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1 Introducció 

Aquest document conté la memòria del projecte final de carrera per a la titulació d’enginyeria tècnica en 

informàtica de gestió de la Facultat d’Informàtica de Barcelona, de la Universitat Politècnica de 

Catalunya. El projecte desenvolupa el disseny, construcció i control d’una mà robòtica subactuada amb 2 

graus de llibertat. Per tal de desenvolupar un sistema de control en línia amb els objectius docents dels 

estudis cursats, la mà s’ha incorporat a l’extrem d’un braç robòtic amb 4 graus de llibertat sota un 

control de cinemàtica inversa basat en ROS. 

 

El disseny de la mà s’ha especificat per l’ús en el robot humanoide Darwin OP, aquest robot  no disposa 

de mans i se li vol donar l’opció d’agafar i interactuar amb objectes. El disseny ha de mantenir la 

compatibilitat amb l’estructura modular i de control que utilitza aquest robot per a que la mà pugui ser 

acoblada a altres tipus de robots. 

1.1 Objectius generals 

Lʼobjectiu principal dʼaquest projecte és dissenyar, construir i desenvolupar el control d’una petita mà 

robòtica robusta i funcional que permeti agafar objectes de la mida d’una pilota de ping pong. 

Concretament la mà es dissenya per al robot Darwin OP. La mà ha de ser compatible amb diferents 

sistemes de control robòtics en l’àmbit educatiu i d’investigació de baix cost que siguin accessibles i 

estiguin ben posicionats.  

Finalment es demostra el bon funcionament de la mà sobre una plataforma de testeig consistent en un 

braç articulat que implementa un control de cinemàtica inversa. 

 

Durant el desenvolupament del projecte s’apliquen diferents tècniques de disseny, construcció i control 

de robots.  

 

Els principals objectius del projecte són el següents: 

 

• Dissenyar una mà dimensionada a lʼescala del petit robot humanoide Darwin OP i adequada a 

agafar objectes amorfs. El Disseny ha de ser compatible amb altres models de robots i publicat 

amb un format estàndard per a ser reproduit. 

 

• Estudiar el funcionament de la mà humana a nivell biomecànic i tenir una primera experiència 

pràctica en la fabricació de mans robòtiques per al futur desenvolupament de mans i pròtesis 

ortopèdiques de baix cost. Analitzar el mercat actual de mans robòtiques. 

 

 

• Oferir un sistema de control en baix nivell sobre la mà que permetin als clients adaptar-ne l’ús 

customitzat per als seus robot oferint compatibilitat o adaptació a diferents plataformes de 

control i comunicació. 
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• Implementar tècniques de reproducció de components que automatitzin en gran part el 

procés i permetin una reproducció de peces mantenint un baix cost  per a aconseguir un ràpid 

prototipatge que permeti millorar el disseny iterativament. El resultat ha d’obtenir una bona 

qualitat de resistència mecànica (caigudes del robot). S’ha d’obtenir una bona qualitat de 

reproducció que permeti que les diferents parts funcionin segons el disseny. 

 

• Implementar una plataforma de testeig consistent en un braç robòtic que permeti aplicar-hi 

programació d’alt nivell i cinemàtica inversa per a probar el comportament de la mà en un 

entorn robòtic real.  

1.2 Motivacions personals 

La robòtica humanoide en general i el disseny i construcció de robot en general es una de les meves 

grans passions. La feina com a logistia de l’acció mèdica humanitaria a Metges Sens Fronteres es l’altra 

feina que m’apassiona. 

 

El disseny, construcció i control de mans ortopèdiques i robòtiques es una tasca que ajunta dues de les 

feines des del meu punt de vista més interessants. 

 

A l’hora d’escollir un projecte final de carrera vaig buscar un projecte que m’ajudés a introdouir-me en 

el desenvolupament de mans per a robots introduint-me en totes les seves fases: estudi de mercat, 

estratègies mecàniques, disseny, construcció i tècniques de control. 

