d’1, 2 o 3 eixos. Els dos últims calculen el vector de desviació i 

per tant la quantitat d’acceleració en cada eix. Cal remarcar que degut a que aquest tipus 

de sensors tenen en compte també la gravetat, l’acceleració vertical ha de ser calibrada 

prèviament en repòs, donant així un valor nul tant en repòs com en el cas de caiguda lliure 

[34]. 
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Sensor giroscòpic  

El sensors giroscòpics són uns dispositius que controlen les variacions en la quantitat de 

moment angular; és a dir, els canvis tant en la velocitat angular com en la posició i  

direcció de l’eix de gir. Tal i com passa en els acceleròmetres, existeixen diversos tipus de 

sensors giroscòpics però en l’actualitat els més usats en robòtica degut a la seva mida són 

els MEMS i que poden ser d’1, 2 o 3 eixos.  

Els sistemes microelectromecànics fan ús de diferents tecnologies per mesurar les 

variacions en la quantitat de moviment. La primera són els diapasons en el que un parell 

de masses de prova es fan entrar en ressonància. El desplaçament del pla d’oscil·lació 

produirà un senyal relacionat amb el moment de rotació. La segona tecnologia són les 

rodes vibrants en que es fa girar una roda una fracció de volta sobre un eix. En aquest cas 

el valor controlat serà la inclinació de la roda. Finalment són els sòlids en ressonància 

amb diferents dissenys, un dels quals és el giroscopi ressonador hemisfèric (HRG). 

Aquest dispositiu consisteix en un hemisferi que es fa entrar en ressonància on els punts 

nodals són mesurats per tal de detectar la rotació [33]. 

Inclinòmetres  

És un dispositiu que mesura la variació angular respecte la horitzontal. Poden tenir també 

com la resta diferents tipus de tecnologies i quantitat d’eixos. Algunes d’aquestes 

tecnologies inclouen líquids capacitius, electrolítics, efecte piezoelèctric, bombolles de 

gas en líquids o pèndols [30].  

• Sensors de força i parell 

Aquest tipus de sensors són utilitzats bàsicament per a controlar la força i parell amb el 

que els robots humanoides agafen els objectes tant amb mans com en el cas de pinces. És 

molt important, sobretot en el cas de peces fràgils que aquesta força sigui controlada per 

tal de no malmetre-les. 

Galgues extensomètriques 

Són dispositius analògics basats en l’efecte piezoresistiu, és a dir, la deformació deguda a 

un esforç provoca una variació de la resistència elèctrica. Aquest tipus de sensors 

permeten mesurar les forces en una direcció seguint la següent expressió [1]:  
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∆R  Variació de resistència 

RG   Resistència de la galga sense deformació 

GR   Factor de galga 

∆L/L És la deformació unitària que es pot relacionar amb l’esforç realitzat 

mitjançant la llei de Hooke 

 

Cèl·lules de càrrega 

Les cèl·lules de càrrega s’utilitzen per a mesurar forces i pars. Consisteixen bàsicament en 

un cilindre que conté diversos elements que incorporen galgues extensomètriques. Les 

galgues captaran les deformacions i enviaran el senyal a uns sistemes electrònics, on la 

combinació de les senyals enviades donarà informació tant de la força aplicada en la 

direcció de cada eix com el moment de torsió dels mateixos.  
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Fig. 2.12. Esquemes d’una cèl·lula de càrrega amb 6 eixos també conegut com 

sensor força-parell de 6 graus de llibertat (Apunts de Robòtica Industrial 

(ETSEIB)  – Tema 7 y 8: Elements Sensors) 
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• Sensors de contacte i de pressió 

Aquest tipus de sensors poden ser usats en la pròpia tasca del robot però també es poden 

utilitzar com a mesura de seguretat. Un dels exemples de sensors de contacte usats com 

forma de protecció són tanques físiques que contenen aquests dispositius i al ser impactats 

envien un senyal al robot. Però aquests sensors poden també incorporar-se sobre el robot i 

en cas de col·lisió tant amb una persona com amb un objecte de l’entorn pararan 

l’execució del programa.  

Sensors de pressió 

A l’actualitat existeix un rang molt gran de sensors de pressió. La majoria consten d’una 

membrana que es deforma deguda a la pressió que es mesurada mitjançant diferents 

principis físics com són inductius, capacitius, piezoresistius, òptics, efecte Hall, 

hidràulica, monolítics i òhmics. Segons la tecnologia usada es podrà tenir més o menys 

precisió en la quantificació del valor de pressió aplicat. 

Microruptors 

Els microruptors són uns dispositius molt semblants al polsadors elèctrics però que són 

accionats amb forces molt petites. Aquest tipus de sensors tenen un o més contactes (per 

exemple un obert i un tancat) i una barra de metall fixada sobre un ressort. Quan s’aplica 

una força la barra fa canviar d’estat el microruptor. Posteriorment al deixar d’aplicar la 

força el ressort es torna a l’estat inicial. 

 

 

 

 

 

Whisker sensor o sensor bigoti 

Aquest tipus de dispositiu es basa en el funcionament dels bigotis d’animals com les rates 

o els gats. Els “whiskers” consten d’una barra rígida (a la que es pot afegir si es vol una 

bola per millorar el lliscament) que està muntada sobre un potenciòmetre. Quan la barra 

Fig. 2.13. Funcionament d’un microruptor amb els dos possibles estats (Tecnologia 

elèctrica 2a edició – Departament Enginyeria Elèctrica - ETSEIB) 
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contacta amb un objecte, es produeix una rotació que serà captada per el potenciòmetre. 

Una vegada es deixi de tenir contacte amb el objecte, uns ressorts faran tornar la barra a la 

posició neutra.  

 

 

 

 

 

 

 

Pell robòtica 

Aquest sensor és un conjunt de detectors individuals de pressió que estan agrupats en 

forma matricial i que detecten la pressió exercida sobre ells. El disseny de la matriu 

permet que només s’activin de forma específica alguns dels sensors en certs punts del 

conjunt. Són un dels dispositius més usats tant en braços robòtics com en pinces en els 

últims temps.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.14. Esquema d’un sensor bigoti (Object Exploration Using Sensors – 

Intelligent Robotics Research Centre - Monash University - Clayton [26]) 

Fig. 2.15. Pinces robòtiques amb matriu de sensors tàctils (Apunts de Robòtica 

Industrial (ETSEIB)  – Tema 7 y 8: Elements Sensors) 
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• Sensors de presència o de proximitat 

Sensors capacitius 

Els detectors capacitius utilitzen un oscil·lador en el que intervé un condensador. Al 

aplicar un corrent al sensor es genera un camp electrostàtic que reacciona als canvis de 

capacitància causats per la presència de l’objecte a detectar. Quan l’objecte es troba fora 

del camp electrostàtic l’oscil·lador roman inactiu, però quan l’objecte s’aproxima es 

produeix un acoblament capacitiu. En el moment que la capacitància arriba a un límit 

l’oscil·lador s’activa i dispara el circuit d’encesa i apagat. Cal destacar que aquest tipus de 

sensor funciona per tot tipus de materials sòlids, líquids, conductors, aïllants,etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sensors inductius 

Els detectors inductius també inclouen un oscil·lador. Es genera un camp magnètic altern 

d’alta freqüència que surt a l’exterior a través d’una bobina situada a la cara frontal del 

dispositiu. Quan un material elèctricament conductor entra al camp magnètic s’indueixen 

corrents de Foucault i s’absorbeix part de l’energia. Un circuit detector analitza l’amplitud 

de la sortida de la oscil·lació que disminuirà al contrari dels capacitius amb la presència 

de l’objecte. De forma anàloga, quan s’arribi a un límit s’activarà el circuit d’encesa i 

apagat. Aquest tipus de sensors tenen l’inconvenient que només es poden usar amb 

elements ferromagnètics tot i que són més barats. 

Fig. 2.16. Funcionament d’un sensor capacitiu – Sortida de l’oscil·lador segons la 

posició de l’objecte (medicionesindustriales2007i.blogspot.coom [12]) 
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Sensors òptics  

Els detectors òptics estan formats per un emissor de que projecta un raig de llum 

(generalment infraroja) i un receptor que actua segons la radiació que rep. Aquest tipus de 

dispositius tenen alguns inconvenients com són la llum ambient que pot rebre el receptor, 

les motes de pols o el vapor d’aigua i la poca capacitat de detecció d’objectes 

transparents.  

En el cas de la llum ambient la llum es sol modular en una freqüència entre 100 Hz i 10 

kHz de forma que el receptor només amplifiqui només la llum enviada per l’emissor. Per 

a contrarestar en canvi les motes de pols i vapor d’aigua es solen utilitzar altres 

disposicions com pot ser la dels detectors rèflex polaritzats en els que l’emissor inclou un 

filtre polaritzat, el receptor situat a 90 º i un reflector catadiòptric que gira en el pla de 

polarització. D’aquesta forma només es capta la llum que es retornada pel reflector i no la 

d’altres materials reflectants.  

 

 

Fig. 2.17. Funcionament d’un sensor inductiu - Sortida de l’oscil·lador segons la 

posició de l’objecte (www.wikipedia.es [31]) 
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Sensors magnètics 

 

Existeixen diversos sensors que fan servir els camps magnètics com pot ser el relè de làmines 

o relè REED, malgrat això els més comú són els sensors d’efecte Hall. Aquest tipus de 

sensors s’utilitzen també per materials ferromagnètics. Quan està en repòs només arriba una 

part del flux magnètic, mentre que al aproximar-se un objecte el flux magnètic es concentra el 

sensor i s’activa el circuit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Sensors de posició o distància 

Aquest tipus de sensors permeten conèixer la posició mitjançant un senyal que es pot 

traduir en un valor numèric, al contrari dels anteriors que només podien dir si l’objecte 

Fig. 2.18. Detectors òptics en barrera (usual) i rèflex polaritzat (Tecnologia elèctrica 

2a edició – Departament Enginyeria Elèctrica – ETSEIB) 

Fig. 2.19. Sensor efecte Hall en repòs i accionat al aproximar un objecte (Tecnologia 

elèctrica 2a edició – Departament Enginyeria Elèctrica – ETSEIB) 
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estava present o no. En aquest apartat es tractaran tant els sensors per a mesurar distàncies 

curtes com llargues.  

Aquest tipus de sensors també són utilitzats com a mesures de seguretat. De manera 

semblant als sensors de contacte es poden situar en unes tanques en el perímetre per tal de 

que enviïn un senyal en cas d’acostar-se a una distància determinada, tot i que també 

poden instal·lar-se sobre el mateix robot i aturar el programa en cas que un objecte o 

persona s’apropi a una distància inferior a un cert valor. 

Sensors inductius, capacitius, d’efecte Hall 

La majoria dels sensors usats com a detectors de presència es poden usar com a sensors de 

posició variant el tractat de la informació captada però mantenint el mateix principi. Es 

controlen les variacions del coeficient d’autoinducció, de la capacitat dels condensadors i 

del flux magnètic, respectivament. A diferència de quan treballen com a sensors de 

presència en que al arribar a un cert valor s’activa el circuit d’encesa i apagat, al treballar 

com sensor de distància mitjançant diversos circuits electrònics es transforma els valors 

mesurats en una posició exacta. 

Sensor d’infrarojos 

Aquest tipus de sensor es basa en enviar un raig de llum infraroja i recollir la senyal 

reflectida en un receptor. Si aquesta senyal entre dins del receptor és que hi ha presència 

de l’objecte en el rang de distàncies que el sensor pot captar. Aquest tipus de sensors no 

funcionen correctament amb objectes transparents. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fig. 2.20. Principi de funcionament d’un sensor d’infrarojos (Apunts de Robòtica 

Industrial (ETSEIB)  – Tema 7 y 8: Elements Sensors) 
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Sensor d’ultrasons 

Aquest tipus de dispositiu consisteix en l’enviament per part d’un emissor d’un tren de 

impulsos (senyal excitadora) a altes freqüències i la recepció de l’eco de la senyal al 

rebotar sobre un objecte. Es mesura el temps entre l’emissió de la senyal i el seu retorn, 

tenint en compte la velocitat de propagació de les ones a l’aire es pot conèixer la distància 

a la que està l’objecte. Cal dir que es considera menyspreable la variació de la velocitat 

amb les condicions ambientals sempre i quan no es treballi en condicions extremes. El 

rang d’aquest tipus de sensors està definit per uns temps de detecció mínima i màxima 

que l’ona tarda en retornar. 

Existeixen dues variants de sensors ultrasònics. En la primera l’emissor i receptor són dos 

dispositius diferents que poden estar situats en front de l’altre o bé que tots dos estiguin 

situats junts i es faci rebotar la senyal sobre l’objecte. En la segona variant l’emissor i el 

receptor són el mateix dispositiu que alternen la funció per mitjà d’un circuit de 

commutació. 

 Triangulació mitjançant sensors òptics 

Aquests sensors detecten la distància mitjançant els principis de la triangulació. Es 

projecta un raig de llum sobre l’objecte a detectar i s’analitza l’angle amb el que el 

receptor capta la llum reflectida. La millor precisió s’obté amb els làsers degut a la poca 

dispersió del feix de llum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.21. Detecció de distància mitjançant triangulació amb sensor òptic (Apunts de 

Robòtica Industrial (ETSEIB)  – Tema 7 y 8: Elements Sensors) 
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Telèmetres 

Els telèmetres són un sensors de distància que envien un feix de llum des d’un emissor i 

capten la llum reflectida per l’objecte de un temps després per determinar-ne la posició. 

Existeixen dos mètodes de tractament de l’eco de la llum un cop captada per el receptor.  

La primera metodologia és la mateixa que la dels sensors d’ultrasons. Coneixent la 

velocitat de propagació de l’ona en l’aire i sabent el temps que triga en recórrer fins a 

l’objecte i tornar es pot conèixer la posició. Cal dir que per tal d’usar aquest tipus de 

sensor, calen electrònics molt ràpides ja que la velocitat de la llum és de 30 cm/ns. Serà 

aquesta velocitat de treball la que limitarà el rang de distàncies a mesurar. 

El segon mètode consisteix en determinar el desplaçament de fase, entre el feix de llum 

sortint i el feix entrant després de ser reflectit per l’objecte, degut al retard de la senyal del 

làser continu rebut. S’han de modular d’amplitud dels senyals enviats per tal d’aconseguir 

longitud d’ones majors. Aquesta metodologia té alguns inconvenients com són la 

impossibilitat de calcular la distància en cas de desfasaments de 360 º o múltiples.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.22. Funcionament d’un telèmetre làser amb desplaçament de fase (Apunts de 

Robòtica Industrial (ETSEIB)  – Tema 7 y 8: Elements Sensors) 
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• Sensors de llum 

Fotodíodes 

Els fotodíodes són semiconductors construïts a partir d’unions PN sensibles a la 

incidència de llum visible i infraroja. Per a que funcionin correctament han d’estar 

inversament polaritzats de forma que quan rebin llum produiran una circulació de corrent. 

Quan no reben suficient llum, el díode no permet circular gairebé cap quantitat de corrent. 

Aquesta petita quantitat de corrent que deixa passar quan no rep llum s’anomena corrent 

de foscor. El canvi de quantitat de corrent al passar de foscor a il·luminació o a l’inrevés 

és molt ràpid. 

Fotoresistència (LDR) 

Les fotoresistències són uns dispositius electrònics la resistència dels quals disminueix 

quan augmenta la incidència de llum. És a dir, la seva resistència és molt baixa quan 

incideix llum sobre ells (50 ohms) i és molt alta en el cas de foscor (del ordre de 

megohms).  A diferència dels fotodíodes, el canvi d’un estat a un altre té un cert retard i 

per això no s’usen en aplicacions en que els canvis de llum són ràpids. 

Fototransistor  

Aquests dispositius són molts semblants als transistors comuns amb les mateixes unions 

de material semiconductor i les mateixes tres connexions: col·lector, base i emissor. 

Degut a això pot ser usat de forma normal mitjançant una corrent de base. Quan la llum, 

sobretot la infraroja, incideix sobre el fototransistor aquest es posa en estat de conducció 

(la llum fa la funció de corrent de base). També es pot utilitzar de les dues maneres 

simultàniament, però el més normal es tenir la connexió de base lliure i només canviar 

d’estat quan incideix llum sobre el transistor. 

Cèl·lules fotoelèctriques o fotovoltaiques 

Aquest tipus de dispositius fan servir l’efecte fotovoltaic per transformar l’energia 

lluminosa en energia elèctrica. Quan la cèl·lula rep fotons de llum, emet electrons que 

seran capturats produint un corrent elèctric. Aquest corrent elèctric podrà ser utilitzat 

doncs per a detectar i mesurar la quantitat de llum. 
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• Sensors acústics 

Com ja s’ha explicat abans els sensors de ultrasons es fan servir per a detectar distàncies. 

Però en robòtica també existeixen altres sensors acústics per a captar els sons de l’ambient 

i actuar d’una manera específica. Principalment es fan servir micròfons malgrat hi ha 

altres sensors com poden ser els piezoelèctrics que també s’utilitzen. 

La principal aplicació d’aquest tipus de sensors és rebre ordres a partir de tons o de 

paraules que seran captades per el micròfon. Un altra de les aplicacions en les que també 

es treballa és la del reconeixement de la direcció de la que prové el so. En aquest camp un 

dels models més instaurats és l’oïda binaural (dos micròfons simulant les dues orelles 

d’un humà). Un cop es rep el so pels dos micròfons separats una certa distància, les 

senyals rebudes es tracten i es processen (longitud d’ona, freqüència, desfasament) es pot 

determinar la direcció de la que prové el so. 

 

2.6. El paper de la robòtica a l’ensenyament superior 

2.6.1. Necessitat 

Els estudis universitaris són un món completament diferent al col·legi i batxillerat. No només 

es tracta de matèria més avançada i complexa, una varietat de nous companys, professors 

millor preparats, desplaçament a un altre lloc d’estudi, registre d’assignatures en diferents 

horaris, fer-se càrrec dels tràmits administratius com la matrícula o la elecció d’assignatures. 

L’estudiant necessita una capacitat per adaptar-se a nous modes de relacionar-se amb els 

companys i els professors [2]. Aquest canvi pot generar una sèries de pors i traumatismes que 

alguns són capaços de superar però d’altres no provocant d’aquesta manera l’abandonament 

dels estudis, conegut també com deserció, ja sigui per motius acadèmics o disciplinaris. Per 

tal d’evitar-ho cal posar en pràctica un mètode docent que s’adapti a les necessitats de 

l’alumne. 

L’aprenentatge es pot veure des de 3 punts de vista diferents: Conductisme, Cognitivisme 

(Cognició Distribuïda i Aprenentatge Basat en Problemes) i Històric-Social [11]. Segons 

Sánchez Colorado, en el seu estudi “Ambientes de aprendizaje con robótica pedagógica”, la 

robòtica pedagògica s’inscriu en les teories cognitivistes de l’ensenyament i l’aprenentatge 

[22]. En el seu estudi cita diversos autors com Chiappetta (1976), Desautels (1978), Tellier 

(1979) que han mostrat que la majoria dels estudiants d’educació secundària i mitja no han 
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desenvolupat un pensament formal i tenen la necessitat de trobar activitats que facilitin aquest 

desenvolupament d’estructures o estratègies cognitives. 

La tesi central del seu estudi, proposa un model pedagògic que afavoreix la construcció del 

coneixement a través de la robòtica pedagògica ja que privilegia l’aprenentatge inductiu i per 

descobriment guiat assegurant d’aquesta manera el disseny i experimentació de situacions 

didàctiques. Partint del que diu Gagné (1984), planteja que l’estudiant ha de tenir la 

oportunitat de realitzar les estratègies proposades i de refinar-les per mitjà de la solució de 

situacions problemàtiques. D’aquesta forma, l’individu aprèn a solucionar, organitzar i 

utilitzar les estratègies que dirigeixen el seu pensament. Per una part es demana a l’estudiant 

una millor activitat de caràcter individual i per altra es posen en joc les seves característiques 

sensorials. Finalment Gagné destaca que en aquest procés de construcció, l’error es considera 

un factor important de l’aprenentatge, ja que l’equivocació invita a l’estudiant a provar 

diverses alternatives a la solució del problema plantejat. 

En la mateixa línea, Odorico Arnaldo destaca que un dels principals objectius de la robòtica 

pedagògica és la generació d’entorns d’aprenentatge basats fonamentalment en l’activitat dels 

estudiants [16]. És a dir, desenvolupar, posar en funcionament diversos robots educatius que 

els permetran resoldre certs problemes i els facilitarà alhora l’aprenentatge. La resolució 

d’aquests problemes desenvoluparà en els estudiants un pensament sistemàtic, estructurat, 

lògic i formal. A més a més, recalca que el material sigui donat a l’estudiant per a ser 

manipulat i observat, ja que serà a través d’aquesta manipulació i observació que l’estudiant 

dirigirà i centrarà les seves percepcions i observacions. Així mateix, al ser un aprenentatge 

personalitzat, interactiu i creatiu, dóna a l’alumne l’avantatge de poder seguir el seu ritme 

personal de aprehensió.  

2.6.2. Antecedents 

Durant els últims anys diverses marques comercials han creat sistemes modulars de 

construcció de robots. Aquests models es dissenyen específicament per a gent jove que es vol 

iniciar en el món de la robòtica. Són productes econòmics, funcionals i d’alta durabilitat. La 

majoria dels models consten d’una interfície de control amb un microprocessador, una 

memòria i ports d’E/S tant analògics com digitals. D’aquesta forma són capaços 

d’emmagatzemar un o vàries programes enviats des del PC de forma que es puguin executar 

de forma independent. Aquests programes controlaran els diversos dispositius que s’agreguin 

al robot (sensors, actuadors, leds, etc.). Entres les diferents marques comercials els poden 

destacar les següents: 
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• Lego Mindstorms RCX / NXT 

• Fischertechnik ROBO TX  

• Moway 

• Robotis BIOLOID & OLLO 

• RoboBuilder 

A més a més, per tal de posar en pràctica els coneixements adquirits des de fa temps es 

realitzen diferents competicions per tot el món. En aquestes competicions els estudiants 

hauran de preparar el robots per afrontar algun tipus de prova, les més populars de les quals 

són: 

• Rastreig de línies: Els robots han de seguir una línia marcada a terra en el menor 

temps. 

• Laberint: Consisteix en recórrer un laberint fins a trobar la sortida. Dins aquest 

laberint sol haver-hi diversos obstacles a sortejar. Hi ha alguna varietat en la qual el 

robot ha de trobar i treure del laberint algun objecte. 