 

A l’hora de buscar un projecte factible a nivell mecànic vaig buscar una disseny semblant al de la mà 

humana però simplificat. Es va buscar també una solució de baix cost més a prop del món de la 

impressió 3D i la robòtica educativa que de dissenys d’alt cost. 

 

El robot Darwin OP és un robot humanoide de 2,5 kg de pes amb gran funcionalitat i uns bons actuadors 

però no disposa de mans. Dissenyar una mà per a aquest robot acompleix amb tots els objectus docents 

i d’interés personal i comporta tota la motivació d’oferir una solució real al mercat de mans robòtiques 

de baix cost per a robots educatius i d’investigació. 

 

La mà o en la seva simplificació en una pinça, es una de les eines que permet a un ésser humà i a un 

robot interactuar físicament amb l’exterior. Una mà robótica és una eina no especialitzada que es pot 

utilizar per infinitat de tasques, però en molts dels actuals models de robots i de mans ortopèdiques 

encara queda molt d’espai de millora. 

Concretament en les plataformes educatives i d’investigació on l’alt cost d’aquest tipus d’actuadors és 

sovint una barrera difícil de trencar.  

 

Aquest projecte interdisciplinari és una oportunitat per desenvolupar coneixements variats de medicina, 

control robòtic, mecànica... aplicats al món real i que a nivell personal m’acosten a camps d’acció en els 

que vull treballar. 



6 

2 Anàlisi de mercat, estat de l’art 

Hi ha múltipes estratègies a seguir a l’hora de construir una mà robòtica. En aquesta secció se 

n’analitzen els principals antecedents: braços industrials robòtics i la mà humana.  

A continuació es realitza un estudi de mercat de diferents solucions actuals separades en 3 categoríes: 

mans per a robots humanoides d’alt cost , desenvolupaments de baix cost i desenvolupaments basats en 

servomotors Dynamixel (Servomotors utilitzats en el robot Darwin OP). 

2.1 Antecedents:  

En aquest apartat es fa un breu anàlisis dels dos principals camps d’estudi alhora d’abordar la 

construcció d’una mà robòtica.  

Per un costat els braços industrials han sigut els impulsors de la robòtica en el món real durant els últims 

50 anys. La seva evolució, funcionalitat i impacte són un punt de partida important per tenir una bona 

perspectiva de les tecnologíes que avui día hi ha al mercat. 

Per altre costat l’anatomía del braç humà es un excel·lent punt de partida per estudiar tant el 

funcionament com les estratègies de disseny més eficients. La mà humana és ara per ara el millor 

disseny que existeix i un punt de referència que s’ha de tenir en compte. 

Braços industrials 

A principis dels anys 60 es va introduir el primer robot industrial, el braç robòtic digital i programable 

Unimate 2000. General Motors en va adquirir la primera unitat i la seva tasca va ser la perillosa feina de 

moure blocs d’acer incandescent, el funcionament era hidràulic.  

 

Durant els anys 70’ i 80’, els braços robòtics entren en massa a la industria de l’automòbil automatitzant 

tasques repetitives, perilloses o de molta precisió. La tecnologia japonesa es posa al capdavant de la 

producció de robots fent-los líders en producció i qualitat en camps com l’electrònica i la producció 

d’automòbils. Es tracta de màquines cares i resistents que no prenen grans decisions, molt vinculades a 

l’automatització industrial. 

 

A finals dels anys 70 es desenvolupen els braços amb motors elèctrics que entren a competir amb la 

tecnologia hidràulica. Aquest canvi liderat pel robot Puma va permetre fabricar braços més petits, 

assequibles i orientats a feines de precisió que han diversificat els camps d’utilització introduint-los en 

camps com la medicina, fabricació de micro xips o la producció d’aliments.  

 

La mà humana: el disseny biològic amb tendons 

La mà humana és un element ben complex, en aquest apartat se n’analitzen les parts relacionades amb 

el projecte, principalment la mecànica de la flexió i extensió dels dits.  