• Combat: Dos robots s’enfronten dins una arena de combat d’unes mesures 

delimitades. La finalitat sol ser tirar l’altre robot o bé colpejar-lo d’alguna manera 

específica. Hi ha diverses varietats segons si només es poden fer servir parts del robot 

o també fer ús d’algun projectil que es llançarà contra l’adversari. 

• Carrera de bípedes: Consisteix en recórrer caminant només amb les extremitats 

inferiors una certa distància en el menor temps possible. 

• RoboCup: En aquesta competició, una de les més populars actualment, els robots 

juguen un partit de futbol. Existeixen diverses modalitats en que es participa en equips 

o bé en solitari i l’objectiu és marcar un gol xutant la pilota a la porteria contrària. 

Gràcies tant a la facilitat d’ús dels diferents models mencionats i les diferents competicions 

que es realitzen a tot el món, s’ha vist la utilitat de l’ús de la robòtica com a eina pedagògica.  
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2.6.3. Aportacions pedagògiques 

Els nous models educatius tendeixen a l’aplicació de mètodes d’ensenyament que faciliten no 

només l’aprenentatge de conceptes teòrics, sinó que també enforteixen  altres habilitats com 

poden ser la creativitat, autoaprenentatge, treball en grup, etc. La robòtica pedagògica aporta 

als estudiants que participen en aquest ambient d’aprenentatge els següents aspectes: 

• Planificar la construcció i utilització dels sistemes robòtics, afavorint el 

desenvolupament i la posada en pràctica dels coneixements de les diverses àrees 

temàtiques implicades en el procés (matemàtiques, mecànica, electrònica, 

electrotècnia, control i informàtica).  

• A més a més, la planificació de la construcció de l’objecte també afavoreix la 

creativitat , la organització i la ordenació dels recursos a utilitzar. 

• Construeixen estratègies per la resolució de problemes, fent ús del mètode científic, 

per a posar en prova i generar noves hipòtesis sobre la solució de manera 

experimental, natural i partint dels coneixements previs (teories intuïtives) dels 

alumnes. 

• Al ser un aprenentatge actiu, l’estudiant pren decisions de forma continua per tal 

d’aportar solucions als problemes que es presenten. D’aquesta forma, prenen 

consciència del procés d’aprenentatge i valoren la seva importància al ocupar el 

temps lliure en una activitat mental permanent i reptadora. 

• Es promouen els experiments on l’error és part de l’autoaprenentatge  

• Utilitzen i aprenen un vocabulari especialitzat i construeixen les seves pròpies 

concepcions sobre el significat de cada objecte que manipulen. 

• Amplien el currículum escolar atenent als seus interessos i investigant dins del seu 

medi sociocultural. 

•   Degut a que la robòtica a les classes sol enfrontar-se en petits grups, s’afavoreix la 

creació d’una consciència col·lectiva i cooperativa. 

• S’aprèn també a valorar el treball dels companys, la necessitat de la resta per 

concloure el projecte amb èxit i l’establiment de diàlegs constructius en la presa de 

decisions. 
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• Finalment, l’aprenentatge es desenvolupa d’una manera divertida  i interactiva que 

facilitat l’ensenyament 

2.6.4. Visió de futur en l’educació superior 

A l’actualitat, múltiples institucions universitàries i projectes educatius estan incorporant la 

robòtica en el seus programes d’estudi per tal d’aprofitar les avantatges comentades en 

l’apartat anterior que aporta en la docència. A més a més, es creen xarxes i comunitats entre 

les diferents institucions que serveixen per compartir experiències i realitzar projectes 

comuns. La integració de tots aquests projectes en la majoria d’institucions universitàries serà 

doncs l’objectiu a curt termini. 

Els propòsits d’aquests programes són diversos i en el futur pròxim s’aniran afegint-ne més. 

En primer lloc, alguns promouen la construcció i utilització dels robots per a competicions 

(tant les comentades anteriorment com d’altres que es van creant cada any per tot el món). 

D’altres fan servir els diferents robots com a models d’estudi per a materialitzar elements 

externs en diverses situacions. En el cas de persones o animals es realitzen en ambients 

virtuals que simulen accions reals els quals venen controlats per desenvolupaments 

pertanyents a camps d’aplicació de la intel·ligència artificial, un dels camps de la robòtica en 

el que es dediquen més recursos. Per altra banda, també es treballa en programes educatius 

encarats a camps específics de la robòtica i que seran importants com pot ser la domòtica, 

control a nivell industrial o bé sistemes biorobòtics. Finalment, un dels camps en auge de la 

robòtica associada a l’educació és l’estudi d’estratègies sostenibles (d’aquest tema se’n 

parlarà en el pròxim apartat). 

En darrer lloc, degut a la innovació tecnològica el nombre de models robòtics que existeixen 

al mercat ha crescut molt en els darrers anys. Existeixen models des de per a nens de 6 o 7 

anys fins a models molt més complexes per a tasques més específiques. També els preus 

d’adquisició dels robots són més baixos deguts a la competència, factor que serà important 

per tal que les institucions o inclús els particulars puguin adquirir en els pròxims anys models 

per a fer servir com a forma d’ensenyament o aprenentatge,  respectivament. 

2.6.5. Educació, sostenibilitat i robòtica 

Tal i com s’ha dit anteriorment, un dels camps de la robòtica aplicada a la docència en que 

més s’està treballant en els darrers anys és la sostenibilitat. En aquest àmbit s’estudien 

estratègies de reutilització de components electrònics que han sigut repussats i que es poden 

adaptar per a crear nous robots de baix cost, promovent així en els estudiants una consciència 
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de respecte al medi ambient i màxim aprofitament dels recursos disponibles. La incorporació 

de desfets electrònics aguditza en els estudiants la creativitat i la resolució de problemes 

provocats principalment per la dificultat que es presenta en l’acoblament dels mecanismes 

provinents dels diferents aparells.  

En la mateixa línea sostenible es treballa també en la utilització d’energies renovables per tal 

d’alimentar als robots. Algunes de les principals marques mencionades anteriorment com són 

Lego o Fischertechnik ofereixen kits amb models que ajuden a l’estudiant a iniciar-se a la 

obtenció, emmagatzemament i posterior utilització de energies obtingudes netes a partir de 

l’aigua ,el  sol, el vent o inclús cel·les de combustible. D’aquesta forma no només s’inculca la 

necessitat de fer servir aquest tipus d’energies no contaminants, sinó que també es donen les 

bases teòriques de les mateixes.  
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3. El robot humanoide Robonova 

Els robots humanoides, tal i com s’ha explicat anteriorment, són utilitzats per a investigació i 

per a docència. Existeixen molts models de robots humanoides, de diferents grandàries i 

complexitat. En el cas de l’ensenyament es solen usar robots humanoides bípedes, d’uns 30-

40 cm d’altura i que no solen tenir més de 20 servomotors. Alguns dels models més habituals 

són Bioloid, Kondo, Robonova-I, KT-X, RoboBuilder i LEGO Mindstorm. Entre aquests 

models s’ha escollit Robonova bàsicament per ser econòmic i degut a que és el model que 

s’havia adquirit al Departament. 

Robonova-I de Hitec Robotics (Fig. 3.1) és un robot humanoide dissenyat específicament per 

a iniciar-se en el món de la robòtica. El software instal·lat permet a un usuari sense masses 

coneixements de programació incloure moviments de molta diversitat i complexitat de forma 

senzilla. 

No obstant això, Robonova també és un robot per a gent més experimentada. La placa de 

control permet modificacions i ampliacions tant de software com de hardware. El circuit 

electrònic disposa de 40 entrades analògiques/digitals on es poden incorporar servomotors, 

sensors, giroscopis, displays LCD, acceleròmetre i altres components [20][25].  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.1. Robonova-I de Hitec Robotics (robot.uji.es) 
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3.1. Components 

3.1.1. Servomotors 

Robonova disposa de sèrie de 16 servomotors digitals HSR-8498HB. Hi ha 5 servomotors a 

cada cama i 3 servomotors a cada braç (Fig. 3.2). Malgrat això el software incorporat a 

Robonova permet controlar fins a 24 servomotors, 6 a cada extremitat. Es poden adquirir de 

forma addicional unes grapes ja dissenyades per fer la funció de mans o bé integrar altres 

servomotors al robot per tal d’aconseguir ampliar-ne la mobilitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els servomotors HSR-8498HB tenen un rang de moviment de 180º; malgrat això, el rang 

d’alguns dels servomotors (com són els turmells o els genolls) al ser incorporats al robot es 

redueix degut a restriccions físiques. El software dels servomotors permet entre d’altres 

aplicacions col·locar-los manualment en una posició determinada, llegir-la i guardar-la per un 

posterior ús en un programa. 

A continuació es mostren les especificacions tècniques dels servomotors HSR-8498HB [24]: 

Fig. 3.2. Posició dels servomotors i numeració (Elaboració pròpia amb RoboBasic) 
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• Interfície: Protocol HMI, RS-232C Daisy Chain, PWM 

• Pols Requerit: Ona quadrada de 3-5 V entre pics.  

• Cicle de Pols: 12 - 26 ms (Normalment: 21ms) 

• Voltatge de Treball: 6 - 7.4 V 

• Rang de Temperatures de Treball: -20 to +60 ºC 

• Velocitat de treball (6.0 V): 0.20 s / 60° sense càrrega 

• Velocitat de treball (7.4 V): 0.18 s/ 60° sense càrrega 

• Parell (6.0 V): 7.4 kg·cm 

• Parell (7.4 V): 9.0 kg·cm 

• Consum de corrent (6.0 V):  8 mA parat i 200 mA treballant sense càrrega 

• Consum de corrent  (7.4 V): 8.7 mA parat i 240 mA treballant sense càrrega 

• Amplada de la zona morta: 8 µs 

• Tipus de motor: Motor de 3 pols de ferrita 

• Transmissió al potenciòmetre: Transmissió indirecta 

• Tipus de rodament: Rodament dual de boles 

• Tipus d’engranatges: Engranatges de Karbonite 

• Dimensions: 40 x 20 x 37 mm 

• Pes: 55 g 
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3.1.2. Electrònica 

Robonova-1 porta de sèrie una placa de control (MR-C3024) ja muntada.  A continuació es 

mostren els detalls tècnics d’aquesta [20]:  

• Dimensions: 61 x 55 mm 

• Controlador: Atmel ATMega 128 (Freqüència de Rellotge: 16 Hz - Memòria Flash: 

128 kB - Memòria EEPROM: 4 kB - Memòria SRAM: 4 kB) 

• Tensió de treball: 6 – 8 V 

• Memòria addicional: Memòria EEPROM de 64 kB  

• Ports E/S: 24 ports per als servomotors, 8 ports A/D, bus I2c (SDA, SCL), port sèrie 

RS232 (ETX,RTX), port específic per a LCD, 3 ports per al control de PWM. 

• Alimentació: Bateria de 6 V / 1000 mA de NiMH 

• Timbre piezoelèctric: Permet generar tons de diferents freqüències 

• Control remot per infrarojos opcional 

 

Fig. 3.3. Servomotor HSR-8498HB (servocity.com) 
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3.1.3. Software de Robonova 

El llenguatge de programació usat per al robot humanoide Robonova s’anomena RoboBasic. 

Aquest codi, que és una variant del llenguatge BASIC,  ha estat dissenyat específicament per 

aquest model.  

Així mateix, quan s’adquireix el robot s’inclouen diverses aplicacions per tal de poder crear i 

introduir programes a la placa de control. Les diverses aplicacions incloses en el programari 

són les següents: 

• RoboBasic: És l’entorn de programació més usat. A més de permetre crear línies de 

comanda en el llenguatge RoboBasic, compilar-les i descarregar-les al robot; aquest 

programa permet moure cadascun dels servomotors de forma més visual i intuïtiva 

per mitjà de dues aplicacions Servo Motors Real-Time Control (Fig. 3.5) i 

ROBONOVA Motor Control (Fig. 3.6). En ambdós casos el programa quan es posa 

en marxa llegeix l’angle inicial de cadascun dels servomotors i el mostra per pantalla. 

L’usuari pot modificar en temps real el valor per a cadascun dels servomotors. D’altra 

banda, també es pot desconnectar l’alimentació del servomotor que es desitgi per tal 

de moure’l manualment i posteriorment llegir el valor de l’angle que té en aquella 

posició un cop es torna a alimentar. Per acabar, aquestes aplicacions permeten passar 

els angles dels servomotors en forma de codi en llenguatge RoboBasic. D’aquesta 

Fig. 3.4. Placa de control MR-C3024 (robotica.foroactivo.com i superrobotica.com) 
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forma es poden introduir diverses posicions de manera fàcil i fer que el robot passi 

per totes elles al executar el programa. Aquesta funció s’anomena Catch & Play. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.5. Servo Motors Real-Time Control (Elaboració pròpia amb RoboBasic) 

Fig. 3.6. ROBONOVA Motor Control (Elaboració pròpia amb RoboBasic) 
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• RoboScript: Aquesta aplicació s’usa bàsicament per la creació i modificació de 

línies de comanda en llenguatge RoboBasic. També permet el control de servomotors 

en temps real, però a diferència del programa RoboBasic no permet el moviment 

manual dels servos i la posterior lectura del valor de la posició. Una de les 

possibilitats d’aquesta aplicació és la de verificar el funcionament d’un programa 

sense haver de descarregar-lo a la controladora mitjançant l’execució de les 

instruccions en temps real. 

•  RoboRemocon: Aquesta aplicació permet fer ús d’un comandament virtual 

semblant al comandament de infrarojos que incorpora el robot. Per cadascun dels 

botons del comandament es permet introduir un programa o comanda. El canal 

d’enviament de la informació és el cable que connecta el Robonova amb el 

computador en comptes de fer ús dels infrarojos. 

3.2. Pràctiques docents amb Robonova 

Tal i com s’ha explicat a la introducció, s’ha realitzat un guió de pràctiques per l’assignatura 

de Robòtica Industrial inclosa dins la intensificació d’Automàtica. El guió, que es pot veure a 

l’annex A, es basa en la teoria de control aplicada a la robòtica humanoide explicada a 

l’apartat anterior; i també es divideix en control en llaç obert i llaç tancat. Totes les pràctiques 

comencen amb una petita introducció teòrica sobre el tema a tractar en aquella pràctica i 

algunes comandes de programació del robot, seguit de diversos exercicis a realitzar per part 

de l’alumnat. Una possible solució a cadascun dels exercicis es pot trobar a l’annex B. 

3.2.1. El model ampliat de Robonova preparat per a la docència 

Per tal de fer més completes les pràctiques s’han adquirit diversos dispositius extres del model 

bàsic de Robonova: un sensor de infrarojos, un sensor d’ultrasons, un sensor acústic, un 

sensor de visió (càmera) i un acceleròmetre. Per a les pràctiques es faran servir tots els sensors 

esmentats excepte la càmera, que es farà servir per al capítol de Visual Servoing d’aquest 

mateix projecte; malgrat això, no es descarta que en un futur pròxim es realitzi una pràctica 

addicional fent ús de la mateixa. A la Figura 3.7. es pot observar una imatge del model amb la 

situació dels diferents dispositius extres incorporats: 
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Una vegada vista la situació dels diferents sensors sobre el robot, es detallaran breument els 

models i especificacions de cadascun. Els principis físics de funcionament dels mateixos són 

els ja explicats al capítol anterior i per tant només es detallaran les particularitats dels models 

usats.  

 

Fig. 3.7. Robonova amb dispositius extres adquirits (Elaboració pròpia) 

Sensor 

acústic 

Sensor 

d’ultrasons 

Sensor de visió o càmera Acceleròmetre 
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infrarojos 
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El sensor de infrarojos és el model GP2D12 de SHARP. És un model analògic de preu bastant 

econòmic. Té un rang de mesura entre 10 - 80 cm. Fora d’aquest interval, sobretot en 

distàncies entre 0 i 10 cm, el valor captat sol ser erroni. Té una tolerància d’error de fins a un 

10 % d’error. En funcionament, el voltatge varia entre 4.5 i 5.5 V, la temperatura entre -10 i 

60 ºC i el corrent subministrat és de 50 mA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.8. Sensor de infrarojos SHARP GP2D12 (Elaboració pròpia) 

Fig. 3.9. Sensor d’ultrasons Maxsonar EZ1 (Elaboració pròpia) 
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El sensor d’ultrasons és un model Maxsonar EZ1. Aquest sensor també és bastant econòmic. 

Té diverses tipus de sortides: tensió analògica (utilitzada en les pràctiques), pols de durada 

variable segons la distància i sortida digital mitjançant un protocol sèrie. El rang de treball 

està entre 0 i 254 polzades (0 - 6.45 m) amb una resolució d’1 polzada, malgrat per a mesures 

entre 0 i 6 polzades el valor donat serà de 6 polzades. Té una alimentació única a 5 V i un 

consum de corrent de 2 mA (consum molt reduït). Es poden realitzar fins a 20 mesures per 

segon de forma contínua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sensor acceleròmetre incorporat és un sensor de 2 eixos basat en el circuit ADXL322 

d’Analog Devices. És un sensor econòmic i de grandària reduïda. El rang de treball és de ± 2 

g per a cada eix amb una resolució de 2 mg treballant a 60 Hz. Entrega una sortida analògica 

entre 0 i 5 V proporcional segons l’angle en el pla X i Y en que es troba el sensor. Té una 

bona estabilitat amb gravetat zero i un error d’alineació de  ± 0.1 graus. Aquest sensor 

necessita de dues entrades A/D de la placa de control, una per la mesura de cadascun dels 

eixos X i Y. 

 

 

 

 

Fig. 3.10. Sensor Acceleròmetre ADXL322 (Elaboració pròpia) 
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El sensor acústic de Hitec també és un sensor analògic, bastant petit i econòmic. El seu 

voltatge de treball és de 5 V. Pot captar sons a partir dels 80 dB. El seu propòsit bàsic és el de 

reaccionar davant de diversos sorolls ambientals; en canvi, no es pot usar per a distingir entre 

dos tipus de sons diferents   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.11. Sensor acústic de Hitec (Elaboració pròpia) 
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4. Visual Servoing 

4.1. Introducció 

Tal i com s’ha dit anteriorment, la majoria de robots humanoides i industrials operen en espais 

de treball en que l’adaptació a l’entorn és un factor de vital importància. La integració de 

sensors és fonamental per tal d’augmentar la versatilitat i les possibles aplicacions dels robots. 

Entre els diferents sistemes de sensors, la visió és un dels més útils al imitar el sentit de la 

vista dels humans i ajudar sobretot a evitar col·lisions amb humans o altres objectes i per a 

controlar la posició. 

Típicament, els sensors de visió i actuadors es combinaven en un sistema en llaç obert basats 

en “mirar” i aleshores “moure’s”. En aquest cas la precisió del moviment depèn 

exclusivament del calibratge previ tant del sensor de la càmera com dels servomotors. Per tal 

de millorar la precisió, es va aplicar una realimentació de visió en el llaç de control. D’aquesta 

forma, els sistemes de visió poden realitzar un control de la posició en llaç tancat que és 

conegut com Visual Servoing. 

Es coneix doncs el Visual Servoing (VS), també anomenat Control Visual de Servos, a l’ús de 

les dades d’un sistema de visió per computador per tal de controlar el moviment d’un robot. 

Les dades són adquirides per mitjà d’una càmera. Aquesta pot ser muntada directament sobre 

el robot, eye-in-hand, de forma que el moviment del robot induirà el moviment de la càmera. 

Però també pot està fixada a l’espai de treball observant el moviment del robot des de una 

configuració estacionària. 

La principal classificació de Visual Servoing depèn del sistema de control utilitzat i es pot 

dividir en dos tipus bàsics. El primer s’anomena Visual Servoing directe (direct Visual 

Servoing) degut que el controlador de visió computa directament les entrades de les 

articulacions del robot (Fig. 4.1) . En el segon tipus de control, el controlador visual envia una 

referència al controlador a baix nivell del robot i serà aquest últim el que computi les entrades 

dels servomotors del robot (Fig. 4.2). Aquest tipus de control jeràrquic s’anomena Visual 

Servoing indirecte (indirect Visual Servoing). La majoria dels esquemes de control indirecte 

fan servir un tipus concret anomenat dynamic look-and-move, és per això que en moltes 

bibliografies el Visual Servoing indirecte és conegut per aquest últim nom [15]. 
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A més a més, el control de robots basat en la visió es pot classificar també segons l’error usat 

en el llaç de control en 4 tipus diferents:  

• 3D Visual Servoing (Position-based): En aquests tipus el control es realitza 

directament a l’espai cartesià tridimensional (3D). La posició de l’objectiu respecte el 

sistema de coordenades de la càmera és estimat a partir de les característiques extretes 

de la imatge obtenint així l’error entre la posició actual i la desitjada dins l’espai de 

treball. Depenent de les característiques extretes de la imatge és necessari un model 

geomètric o perfecte de l’objectiu (model-based, Fig.4.3), per calcular l’error en la 

posició o bé pot ser realitzat sense tenir informació de l’estructura en 3D de l’objectiu 

(model-free, Fig. 4.4). En aquest últim cas la rotació i la direcció de translació és 

obtinguda a partir de la matriu essencial, estimada mitjançant les imatges actuals i de 

referència de l’objectiu. Un dels inconvenients principals del Visual Servoing en 3D 

Fig. 4.2. Esquema de control d’un dynamic look-and-move o Visual Servoing 

indirecte (Survey of vision-based robot control - Ezio Malis) 

Fig. 4.1. Esquema de control d’un Visual Servoing directe (Survey of vision-based 

robot control - Ezio Malis) 
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és que no garanteix que l’objecte considerat romandrà en el camp visual de la càmera, 

particularment en presència d’errors de calibratge en el robot o en la càmera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 2D Visual Servoing (Image-based): El control és realitzat en l’espai 2D de la imatge 

(Fig.4.5). L’error que s’usarà en el llaç de control es calcula directament a partir de la 

base de característiques extretes de la imatge, en contrast amb el mètode basat en la 

posició que defineix l’error en les coordenades de l’espai de treball. En general, el 

control de servos visual basat en la imatge és conegut per ser robust no només 

Fig. 4.3. Position-based Visual Servoing model-based (Survey of vision-based 

robot control - Ezio Malis) 

Fig. 4.4 Position-based Visual Servoing model-free (Survey of vision-based robot 

control - Ezio Malis) 
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respecte la càmera sinó que també ho és respecte els errors de calibratge del robot. 

Tanmateix, un desavantatge d’aquest tipus de control és que la convergència és 

teòricament garantida només en una petita regió al voltant de la posició desitjada. 