La mà es divideix en 5 dits i el palmell. Cada dit, conté tres falanges: 1ª, 2ª i 3ª del palmell a la punta. El 

dit polze només conté 2 falanges. Les falanges són subactuades utilitzant tendons des de l’avantbraç. A 

cada dit hi ha 2 tendons per a la flexió (tancament del dit) i 2 per a l’extensió (obertura).  

http://www.youtube.com/watch?v=KmURvu4x0Do
http://es.wikipedia.org/wiki/PUMA_(robot)
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El tendó flexor profund tracciona principalment la 3ª falange i secundàriament la 2ª. El tendó flexor 

superficial tracciona principalment la segona falange i secundàriament a la primera. A la figura 3.1 es 

poden observar els detalls respecte a falanges, tendons de flexió i extensió. 

 

Els tendons es canalitzen per beines (fig 2.1), un sistema semblant al de les fundes dels frens d’una 

bicicleta. Aquests petits tubs estan fermament agafats a les articulacions dels dits, i s’ajunten per a 

passar pel túnel metacarpià del canell. El circuit acaba a l’avantbraç on hi ha tota la musculatura 

encarregada de transmetre la tensió necessària als tendons dels dits. 

 

 
Fig 2.1 - Tendons flexors i sistema de beines de la mà 

 

Aquest disseny aconsegueix unes mans lleugeres (250-500 gr), amb una gran capacitat de moviments 

variats i precisió, però a la vegada una força que permet aixecar sobradament el pes del mateix cos. 

 

 
Fig 2.2 - Compara precisió contra força de les mans. 

 

La musculatura del palmell de la mà s’utilitza per a moviments secundaris, els més importants són els 

http://wiki.answers.com/Q/How_much_does_a_human_hand_weigh
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moviments d’abducció (moviment lateral) del dit petit i el polze. Concretament, el moviment lateral del 

polze permet el moviment d’oposició per agafar objectes i exclusiu en l’ésser humà, tant lligat a la seva 

evolució. 

Conclusió: el disseny de la mà humana s’ha de tenir molt en compte a l’hora de reproduir les 

articulacions i els seus moviments, és una manera eficient i pràctica d’aconseguir destresa i força en un 

espai limitat 

2.2 Anàlisi de mercat: mans robòtiques orientades a  humanoides 

El robot Darwin OP és un petit humanoide que degut a les seves petites dimensions tindrà una mà 

simplificada. Tot i això degut a que és robot humanoide és interessant analitzar l’estat de l’art de mans 

robòtiques per a robots humanoides de proporcions humanes. S’analitzen tant solucions hidràuliques 

d’alt cost com opcions de baix cost utilitzant impressores 3D i servomotors de radiocontrol. 

ASIMO - Subactuació hidràulica 

Si per alguna cosa es caracteritza el robot ASIMO és per les seves cames que pugen escales i no per les 

mans. Fins fa poc els dits del robot es movien tots alhora, només el polze s’actuava independentment. 

 

 
Fig 2.3 - Evolució d’Asimo fins a l’any 2011 

 

El 2011 Asimo va incorporar un avenç molt interessant a les mans, els dits ara són actuats 

independentment. Això li permet interpretar llenguatge de signes i obtenir gestos més naturals. Amb 

sensors de pressió al palmell i sensors de força a les puntes dels dits, és capaç de desenroscar un termo i 

servir una tassa de te. Les mans són subactuades hidràulicament. 

Vídeo de les mans d’ASIMO 

Article sobre la nova versió de l’ASIMO (2011) 

Article sobre el prototip de les noves mans de l’ASIMO (2009) 

 

Robonaut 1 i 2 - subactuació elèctrica amb tendons 

Robonaut és un projecte de la NASA i General Motors per a desenvolupar un robot humanoide 

teleoperat o autònom a la estació espacial internacional i en un futur a la Lluna o asteroides.  

 

http://www.youtube.com/watch?v=8i3Gg4C11zc
http://www.plasticpals.com/?p=30620
http://www.plasticpals.com/?p=15663
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Actualment l’objectiu del Robonaut 2 és ajudar als astronautes en feines rutinaries simples com canviar 

filtres d’aire; en un futur pròxim, substituir als humans en part dels perillosos passejos espacials. S’ha 

dissenyat com a humanoide per a utilitzar eines humanes i conviure en entorns humans. 