Excepte en alguns casos molt simples, el disseny analític del controlador és de 

dificultat molt elevada ja que el sistema està acoblat, no és lineal i caldrà realitzar una 

estimació de la profunditat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 2 ½ D Visual Servoing (Hybrid-based): Per tal de superar els inconvenients tant del 

sistema 3D (l’objectiu pot sortir del camp visual de la càmera) i del sistema 2D 

(convergència només assegurada a l’entorn de la posició desitjada, dificultat de 

disseny analític del controlador i la necessitat d’estimació de la profunditat), és va 

proposar un sistema híbrid entre tots dos (Fig. 4.6). Aquesta aproximació no necessita 

de cap model geomètric i assegura la convergència a la llei de control en tot l’entorn 

de treball. El control visual en 2 ½ D es basa en l’estimació del desplaçament parcial 

de la càmera (la rotació i translació de la càmera) entre l’actual vista de l’objecte i la 

desitjada en cada interacció de la llei de control. Les característiques visuals i dades 

extretes d’aquest desplaçaments parcials permeten dissenyar una llei de control sense 

acoblament que controli els 6 graus de llibertat de la càmera. La robustesa d’aquest 

sistema de control, així com l’estabilitat i la convergència, han estat analitzats en 

diversos experiments confirmant que es millora respecte els sistemes clàssic basats en 

la posició i la imatge. 

 

Fig. 4.5. Image-based Visual Servoing (Survey of vision-based robot control - Ezio 

Malis) 
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• Visual Servoing (Motion-based):  Aquest tipus de control no necessita tampoc el 

model geomètric de l’objectiu degut a que el flux òptic de la imatge pot ser mesurat 

sense tenir cap coneixement a priori de l’objectiu (Fig. 4.7). Especificant doncs una 

camp de moviment de referència que s’ha d’obtenir de la imatge, és possible, per 

exemple, controlar un sistema eye-in-hand amb la finalitat de posicionar el pla de la 

imatge de forma paral·lela al pla de l’objectiu. El pla no està marcat, és a dir, cap 

característica visual geomètrica, com són punts o línies rectes pot ser fàcilment 

extreta. També es poden realitzar altres tasques com són el seguiment de contorns, 

autoorientació de la càmera i acoblament. El principal problema d’aquest sistema de 

control visual és que imposa una velocitat baixa al robot degut al seu rati de treball. 

No obstant això, les millores en els algorismes d’estimació del moviment faran 

possible un llaç de control més ràpid. 

 

 

 

 

 

Fig. 4.6. Hybrd-based Visual Servoing (Survey of vision-based robot control - 

Ezio Malis) 
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4.2. Visual Servoing aplicat a les pràctiques 

A més a més de les 3 pràctiques que es poden fer amb el model de robot preparat per a 

pràctiques que s’ha explicat en el capítol anterior i en que cada grup disposarà d’un robot 

propi, s’ha realitzat una quarta pràctica de l’aplicació del Control Visual de Servos en el camp 

de la robòtica humanoide que haurà de fer-se sobre un model especial del robot del qual 

només es disposarà d’un per tota la classe per qüestions econòmiques. En aquest cas es tracta 

de seguir una trajectòria preestablerta, una de les proves més populars en moltes de les 

competicions de robòtica, tal i com s’ha comentat en l’apartat 2.6 del paper de la robòtica en 

l’ensenyament superior.  

Per tal del portar-ho a terme, es van plantejar diverses opcions: 

• Una càmera web estàndard muntada sobre el robot, eye-in-hand, connectada a un 

microprocessador suplementari. Aquest últim realitza el control de la imatge i enviar 

les ordres a través de la placa de control MR-C3024 o bé directament als servomotors 

mitjançant la implementació d’un nou firmware. 

• Un dispositiu de visió per computador muntat a bord del robot com és el cas del 

CMUCam3. Aquest model consta d’una petita càmera de vídeo i un microcontrolador. 

El captat i tractament de la imatge es realitzen en el mateix CMUCAM i 

posteriorment es transmeten les ordres via sèrie a la placa de control MR-C3024. 

Fig. 4.7. Motion-based Visual Servoing (Survey of vision-based robot control - 

Ezio Malis) 
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• Una càmera web fixada al sostre i connectada amb un ordenador personal on es 

tractarà la informació transmesa. Des de l’ordenador s’envien les ordres al robot 

mitjançant algun tipus de tecnologia de comunicació com pot ser Bluetooth, radio o 

infrarojos.  

Entre les diferents opcions mencionades anteriorment es va decidir escollir el tercer tipus de 

muntatge per raons bàsicament econòmiques i de facilitat d’adquisició del material (Fig. 4.8). 

Més específicament, es fa ús d’una càmera Firewire Point Grey Flea2 amb una lent 15F5-

125c. Per tal de realitzar el tractament i anàlisi de la imatge, el llaç de control i l’enviament de 

les ordres al robot és fa ús de l’entorn de computació numèrica MATLAB versió R2011a. 

Finalment la tecnologia escollida per tal de realitzar la comunicació és radiofreqüència 

mitjançant dos dispositius YS-C10U que transformen la senyal RS-232 (sèrie) del robot i el 

computador a radio i viceversa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per altra banda, degut a la utilització d’un ordenador personal i de l’entorn MATLAB, en 

comptes de realitzar un sol camí marcat a terra que el robot havia de seguir, es va decidir 

realitzar una interfície gràfica d’usuari (GUI) en la que estarien diverses trajectòries 

disponibles i seria l’usuari el que decidís quina faria servir el robot per a guiar-se. 

Fig. 4.8. Esquema de muntatge per a la pràctica de Visual Servoing 

(Elaboració pròpia) 
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4.2.1. Esquema de control visual 

Com s’ha vist abans, el control visual de servomotors es pot classificar en 2 grups segons 

l’esquema de control usat i en 4 tipus segons l’error usat en el llaç de control. El model de 

control que es realitzarà per a les pràctiques serà de control directe o dynamic look-and-move i 

basat en la imatge 2D (Fig. 4.9).  

El controlador visual serà l’encarregat de enviar les instruccions al robot que juntament amb 

el control a baix nivell realitzat per la controladora MR-C3024 del robot, realitzaran els 

moviments que convingui. Un cop realitzats, la càmera serà l’encarregada de capturar un 

vídeo que serà portat a l’ordenador pel tractament i extracció de característiques. En aquest 

cas el vector contindrà tant la posició i orientació del robot i el compararà amb el vector de 

característiques del camí de referència que haurà sigut escollit per l’usuari a través de la GUI. 

Per tant el llaç de control tindrà una part offline, elecció de la trajectòria, i una part online que 

serà el Visual Servoing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com s’ha dit anteriorment quan s’ha explicat el muntatge realitzat per a la pràctica, tant el 

control com l’extracció de característiques es realitzen en un ordenador personal i mitjançant 

l’entorn de computació MATLAB. A la figura 4.10 es pot observar un diagrama de flux de les 

diferents operacions que realitza el programa des de que es capta un frame del vídeo de la 

càmera (fotografia) fins que s’envien les ordres al robot.  

 

Fig. 4.9. Esquema de control per a la pràctica de Visual Servoing (Elaboració 

pròpia) 
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4.2.2. Interfície gràfica d’usuari (GUI) 

Una interfície gràfica d’usuari (GUI, de l’anglès Graphical User Interface) és un programa o 

entorn que gestiona la interacció de l’usuari per mitjà d’un conjunt de menús, objectes gràfics 

o el punter, en comptes de fer ús de línies de comanda. La seva finalitat és representar, d’una 

manera més visual i senzilla per mitjà de les diferents icones e indicadors, tant la informació i 

accions que es poden realitzar sobre el programa com el resultats i dades obtingudes al ser 

executat. Malgrat existeixen diversos tipus de interaccions en les GUI, la majoria són 

desenvolupades per mitjà de manipulació directa. 

L’origen de les GUI va tenir lloc gràcies a les teories de Vannevar Bush. L’any 1945 a 

l’article “Com hem de pensar”, va proposar una eina d’administració de dades anomenada 

Memex (Memory Index) que permetia emmagatzemar-les i consultar-les de forma ràpida per 

mitjà d’un sistema de teclat i palanques. Un altre pioner va ser Ivan Sutherland, estudiant del 

MIT, que va desenvolupar en la seva tesi doctoral un programa anomenat Sketchpad que 

Fig. 4.10. Diagrama de flux de les operacions realitzades per MATLAB en la 

pràctica de Visual Servoing (Elaboració pròpia) 
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permetia la manipulació directa d’objectes gràfics en una pantalla fent ús d’un llapis òptic. 

Aquest sistema incloïa la capacitat d’apropar i allunyar la imatge de la pantalla, el 

subministrament de memòria per emmagatzemar objectes i l’habilitat de dibuixar línees i 

cantonades de forma precisa a la pantalla.  

Posteriorment, Douglas Engelbart, influenciat per les teories de Vannevar Bush, va realitzar 

una investigació en el camp de la interacció Home-màquina. Durant els anys 60 va 

desenvolupar el projecte anomenat NLS (Online System) a la universitat de Stanford. Aquest 

sistema va ser el primer en emprar de manera pràctica els enllaços d’hipertext, però també 

incorporava un cursor controlat per un ratolí, un escàner de monitorització de vídeos i l’ús de 

múltiples finestres en pantalla. Gràcies al treball realitzat per Engelbart, es van aconseguir uns 

grans avanços al centre d’investigació de Palo Alto (Xerox PARC). L’any 1973 van 

desenvolupar l’ordenador personal Alto. Aquest va ser el primer ordenador en fer ús de la 

metàfora de l’escriptori i del que es considera la primera interfície gràfica d’usuari (GUI). 

A partir del model Xerox Alto i el seu successor Xerox Star, s’han inspirat els diferents 

sistemes GUI que van incorporar els ordenadors personals comercials durant les següents 

dècades. El primer va ser Steve Jobs que el va aplicar a l’Apple Macintosh l’any 1984  o ja 

posteriorment Windows 1.0 posat al mercat el 1985 [21][28]. 

Una vegada vistes la definició i un breu resum de la història de les interfícies gràfiques 

d’usuaris, a la figura 4.11 es pot observar la GUI dissenyada amb Matlab per a la pràctica de 

Visual Servoing.  

A la part dreta està situada la selecció de trajectòries, on estan els botons per tal d’escollir un 

circuit i una previsualització del circuit escollit. Les 7 opcions de circuit que s’han dissenyat 

són recta, corba, oval, forma de V, forma de D, forma de S i forma d’ànec. Al centre es poden 

veure els botons de comandament (START, STOP, PATH ON/OFF, TRACE ON/OFF) que 

permeten a l’usuari iniciar el programa, aturar-lo i visualitzar, o no, tant el camí de referència 

com el camí recorregut per el robot, respectivament. A l’esquerra està representada la 

visualització en temps real del camí realitzat per el robot com la trajectòria de referència 

segons es desitgi mitjançant els botons de comandament. Finalment a la part inferior, es 

troben les diferents dades de sortida que proporciona la GUI en cada cicle del programa 

(coordenades del robot, errors de posició i orientació i finalment les instruccions enviades al 

robot). 
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4.2.3. Resultats obtinguts  

A continuació es mostraran i s’analitzaran els resultats experimentals del Visual Servoing 

dissenyat. Per cadascuna de les 7 trajectòries que es permet que el robot realitzi, s’ensenyarà 

una imatge del GUI representant el camí seguit per el robot respecte l’ideal així com una taula 

amb els valors de sortida que el programa ha anat calculant i mostrant en el mateix GUI el 

programa. S’explicaran en detall dos dels exercicis per tal d’especificar els diversos errors que 

ocorren així com el motiu per els que succeeixen. De la resta simplement els comentaran els 

detalls que es considerin importants.  

A continuació s’apunten diversos valors que cal conèixer per interpretar els resultats: 

Nomenclatura ordres: Caminar (1), girar a la dreta (2) i girar a l’esquerra (3).  

Valors Kp del controlador: Caminar: Kp =30.42-1; Gir dreta: Kp=22.81-1; gir esquerra: 

Kp=24.37-1 

 

Fig. 4.11. Elements del GUI de MATLAB per la pràctica de Visual Servoing 

(Elaboració pròpia) 



Pág. 70  Memoria 

 

Experiment 1 - Corba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passos Pos. x  
(px) 

Pos. y 
(px) 

Error 
posició 

(px) 

Error 
orientació 

(º) 

Ordre 
de gir 

nº 
girs 

Ordre 
camina

r 

nº 
passos 

1 204 130 137 15 3 1 1 4 
2 349 242 0 -22 2 1 1 1 
3 344 281 0 -1 2 0 1 1 
4 342 309 0 -4 2 0 1 1 
5 338 340 0 -4 2 0 1 1 
6 336 368 0 40 3 2 1 1 
7 320 405 0 -15 2 1 1 1 
8 294 431 0 19 3 1 1 1 
9 267 459 0 27 3 1 1 1 
10 227 470 2 100 3 4 1 1 
11 187 437 0 -100 2 4 1 1 
12 162 397 30 -83 2 4 1 1 
13 125 437 0 91 3 4 1 1 

Taula 4.1. Experiment 1 - Corba(valors de sortida del Visual Servoing) (Elaboració pròpia) 

Fig. 4.12. Experiment 1 - Corba (GUI de la pràctica de Visual Servoing) (Elaboració 

pròpia) 
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Tal i com es mostra a la figura 4.12 el punt de partida és fora del camí. El robot busca el punt 

més proper i per la posició actual cal realitzar 1 gir a l’esquerra i 4 passos (Taula 4.1). Degut a 

la falta d’un grau de llibertat a les cames no es pot realitza un gir sobre l’eix perpendicular a 

terra. Per a girar es fa servir la fricció amb el terra provocant així una desviació respecte la 

posició inicial. Aquest error sumat a que quan es camina no és totalment recte, fa que en 

comptes d’arribar just a la cantonada superior del començament de la trajectòria, s’arribi 

diversos píxels més a la dreta. Cal tenir en compte que les línies vermelles que uneixen els 

punts del gràfic són la unió dels diferents punts de posició, però no representen la trajectòria 

real que ha seguit el robot per a anar entre els 2 punts. 

En els passos del 2-9 el robot es manté dins el camí. En el cas que l’error d’orientació sigui 

petit (multiplicat per el Kp sigui inferior a 0.5) el robot només es mourà endavant. En cas que 

l’error sigui més gran degut a que la direcció marcada per el camí canvia al ser una corba o bé 

per la pròpia desviació del robot, es rectificarà la orientació i posteriorment es realitzarà un 

pas.  

Al pas 10 el robot s’ha desviat del camí, malgrat l’error és molt petit, el codi del programa 

estableix que el robot realitzi un pas almenys per a tornar al camí. És degut tant a la desviació 

al caminar com en els 4 girs, que en comptes de tornar al camí en direcció oest (com seria 

ideal), es mou en direcció nord-oest. En el pas 11, el robot ha tornat al camí però al tenir que 

orientar-se cap al nord, ha de fer 4 girs el que provoca que amb la desviació sobre el punt de 

partida el robot acabi una altre vegada fora del camí.  

Finalment, en els passos 12-13 es repeteix el mateix que en els anteriors. Malgrat el moviment 

hagués de ser horitzontal i vertical, respectivament, el moviment és diagonal. En el pas 14 

està representat el valor, però al ser un circuit obert i haver arribat al color que està considerat 

la meta, el programa s’atura i no s’enviaran més ordres al robot ni es guardarà aquest últim 

valor. 
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Experiment 2 - Forma d’ànec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passos Pos. x 
(px) 

Pos. y 
(px) 

Error 
posició 

(px) 

Error 
orientació 

(º) 

Ordre 
de gir 

nº 
girs 

Ordre 
caminar 

nº 
passos 

1 92 397 0 88 3 4 1 1 
2 72 365 10 103 3 4 1 1 
3 78 345 4 12 3 0 1 1 
4 108 338 0 -72 2 3 1 1 
5 84 290 0 13 3 1 1 1 
6 82 274 0 -11 2 0 1 1 
7 83 190 55 159 3 7 1 2 
8 166 278 0 -10 2 0 1 1 
9 185 275 0 -64 2 3 1 1 
10 237 292 14 -162 2 7 1 1 
11 257 231 33 -51 2 2 1 1 
12 209 200 0 69 3 3 1 1 
13 184 175 0 -15 2 1 1 1 
14 187 130 0 -4 2 0 1 1 

Fig. 4.13. Experiment 2 - Forma d’ànec (GUI de la pràctica de Visual Servoing) 

(Elaboració pròpia) 
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15 189 110 0 22 3 1 1 1 
16 202 89 0 71 3 3 1 1 
17 253 87 0 45 3 2 1 1 
18 309 108 0 54 3 2 1 1 
19 297 161 16 -125 2 5 1 1 
20 371 193 0 128 3 5 1 1 
21 379 223 0 -9 2 0 1 1 
22 376 254 0 -13 2 1 1 1 
23 378 298 0 -1 2 0 1 1 
24 377 331 0 -3 2 0 1 1 
25 375 365 0 0 2 0 1 1 
26 364 428 0 -2 2 0 1 1 
27 337 456 0 35 3 1 1 1 
28 313 478 0 -7 2 0 1 1 
39 289 500 0 -4 2 0 1 1 
30 263 521 0 -2 2 0 1 1 
31 218 504 9 100 3 4 1 1 
32 173 501 0 -60 2 3 1 1 
33 136 448 5 101 3 4 1 1 
34 125 416 0 -49 2 2 1 1 
35 99 406 0 -9 2 0 1 1 

36 85 359 0 -25 2 1 1 1 

 

 

En aquest cas es parteix ja des de la trajectòria però sense ser orientat. En el pas 1 al realitzar 

els girs necessaris per tal d’orientar-se es surt del camí (degut a la falta del grau de llibertat 

comentat en l’experiment anterior) i ha de rectificar en el pas 2. Com es pot observar en 

aquest pas, l’error de posició es petit però al estar fora del camí tal i com s’ha comentat s’ha 

establert la necessitat de realitzar almenys un pas per tornar al camí. En el pas 3, degut a la 

desviació produïda en els girs i al caminar, el robot no entra de nou al camí, malgrat s’acosta 

diagonalment i la direcció final és correcta.  

En els passos 4-6 el robot es manté en el camí, corregint simplement la orientació que es van 

produint al caminar en funció de la direcció preestablerta. En el pas 7 tal i com es veu, el 

robot s’ha desviat molt de la trajectòria. Malgrat les ordres en el pas anterior eren simplement 

de caminar 1 pas i no realitzar cap gir, el desplaçament frontal ha sigut erroni.  

Taula 4.2. Experiment 2 - Forma d’ànec (valors de sortida del Visual Servoing) 

(Elaboració pròpia) 
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L’explicació per aquest error és una fallada a la comunicació. A mesura que el robot es va 

quedant sense bateria, el valors captats a través tant del port sèrie així com dels convertidor 

analògics a digital (els que s’usen per els sensors) puntualment són capturats erròniament. Per 

aquest motiu en el disseny del programa que s’executa de forma autònoma al robot, es realitza 

un petit filtratge per a captar valors fora de lloc com poden ser masses moviments (superior a 

12 moviments) o ordres que no siguin 1,2 o 3. En el cas del pas 7, el valor captat haurà estat 

de 3 moviments de caminar en comptes de 1 que el programa havia estimat. Al ser inferior al 

límit de moviments s’ha de donat per bo i s’ha executat de forma errònia. 

Seguidament, el robot torna al camí diagonalment (degut a la desviació alhora de realitzar els 

7 girs). Un cop és al camí realitza dos passos dins el camí. En el segon es captura un error de 

orientació degut a no caminar recte, fet que al intentar corregir-se causa la sortida del robot 

del circuit. En el pas 10, al haver de realitzar 7 girs per a orientar-se, el robot es desplaça molt 

de la posició de partida fent que es necessiti dos passos per a tornar al camí. Tal i com passava 

el pas 3, la orientació es la desitjada però el desplaçament del punt de partida ha ocasionat que 

necessités més passos per a tornar. 

A continuació, dels passos 12 a 18 el robot es manté en el camí simplement corregint les 

orientacions degudes als canvis de direcció que marca el circuit com també de les desviacions 

del robot al caminar. Al pas 19 torna a haver-hi un error degut a una fallada a la comunicació. 

Tal i com es veu al pas 18, en aquest cas es demana que el robot realitzi una correcció 

simplement de la direcció de 2 girs, però la quantitat de girs que realment capta el robot és 

superior, fet que provoca que el robot es mogui en una direcció indeguda sortint de la 

trajectòria. Aquest error es corregeix en el pas 19 tornant al camí diagonalment malgrat hauria 

de ser perpendicularment a la corba. 

Finalment, a partir del pas 20 realitza la trajectòria correctament canviant les orientacions 

segons convingui, excepte en els passos 31 i 33 en que es surt del camí però es corregeix en 

els passos posteriors sense cap incidència. Cal remarcar que al ser un circuit tancat, no s’ha 

previst zona de meta (marcada per un color especial) com es fa en els circuits oberts com la 

corba. Per tant serà l’usuari que per mitjà del botó de comandament STOP aturarà l’execució 

del programa quan ho desitgi. 
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Experiment 3 - Recta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passos Pos. x 
(px) 

Pos. y 
(px) 

Error 
posició 

(px) 

Error 
orientació 

(º) 

Ordre 
de gir 

nº 
girs 

Ordre 
caminar 

nº 
passos 

1 408 186 164 25 3 1 1 5 
2 235 189 0 -90 2 4 1 1 
3 216 222 0 -5 2 0 1 1 
4 216 253 0 -12 2 1 1 1 
5 230 293 0 25 3 1 1 1 
6 240 336 0 -4 2 0 1 1 
7 240 369 0 -11 2 0 1 1 
8 235 401 0 -6 2 0 1 1 
9 233 436 0 -9 2 0 1 1 
10 228 465 0 -10 2 0 1 1 
11 225 498 0 -15 2 1 1 1 

 Taula 4.3. Experiment 3 - Recta (valors de sortida del Visual Servoing) 

(Elaboració pròpia) 

Fig. 4.14. Experiment 3 - Recta (GUI de la pràctica de Visual Servoing) (Elaboració 

pròpia) 
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En aquest cas es comença fora de la recta i en el primer pas simplement es torna. Malgrat en 

el pas 2 s’han de realitzar 4 girs a la dreta per tal d’orientar-se cap a l’est (orientació 

preestablerta per el camí), el desplaçament respecte el punt de partida ocasionar no treu el 

robot de la trajectòria. Posteriorment, una vegada encarat, el robot anirà simplement avançant 

 i rectificant les orientacions degudes a les desviacions degudes al moviment de caminar fins a 

arribar a la zona de meta. 