 

Les mans del Robonaut 1 són subactuades amb tendons que es mouen amb motors elèctrics i té un total 

de 14 GdLl (Graus de llibertat – “Degreos of Freedom”).  

● 2 GdLl pel canell,  

● 3 x 3 GdLl: polze oposat, l’índex i el dit del mig,  

● 2x1 GdLl: anul·lar i petit 

● 1x1 GdLl palmell (aproximació del dit petit) 

“Paper” de la mà del Robonut 1 

Vídeo: de les mans del Robonaut 2 

Vídeo: Robonaut 2 manipula un panell de control a la ISS 

Justin - motors elèctrics a les articulacions 

És un robot humanoide construït per l’agència espacial alemanya (DLR), té unes mans de 4 dits 

sobredimensionats respecte a la mà humana.  

Els dits són actuats mitjançant motors elèctrics a les articulacions. Cada dit té 3 motors i 4 DoF. Destaca 

el moviment lateral dels dits, que permet desenroscar un tap sense haver de moure tot el braç i 

controlar amb precisió l’oposició del polze respecte a la resta de dits. 

L’articulació de la base del dit disposa de dos graus de llibertat activats per 2 motors, mentre que la del 

mig incorpora un motor que també mou la falange distal. 

Cal destacar les capacitats avançades d’interactuar amb les dues mans. 

Informació tècnica publicada per DLR 

Vídeo: Justin manipulant objectes:  

● Minut 2:00 manipulació i control amb 2 mans. 

● Minut 4:25 desenroscant un pot (moviment lateral dels dits). 

Evolució de la mà del Justin 

 

DLR Hand-Arm system - subactuació elèctrica amb tendons 

Dissenyat també per l’agència espacial alemanya, utilitza tendons i és un dels esquemes de braç i mà 

més avançat i proper al disseny humà que existeix actualment. 

Per al control del braç utilitza tendons i un sistema de molles actives que el permet sobreviure intacte a 

impactes a alta velocitat, a més de controlar les inèrcies vectorialment. En el control del polze s’ha 

utilitzat un avançat sistema de tendons també amb control vectorial. Aquesta mà tant avançada, queda 

lluny dels objectius tecnològics del projecte. 

Pàgina principal al DLR 

Vídeo: control i robustesa de la mà. 

Vídeo: estabilitat i resistència a impactes del braç.  

 

http://128.2.184.69/nsp/course/16-899/papers/hands/RobonautHand/robonautHand.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=qqun_fw0DnA
http://www.youtube.com/watch?v=9cZTGsDtUWo&feature=player_embedded
http://www.dlr.de/rm/en/desktopdefault.aspx/tabid-3802/
http://www.youtube.com/watch?v=QnDnp5rvz8o
http://www.dlr.de/rm/en/Portaldata/52/Resources/dokumente/sah/9DLR-HIT-HAND2006Handout.pdf
http://www.dlr.de/rm/en/desktopdefault.aspx/tabid-5486/
http://www.youtube.com/watch?v=YqmRKqFqiok
http://www.youtube.com/watch?v=nw_PRZeiNs8&feature=results_main&playnext=1&list=PLBD3D6D8C0093AF65
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iCub Robot - subactuació elèctrica amb tendons 

L’iCub és un robot humanoide dissenyat per diferents universitats europees. Les mans són subactuades 

amb tendons moguts per motors elèctrics i inclou un encòder a cada articulació. Els últims prototips de 

les seves mans inclouen 18 motors que actuen 22 DoF (l’articulació distal de la falange s’actua 

conjuntament amb la del mig), destaca  pel moviment lateral de 4 dels dits i un moviment molt complert 

de les articulacions a baix cost. La fabricació de prototips s’ha realitzat en impressora 3D. 

Vídeo: prototip amb 18 motors de les mans de l'iCcub 

”Paper” del prototip de la mà de l’iCub 

NAO 

És un robot humanoide de la mateixa categoria (mides, preu i processador) del Darwin, disposa d’unes 

mans de prestacions semblants al model realitzat durant el projecte. Permeten al robot agafar objectes i 

desplaçar-los. No hi ha informació sobre com s’actuen, però per les mesures i materials, probablement 

s’utilitzen tendons connectats a un únic motor pels 3 dits. 

 
Fig 2.4 - Robot NAO, detall de la mà. 

Vídeo presentació NAO. 

NAO juga a escacs. 

 

InMoov 

L’InMoov és un robot humanoide de mida real dissenyat a França. Es tracta més d’un model 

d’animatrònics que d’un robot funcional. Es va imprimir i construir la mà i l’avantbraç en col·laboració 

amb l’associació AESS estudiants. Tot i que les mesures a tamany real robot ofereixen una sensació de 

projecte seriòs, la funcionalitat mecànica del disseny és molt limitada. Hi ha errors de disseny com per 

exemple que les falanges vénen preparades per a ser impreses en el pla de la secció longitudinal i per 

aquesta raó el resultat és molt fràgil i la zona dels passadors que fan anar l’articulació es trenquen amb 

molta facilitat. L’acabat del robot està molt cuidat pero la resistència mecànica és en general molt 

limitada. 

http://www.youtube.com/watch?v=b0uDItOt9mM
http://www.robotcub.org/misc/papers/08_Davis_etal.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=nNbj2G3GmAo
http://www.youtube.com/watch?v=bfKgPejez9I&feature=related


11 

 

 
Fig2.5 In Moov al taller per a l’AESS 

Control de baix cost amb guants i Arduino 

Es tracta d’un projecte amb tutorial pas a pas per desenvolupar una senzilla interfície per moure els dits 
d’una mà robòtica amb sensors de flexió. Aquest sistema permet teleoperar la mà una senzilla mà 
subactuada amb servomotors analògic a través d’una interficie molt intuitiva. En destaca el baix cost del 
sistema i el tutorial pas a pas que posa a l’abast de l’usuari els conceptes bàsics d’una tecnologia que fins 
fa ben poc formava part de laboratoris de robòtica avançats i les pel·lícules de ciència-ficció. Confirma la 
capacitat d’Arduino de proporcionar la capacitat de probar certes tecnologíes amb molta facilitat a baix 
cost.  
 

Article: http://blog.arduino.cc/2014/07/17/a-low-cost-robotic-hand-tutorial-mirroring-your-own-fingers/ 

Tutorial: http://www.marcopucci.it/tutorial-arduino-12-robotic-hand/ 

 

http://blog.arduino.cc/2014/07/17/a-low-cost-robotic-hand-tutorial-mirroring-your-own-fingers/
http://www.marcopucci.it/tutorial-arduino-12-robotic-hand/
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Fig 2.6 Mà I guants amb sensors de flexió amb Arduino 

Mà model de dibuix - sense actuació 

Aquest disseny s’utilitza per a modelatge de dibuix artístic. Està construïda en fusta i en destaca la 

robustesa de les articulacions que ha servit d’inspiració a l’hora de modelar les articulacions dels primers 

models en 3D. Al contrari que en la mà de l’InMoov aquí les falanges tenen un disseny robust ben 

preparat per sobreviure a esforços mecànics sense trencar-se a la primera caiguda. 

 

 

 
Fig 2.7 - Mà de fusta, detall de les articulacions. 

 

2.3 Anàlisi de mercat: mans robòtiques basades en Dynamixel 

Tots els actuadors del robot Darwin OP són servomotors intel·ligents de Dynamixel ampliament utilitzats 

en aplicacions robòtiques de baix cost. És una tecnología que ofereix unes característiques de control 
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avançades a un cost ajustat. En aquest apartat s’analitzen solucions de mans o pinces robòtiques 

basades en aquesta tecnología. 