 

Experiment 4 - Oval 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passos Pos. x 
(px) 

Pos. y 
(px) 

Error 
posició 

(px) 

Error 
orientació 

(º) 

Ordre 
de gir 

nº 
girs 

Ordre 
caminar 

nº 
passos 

1 273 360 83 -2 2 0 1 3 
2 374 363 0 72 3 3 1 1 
3 396 383 0 -3 2 0 1 1 
4 394 419 1 87 3 4 1 1 

Fig. 4.15. Experiment 4 - Oval (GUI de la pràctica de Visual Servoing) (Elaboració pròpia) 
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5 372 440 0 -137 2 6 1 1 
6 317 491 0 39 3 2 1 1 
7 300 531 0 -18 2 1 1 1 
8 265 559 17 137 3 6 1 1 
9 235 558 14 -14 2 1 1 1 
10 235 512 0 -77 2 3 1 1 
11 191 498 0 40 3 2 1 1 
12 141 487 0 -4 2 0 1 1 
13 122 458 0 -9 2 0 1 1 
14 103 429 0 33 3 1 1 1 
15 83 413 0 20 3 1 1 1 
16 90 389 0 -13 2 1 1 1 
17 101 308 0 1 3 0 1 1 
18 104 272 0 -1 2 0 1 1 
19 111 238 0 -4 2 0 1 1 
20 108 171 0 78 3 3 1 1 
21 147 150 0 -23 2 1 1 1 
22 185 127 0 -6 2 0 1 1 
23 212 109 0 29 3 1 1 1 
24 254 94 0 -5 2 0 1 1 
25 285 95 0 40 3 2 1 1 
26 331 108 3 92 3 4 1 1 

27 329 165 0 -118 2 5 1 1 

 

 

D’aquest circuit cal destacar com en el pas 5, malgrat es manté en el camí, el desplaçament 

que hauria de ser només d’un pas és molt més gran ja que se li ha de sumar el desplaçament 

degut als 6 girs per orientar-se. D’igual manera quan el robot es surt del camí en el pas 8, la 

necessitat de realitzar de nou 6 girs ocasiona que malgrat orientar-se correctament, el 

desplaçament estimat necessari no sigui suficient. La resta del circuit, el robot es manté en el 

camí canviant les orientacions segons convingui excepte en el pas 26 que es produeix un petit 

error, però corregit correctament en el 27. Al ser un circuit tancat s’atura quan l’usuari vol. 

 

 

Taula 4.4. Experiment 4 - Oval (valors de sortida del Visual Servoing) (Elaboració 

pròpia) 
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Experiment 5 - Forma de V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passos Pos. x 
(px) 

Pos. y 
(px) 

Error 
posició 

(px) 

Error 
orientació 

(º) 

Ordre 
de gir 

nº 
girs 

Ordre 
camina

r 

nº 
passos 

1 108 156 57 -15 2 1 1 1 
2 186 151 0 53 3 2 1 1 
3 233 157 0 0 3 0 1 1 
4 256 184 0 -7 2 0 1 1 
5 274 212 0 -7 2 0 1 1 
6 293 242 0 -21 2 1 1 1 
7 320 287 0 42 3 2 1 1 
8 330 331 4 69 3 3 1 1 
9 289 364 0 -53 2 2 1 1 
10 234 384 2 -90 2 4 1 1 

11 212 451 0 62 3 3 1 1 

 Taula 4.5. Experiment 5 - Forma de V (valors de sortida del Visual Servoing) 

(Elaboració pròpia) 

Fig. 4.16. Experiment 5 - Forma de V (GUI de la pràctica de Visual Servoing) 

(Elaboració pròpia) 
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Degut a la quantitat de rectes presents en aquest circuit el robot el realitza correctament. 

Només se surt en els passos 8 i 10 però són corregits correctament en el passos posteriors. Al 

ser un circuit obert (malgrat l’usuari podria parar-lo abans si ho desitgés), el robot s’atura 

automàticament al arribar a la zona de meta. 

 

Experiment 6 - Forma de D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passos Pos. x 
(px) 

Pos. y 
(px) 

Error 
posició 

(px) 

Error 
orientació 

(º) 

Ordre 
de gir 

nº 
girs 

Ordre 
camina

r 

nº 
passos 

1 82 328 0 84 3 3 1 1 
2 76 313 0 15 3 1 1 1 
3 67 297 0 -12 2 1 1 1 
4 87 229 0 -22 2 1 1 1 
5 95 188 0 75 3 3 1 1 
6 119 160 20 87 3 4 1 1 
7 166 201 0 -89 2 4 1 1 

Fig. 4.17. Experiment 6 - Forma de D (GUI de la pràctica de Visual Servoing) 

(Elaboració pròpia) 
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8 218 240 19 -92 2 4 1 1 
9 276 190 0 88 3 4 1 1 
10 331 203 0 -9 2 0 1 1 
11 365 210 0 78 3 3 1 1 
12 386 248 0 -2 2 0 1 1 
13 382 283 0 -5 2 0 1 1 
14 373 316 0 -18 2 1 1 1 
15 373 364 0 8 3 0 1 1 
16 379 398 15 125 3 5 1 1 
17 339 443 14 37 3 2 1 1 
18 300 421 0 -110 2 5 1 1 
19 272 474 11 80 3 3 1 1 
20 220 458 0 -69 2 3 1 1 
21 162 455 0 31 3 1 1 1 
22 124 430 0 -19 2 1 1 1 
23 83 408 14 113 3 5 1 1 
24 72 351 0 -38 2 2 1 1 

25 81 290 0 17 3 1 1 1 

 

 

Partint de dins del circuit, el robot realitza correctament els primers passos. Malgrat en el pas 

7 s’ha rectificat la sortida del camí del pas 6, al realitzar els girs per a orientar-se fa que el 

robot es torni a sortir un altre vegada en el pas 8. Després de rectificar-ho es manté en el camí 

fins al pas 17. Al haver de realitzar 5 girs el robot, tal i com passa en altres ocasions 

esmentades, no és suficient el desplaçament realitzat fent així que es necessiti un segon pas 

per a entrar. Després es repeteix el que passa en el pas 6, en que una vegada dins el camí de 

nou, al rectificar la orientació i desplaçar-se, el robot es torna a sortir de nou. Finalment, una 

vegada rectificat aquest error en el pas posterior es mantindrà en el camí fins a que l’usuari 

para l’execució excepte en el pas 23 en que es surt però retornant immediatament.  

 

 

 

 

Taula 4.6. Experiment 6 - Forma de D (valors de sortida del Visual Servoing) 

(Elaboració pròpia) 
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Experiment 7 - Forma de S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passos Pos. x 
(px) 

Pos. y 
(px) 

Error 
posició 

(px) 

Error 
orientació 

(º) 

Ordre 
de gir 

nº 
girs 

Ordre 
camina

r 

nº 
passos 

1 428 196 39 14 3 1 1 1 
2 399 197 11 -25 2 1 1 1 
3 357 193 0 -85 2 4 1 1 
4 350 272 2 112 3 5 1 1 
5 291 303 0 -91 2 4 1 1 
6 234 310 0 31 3 1 1 1 
7 199 310 0 -1 2 0 1 1 
8 163 311 0 -51 2 2 1 1 
9 111 327 0 -11 2 0 1 1 
10 85 345 7 112 3 5 1 1 

11 83 416 0 33 3 1 1 1 

 Taula 4.7. Experiment 7 - Forma de S (valors de sortida del Visual Servoing) 

(Elaboració pròpia) 

Fig. 4.18. Experiment 7 - Forma de S (GUI de la pràctica de Visual Servoing) 

(Elaboració pròpia) 
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En aquest últim experiment cal destacar el moviment inicial per a retornar al circuit. Malgrat 

el valor d’errors d’orientació es molt petit, al multiplicar-lo pel Kp de gir a l’esquerra és 

superior a 0.5 ocasionant així que giri més del compte. A més el valor de l’error de posició és 

39 però que multiplicat per el Kp és inferior a 1.5, fet que ocasiona que s’arrodoneixi el que 

ocasiona que el desplaçament sigui insuficient i necessitant d’un pas extra. Al marge del pas 

10 en que el robot es surt de la trajectòria però es rectifica, la resta del circuit es realitza 

correctament fins la zona de meta. 

 

4.2.4. Conclusions del Visual Servoing realitzat 

El disseny del GUI realitzat és funcional tal i com s’observa en els experiments mostrats 

anteriorment. Existeixen diversos aspectes que s’han anat comentat que fan que el robot es 

mogui erròniament. A més a més, la velocitat del programa és bastant lenta. Això provoca 

que malgrat l’execució del llaç de control en temps real sigui a velocitat normal, la 

visualització i interacció amb el programa funcionen més lentament o inclús quedi bloquejat 

en algun moment. Per a solucionar totes aquests factors a continuació s’especificaran 

cadascun dels errors, les possibles millores a realitzar en un projecte futur així com el motiu 

per el que es va escollir aquesta opció en comptes d’alguna més òptima des del principi. 

La primera millora a realitzar és la realització de la interfície gràfica d’usuari mitjançant un 

altre llenguatge com podria ser C++ de forma que s’augmentés la velocitat d’execució. Això 

és degut a que Matlab és un llenguatge dinàmic, que significa que es pot escriure i executar un 

codi alhora sense necessitat de compilació a costa d’una disminució del temps d’execució. 

Així mateix, al fer ús d’una GUI cal fer una crida a un script (arxiu .m) que encara farà més 

lenta l’execució. En canvi, els llenguatges estàtics com poden ser C, C++ o Fortran  han de ser 

compilats prèviament però una vegada compilats la velocitat a la que s’executen és molt més 

rapida.  

Malgrat això, al ser la pràctica una aplicació docent, el llenguatge Matlab usa comandes més 

fàcils i visuals tant per manejar matrius com per adquirir imatges d’una càmera i de tractar-les 

posteriorment mitjançant les diferents toolboxes que incorpora. També cal considerar la 

facilitat de no haver de declarar les variables, molt útil en el cas de programes complexes amb 

multitud de variables. A més a més, tant a les pràctiques de visió de la mateixa assignatura de 

Robòtica Industrial com en les diferents assignatures troncals com són Dinàmica de Sistemes 

o Control es treballa amb també amb Matlab i per tant els alumnes tenen un millor 

coneixement del programa. És per aquest raó que s’ha escollit en aquest projecte fer ús 
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d’aquest llenguatge en comptes de les altres opcions comentades. Així i tot, fent ús del 

profiler (software d’anàlisi de rendiment) que incorpora Matlab s’han anat optimitzant les 

diferents comandes que tenien un rendiment més baix i consumien més recursos sempre que 

s’ha pogut. 

En segon lloc, una altra possibilitat seria la incorporació del grau de llibertat que falta a les 

cames que permetria al robot poder girar sobre l’eix perpendicular a terra sense desplaçar-se. 

Tal i com s’ha comentat anteriorment, degut a la falta d’aquest grau de llibertat, per tal de 

realitzar el gir el robot ha de fer servir la fricció amb el terra per tal de girar ocasionant que el 

robot es desplaci una distància del punt de partida. Un altra possibilitat podria ser la utilització 

d’un altre model del robot que incorporés que pogués realitzar aquest gir. A més també hi ha 

una desviació mentre es camina que seria inferior en un robot més robust. No obstant, tal i 

com es comentava a l’apartat 4 es va escollir Robonova per a realitzar les pràctiques per ser 

econòmic i per què ja havia estat adquirit al Departament. 