Gripper Robotis per a Darwin OP 

Robotis ha inclòs una pinça com a opció de compra del robot. Aquest sitema té diversos problemes, la 

pinça es molt rígida i no es adaptable a l’hora d’agafar objectes. Utilitza 3 servomotors de 230€ la unitat 

només per una mà. El problema més greu és el pes. Cada un dels servomotors pesa 72gr, amb els 

connectors metàl·lics el pes no es inferior a 250gr, un 10% del pes del robot. En el cos humà l’avantbraç i 

la mà representen un 2-2,5% pes total del cos, de cara a l’estabilitat multiplicar aquest valor per 4 no es 

el mes adient. A nivell de dimensions força el sistema tampoc ha buscat adaptabilitat i s’utilitzen els 

mateixos servomotors que a les cames amb una estructura clarament sobredimensionada.  

 
Fig 2.8 - Gripper i components 

 

Pinça robòtica IRI – Dpt Humanoides 

El departament d’humanoides ha desenvolupat una senzilla pinça robòtica de plàstic ABS actuada amb 

un Dynamixel AX-12 que també permet manipular objectes. Millora el disseny de la mà de Robotis, però 

té unes dimensions grans proporcionalment a les mides del robot. Utilitza dos servomotors AX-12 que 

són mes petits que els MX-28 del gripper de robotis però segueixen 

estant sobredimensionats per les necessitats d’un robot tant petit.  

 
 

 

 

 

 

 

 

Fig 2.9 - Gripper desenvolupat a l’IRI - Laboratori d’humanoides 
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Yale University Open Hand 

La mà robòtica de la Universitat de Yale és un disseny de pinça subactuada basat en impressió 3D i 

articulacions elàstiques de silicona per a les superfícies de contacte. És un disseny funcional basat en 

servomotors Dynamixel. L’estiu del 2014 vaig tenir l’oportunitat de construir-ne 2 unitats en colaboració 

amb PAL robotics. Vaig modificar el disseny per a utilizar servomotors Dynamixel MX-64 en lloc dels MX-

28 originals. Les articulacions i superfícies elàstiques permeten una prensió segura, però no permeten 

suportar gaire pes, per contra les solucions amb articulacions rígides van donar molt bon resultat. Hi ha 

diferents versions amb articulacions rígides i flexibles amb variació en l’amplada i nombre de dits. S’en 

van imprimir i probar dos models dels quals la versió amb articulació rígida va donar bons resultats. 

En la versió elàstica, la falta d’una càmera al buit va provocar que les bombolles acumulades en les 

juntes elàstiques que feien d’articulacions es trenquessin amb facilitat, a mes la baixa densinsat deguda 

a les bombolles provoca que de seguida flexioni cap a baix; el disseny queda molt limitat en la capacitat 

d’agafar objectes pesats. En la seva versió rígida és un disseny funcional i pràctic adaptable a tot tipus 

d’objectes i que es construeix en poc temps. 

http://www.eng.yale.edu/grablab/pubs/ma_icra2013.pdf 

 

Fig 2.10 Yale Open Hand en proves al taller I modificacions del disseny en SolidWorks 

 

MIT: 7 dits per a la mà humana 

Aquest disseny de l’MIT basat en servomotors AX-12 de Dynamixel té l’objectiu de millorar la capacitat 

d’agafar objectes amb una sola mà. El control es realitza amb una interfície basada en sensors de flexió 

semblants als utilitzats en la plataforma d’Arduino vista anteriorment. El sensors estàn situats a sobre de 

les falanges dels dits amb un guant. Quan la mà humana es tanca, els dos dits externs també ho fan i 

permeten aguantar objectes grans mentre és manipulen amb una sola mà. L’objectiu és millorar les 

capacitats en persones amb  problemes de mobilitat o amputacions.  

http://newsoffice.mit.edu/2014/getting-grip-robotic-grasp-0718 

http://tryengineering.org/news/getting-grip-robotic-grasp

http://www.eng.yale.edu/grablab/pubs/ma_icra2013.pdf
http://newsoffice.mit.edu/2014/getting-grip-robotic-grasp-0718
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Fig2.11 MIT: 2 dits extra per a la mà 

2.4 Anàlisi del mercat d’actuadors 

En aquesta secció s’analitza la viabilitat d’utilitzar diferents tecnologies i productes comercials d’actuació 

per a la mà.  

2.4.1 Actuadors - tecnologíes disponibles: 

Es busca una solució de baix cost encapsulada, amb tecnología provada maximitzant la potència en un 

espai reduit i mantenint la simplicitat. Es important tenir accés a una interfície de control senzilla, 

provada i que el sistema ofereixi repetitibilitat en el funcionament nominal. 

Opció 1: servomotors:  

Es parteix d’una bona experiència en el funcionament de servomotors, que tenen alta disponibilitat 

comercial amb un catàleg variat de mides, qualitats, control i potència. A més el robot ja utilitza 

servomotors i per tant té implementada la interfície de control. Un dels requisits és utilitzar la interfície 

de control Dynamixel, així doncs la tecnologia ideal són els servomotors de Robotis maximitzant la 

compatibilitat del sistema de control i simplificant tot el sistema. 

 

Opció 2: hidràulica i pneumàtica:  

Permeten treballar en petites dimensions com s’ha vist en les mans de l’ASIMO, aquests mecanismes 

permeten transportar l’energia i subactuar el moviment amb tubs flexibles. Els principals problemes 

d’aquesta tecnología són per un costat el cost degut a que es un producte molt especialitat en el món 

industrial amb unitats d’alta qualitat i baixa produció, el que repercuteix en un alt cos. La distribució dels 

productes és molt especialitzada i l’accés es mes complex que en per exemple els servomotors. 

S’ha de sumar que són sistemes complexos que necessiten d’un compressor, tubs, vàlvules i cilindres, els 

controladors són especialitzats i la connectivitat amb un bus de control Dynamixel o l’ordinador del 

robot no es tant trivial com amb els servomotors.  

Personalment tot i que son tecnologíes interessants no tinc experiència i l’ús d’un compressor i líquids a 

altra pressió comporta certs riscs que s’han de tenir molt en compte en l’utilització d’aquesta 

tecnologia. Finalment aquesta tecnología queda descartada 

 



16 

Opció 3: Nitinol:  

És una tecnologia molt interessant que intenta emular la musculatura. Es tracta d’un aliatge presentat 

en forma de filaments metàl·lics de niquel i titani. Si s’escalfa a 600-700ºC guarda memòria de la posició. 

A temperatura ambient es pot deformar, però escalfant el material a 70º recupera la posició original 

memoritzada. El material es pot escalfar utilitzant corrent elèctric i per tant obtenir cert control.  

En general la reacció dels fils és lenta (per a les necessitats d’una mà) i no es mou en grans proporcions, 

encara que es pot amplificar el moviment utilitzant espirals (molles). 

S’ha descartat el seu ús per ser massa experimental, amb moltes incògnites sobre el funcionament. 

Actualment no es troben en el mercat actuadors basats en aquest material que estiguin ben 

encapsulats, amb propietats definides i incloguin una interfície de control.  

 

Per aprofundir en el tema, s’enllaça a l’article de la wiki d’aquest projecte, on s’investiga més a fons la 

pertinença d’utilitzar aquest material en la mà robòtica. Inclou vídeos amb una mà de nitinol, un motor 

de nitinol i didàctics exemples de comportament del material. Article.  

Conclusions  

Per mantenir l’objectiu de simplicitat i de compatibilitat amb el robot Darwin, la utilització de 

servomotors és la més adient: venen encapsulats, porten una interficie de control integrada amb 

reductora i estàn disponibles en petites dimensions i pes a preus assequibles. 

2.4.2 Estudi de mercat: servomotors 

Es busquen actuadors petits, lleugers, econòmics (<50€), accessibles i a la vegada el més potents 

possible. Les possibilitats  passen pels servomotors de radiocontrol o pels servomotors robòtics. Les 

solucions industrial es surten de pressupost. Dins dels servomotors de robòtica “intel·ligents”, la única 

marca que ofereix solucions petites i econòmiques és Dynamixel. 

Servomotor actuació dels dits  

Es necessita un actuador de petites dimensions que pugui ser encapsulat a l’interior del palmell deixant 

l’espai necessari per situar la transmissió de moviment als dits.  