Un altra possible millora és disminuir la relació píxel/cm situant la càmera a més alçada. Tal i 

com està situada actualment degut a limitacions en la mida del laboratori, la relació és de 6.17 

píxels per a cada centímetre. Això significa que per cada centímetre que el robot es desplaça 

erròniament sigui pel gir o sigui per que no camina totalment recte, implica que hi haurà un 

error de 6.27 píxels. Disminuint aquesta relació s’aconseguiria que les desviacions que faci el 

robot respecte el camí ideal, produeixin un error més petit. A més a més, fent més petita 

aquesta relació, la quantitat de píxels que ocuparà el robot respecte els 480x640 que es capten 

mitjançant la càmera serà inferior i es tindrà un camp més ampli d’espai fora del robot.  

Finalment, cal tenir en consideració el controlador realitzat. En el cas de la pràctica s’ha fet ús 

d’un controlador proporcional (P). Les ordres enviades al robot (tipus de moviment i quantitat 

de moviment) depenen proporcionalment dels errors de posició i orientació entre la imatge de 

referència i els extrets de la imatge.  

Els valors de Kp per els quals es multiplica l’error per a estimar l’acció proporcional a 

realitzar han estat calculats de forma experimental. Simplement s’han realitzat proves tant de 

caminar com de girs cap ambdós costats i s’ha realitzat una mitjana aritmètica de la quantitat 

de píxels o graus que es desplaçava, respectivament. D’aquesta forma els valor de Kp en el 

cas del desplaçament (caminar) és de 30.42-1 ; pel gir a la dreta és de 22.81-1; mentre que pel 

gir a l’esquerra de 24.37-1. El valor de la sortida sempre haurà de ser un enter ja que no es pot 

realitzar un pas més petit o més gran, o girar més o menys graus. D’aquesta forma la sortida 

sempre haurà de ser arrodonida a la unitat més pròxima per tal de ser enviada al robot 

provocant així que la resposta no sigui exactament la desitjada. 
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Per a millorar el resultat del controlador proporcional es podrien utilitzar valors de Kp 

variables. En altres paraules, que segons els moviments que hagués realitzat anteriorment el 

valor Kp de augmentés o disminuís. D’aquesta forma s’aconseguirien millorar els errors degut 

a la desviació addicional provocada per els girs o bé per l’arrodoniment de la quantitat de 

moviments a un enter. 

Certament, una altra millora en el control seria la utilització d’un controlador proporcional-

integral (PI) o bé d’un controlador proporcional-integral-derivatiu (PID). Degut a la forma en 

que són adquirides les dades, tant el valor de l’error de orientació com el de posició, no són 

aptes per la realització funcional d’alguna altra combinació. La única manera doncs de 

realitzar un altre tipus de controlador seria canviant el mètode d’extracció i comparació de les 

característiques de la imatge actual del robot i de les trajectòries de referència o bé canviar la 

interacció amb els servomotors. Si realitzéssim una metodologia més avançada, com per 

exemple un model de control en que actuéssim directament sobre els servomotors en comptes 

de a través de la MR-C3024, es podrien usar altres combinacions d’accions com PI o PID que 

proporcionarien uns millors resultats en quant a precisió.  
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5. Estudi econòmic 

En aquest capítol s’avaluaran i quantificaran els costos associats a l’elaboració d’aquest 

projecte tenint en compte les diferents fases en la execució del mateix. Per tal de desglossar el 

pressupost s’han dividit els costos en 3 categories: 

• Recursos humans: Cost del personal implicat en el projecte calculat a partir de les 

hores de treball i segons la categoria de la persona que ha realitzat la feina. El sou 

d’un enginyer sènior és de 40 €/h, mentre que el sou d’un enginyer júnior és de 20 

€/h (Taula 5.1) 

• Recursos i material d’oficina: En aquest punt es consideren els costos amortitzats 

per al material informàtic usat en la realització del projecte així. Aquests costos 

representen la  part proporcional de la vida útil total (estimada en 3 anys), que s’han 

utilitzat els materials durant la realització del producte. També cal afegir el costos del 

material d’oficina consumit per a la realització del projecte com de la memòria (Taula 

5.2). 

• Material per a les pràctiques: Aquest apartat té en compte els costos dels diferents 

materials adquirits únicament per a realitzar les pràctiques. Per a les pràctiques de 

Robòtica Industrial s’han comprat 7 robots amb els seus sensors però només 1 s’ha 

modificat per a la realització de la pràctica de Visual Servoing. D’igual manera 

només s’ha adquirit una càmera. (Taula 5.3) 

 

Finalment es realitzarà la suma de tots les costos (Taula 5.4). Tenint en consideració un 

benefici industrial d’un 10 %, el valor del projecte és de 30.835 €. 
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Concepte Tarifa (€/h) Hores Cost 

Recopilació d'informació 35 120 4.200  

Muntatge dels robots 20 50 1.000  
Incorporació de dispositius al robot (sensors, 
transmissors,etc.) 

20 20 400  

Aprenentatge del software i hardware de 
Robonova 

35 25 875  

Disseny del guió de pràctiques 35 100 3.500  
Programació de les solucions dels exercicis i 
comprovació sobre el robot 

35 250 8.750  

Redacció de la memòria i annexos 20 150 3.000  

SUBTOTAL - Costos recursos humans 21.725 € 

 

 

 

Concepte Unitats Cost unitari (€) Cost (€) 

Ordenador personal 1 1.000 417 
Matlab ® amb les tooboxes d'adquisició i 
tractament de imatge 

1 2.400 267 

Paquet Office Professional 1 700 292 

SUBTOTAL - Costos material informàtic 975 € 

Material oficina 300 € 

SUBTOTAL - Costos material oficina 300 € 

SUBTOTAL - Costos recursos i material d'oficina 1.275 € 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 5.1. Resum dels costos en concepte dels recursos humans (Elaboració pròpia)  

Taula 5.2. Resum dels costos en concepte dels recursos i material d’oficina recursos 

(Elaboració pròpia)  
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Concepte Unitats Cost unitari (€) Cost (€) - IVA inclòs 

Robot Hitec Robonova-1  7 595 4.165 

Sensor de ultrasons 7 39,95 280 

Sensor de infraroigs 7 31 217 

Sensor de sons 7 11,95 84 

Acceleròmetre 7 31 217 

Transmissor YS-C10U 2 34,95 70 
Càmera Firewire Point Grey 
Flea2 amb lent 15F5-125c 

1 1.195 1.195 

SUBTOTAL - Costos del material de pràctiques 5.032 € 

 

 

 

Concepte Import (€) 

Costos dels recursos humans 21.725 € 

Costos dels recursos i material d'oficina 1.275 € 

Costos del material de pràctiques 5.032 € 

TOTAL Pressupost 28.032 € 

Benefici industrial (10 %) 2.803 € 

TOTAL  30.835 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 5.3. Resum dels costos en concepte dels recursos del material de pràctiques 

(Elaboració pròpia)  

Taula 5.4. Resum de la totalitat dels costos segons les diferents categories més el benefici 

industrial (Elaboració pròpia)  
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6. Estudi d’impacte ambiental 

Es considera que el present projecte té un impacte ambiental mínim que s’enfoca 

essencialment als materials usats per la construcció del robot i el CO2 emès en la generació de 

l’energia consumida tan pel robot en l’execució dels diferents programes com per l’ordenador 

mentre es realitzaven les feines de disseny dels guions i programació de les solucions dels 

exercicis del guió. No es considera doncs, tal i com es diu a [7], els consums deguts a la 

redacció tant de la memòria ni dels annexos (col·locació dels guions de pràctiques i solucions, 

a més dels comentari dels mateixos).  

Pel que fa al material, tal i com s’ha explicat en el capítol 2 cada vegada més s’estudien 

estratègies de reutilització del material. En el cas del robot, es poden reutilitzar gairebé tots els 

components (servomotors, controladora, sensors,etc.) mentre la seva vida útil no hagi acabat; 

com també les peces de la carcassa realitzada amb plàstic i alumini anoditzat. En cas de no 

poder ser reutilitzats perquè ja no funcionen hauran de ser reciclats. El procés de reciclatge 

contempla la separació dels diferents materials i l’entrega a gestors autoritzats de residus on 

seran triturats, tractats i posteriorment venuts de nou a la indústria.  

La potència consumida del conjunt del robot (servomotors, controladora, sensors) és inferior a 

50 W mentre que la potència mitja d’un ordenador amb pantalla és inferior a 300 W. Per a la 

generació d’energia elèctrica a Catalunya, el mix elèctrica (que representa les emissions 

associades a la generació elèctrica connectada a la xarxa nacional necessària per cobrir el 

consum), és de 181 g(CO2)/kWh [6]. Per tant, per les 645 hores de utilització de l’ordenador 

personal més les 100 hores de funcionament del robot s’hauran produït 35.93 kg de CO2. 
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Conclusions 

Degut a l’auge en els últims anys i les múltiples aplicacions de la robòtica humanoide, moltes 

universitats estan incorporant aquest camp de la robòtica en el temari docent. Per altra banda, 

dins l’àrea de la docència, les classes pràctiques són necessàries per tal que l’estudiantat posi 

en pràctica els coneixements adquirits a les classes teòriques. A més a més, els alumnes no 

només apliquen els conceptes que ja coneixien sinó que aprenen també estratègies i formes 

d’enfrontar-se i solucionar diverses situacions problemàtiques que se’ls puguin plantejar.  

Aquesta doncs, ha estat la finalitat d’aquest projecte. Preparar unes classes pràctiques per tal 

d’ampliar el temari actual de l’assignatura de Robòtica Industrial en el camp de la robòtica 

humanoide. Consegüentment s’ha dissenyat un guió de pràctiques en el que s’inclouen tant 

explicacions teòriques com diversos exercicis d’aplicació d’aquests coneixements sobre un 

model de robot humanoide. Les diferents pràctiques s’han preparat seguint les necessitats 

bàsiques d’aquest tipus d’activitats, és a dir, que siguin creatives, didàctiques i també 

entretingudes. Així mateix, s’han implementat les solucions de tots aquests exercicis de 

manera didàctica amb explicacions detallades dels diferents passos seguits. Aquestes 

solucions seran proporcionades exclusivament als professors per tal de facilitar-los la tasca. 

Degut a la forma com han estat dissenyades les pràctiques, malgrat han estat encarades per la 

seva  utilització en l’assignatura de Robòtica Industrial i per el robot humanoide Robonova, el 

guió pot ser emprat per qualsevol classe pràctica universitària en la temàtica dels robots 

humanoides. Simplement caldrà canviar la pràctica 1 de introducció al robot Robonova i 

modificar també les comandes específiques explicades a la resta de pràctiques. Certament, el 

disseny del guió pot ser també ampliat mitjançant la incorporació de noves pràctiques, nous 

exercicis o nous elements en el robot, o bé realitzant només algunes de les pràctiques o 

exercicis. A més, tal i com s’ha fet en la pràctica 3, alguns dels exercicis proposats poden ser 

usats com a forma d’avaluació dels coneixements pràctics apresos. 

Particularitzant, la pràctica 1 és una breu introducció al hardware i software de Robonova. Les 

pràctiques 2 i 3 introdueixen als alumnes al control en llaç obert i tancat en la robòtica 

humanoide, respectivament. Finalment, la pràctica 4 es realitza una introducció sobre l’ús de 

sistemes visuals per a controlar el moviment del robot. El programa dissenyat per aquesta 

pràctica malgrat ser funcional i realitzar el seu propòsit docent, no és òptim i podria ser 

millorat en un projecte futur. Per últim cal remarcar que les pràctiques 1 i 2 han estat 

implementades amb èxit en les pràctiques del darrer curs de Robòtica Industrial.  
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