Per tal de simplificar la interfície de control és ideal utilitzar servomotors Dynamixel, però a l’inici del 

projecte no n’hi havia cap que complís amb les mides i pes necessaris, a partir del 2014 si que ha sigut 

possible accedir a servomotors Dynamixel de petites dimensions.  

Servomotors de l’avantbraç 

Per l’avantbraç on s’ha de col·locar un servomotor per a la flexió o rotació del canell, es busquen opcions 

similars als dits però les limitacions de mida i pes no són tant estrictes. 

Tecnologíes disponbiles: servomotors estàndard i servomotors robòtics Dynamixel 

Els servomotors estàndard analògics de radio-control per a cotxes, vaixells o avions, funcionen a base de 

polsos elèctrics (PWM) d’una determinada durada en milisegons que determina la posició on s’han de 

moure. Un potenciòmetre connectat a la sortida de la reductora determina amb una senzilla electrònica 

si el motor ha de continuar girant o ha arribat a la seva posició establerta.  

http://apollo.upc.es/humanoide/trac/wiki/darwinHand/Nitinol
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Aquests servomotors tenen certes limitacions i alguns avantatges: 

● A mesura que s’acosten a la posició desitjada, la potència  del motor disminueix, per tant al final 

del recorregut no ofereixen tota la força possible mecànicament per mantenir la posició 

definida. 

● No tenen feedback de posició (ni de cap altra mena). Si el servomotor no arriba a la posició 

desitjada, ho seguirà intentant mentre el senyal es mantingui, però l’emissor no té manera de 

saber si s’hi ha arribat. En cas que el servomotor sigui bloquejat externament, seguirà intentant 

arribar-hi fins que s’esgoti l’energia o es cremi el motor. Sense aquest i altres feedbacks com 

l’electricitat donada, la força que es fa o la temperatura del motor no són mesurables així que 

en robòtica tendeixen a cremar-se amb facilitat. 

● No són configurables en paràmetres com el par motor o la velocitat i tampoc tenen protecció 

contra sobreescalfament. 

● Cada servomotor incorpora tres cables (VCC, GND i Data) que s’han de connectar directament al 

controlador. Si el robot incorpora molts graus de llibertat dependents com en un braç articulat, 

el cablejat (un cable triple de cada servomotor al sistema de control) complica la integració.  

● Funcionen amb un senzill pols modular PWM, un protocol ampilament extès i fàcil de reproduir 

amb tot tipus de controladors i microcontroladors. 

 
Fig 2.12 Pols PWM per a control de Servomotor 

 Hi ha literalment centenars de models al mercat a preus molt assequibles. Es poden trobar 

servomotors xinesos amb característiques vàlides per a fer funcionar la mà a partir de 2,5 euros. 

 

Els servomotors Dynamixel incorporen un microcontrolador amb registres de memòria i un 

descodificador de dades. Es comuniquen amb el servidor utilitzant diferents protocols sèrie, i tots 

inclouen un identificador dins del bus. Solucionen les limitacions anteriorment esmentades: 

● Coneixen en tot moment la seva posició i utilitzen la força de torsió necessària configurable per 

arribar a una posició en funció del PID programable que incorporen.  

● Retornen informació de posició, temperatura, intensitat, voltatge... al controlador tancant el llaç 

d’informació per prendre decisions amb criteri. 

● Es poden controlar fins a 255 actuadors sèrie en un únic bus (daisy chain), així es facilita el 

cablejat en estructures robòtiques com braços amb articulacions en sèrie. Un servomotor es 

connecta amb el següent sense passar pel controlador. 

● El sistema de control és molt mes potent que el PWM però a la vegada té una implementació 

més complexa en plataformes que no incloguin drivers de control. El protocol de control és 

pública i per tant els drivers es poden programar com ja ha passat en Arduino i ROS, però 

aquestes llibreries no són del tot fiables i els darrers servomotors del mercat molts cops no 

estàn soportats. 
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● Són servomotors mes cars però els més petits mantenen uns preus raonables d’entre 25 i 55€. 

 
Fig 2.13 Bus Dynamixel Daisy Chain 

Servomotors disponibles al mercat 

● Dynamixel AX-12: és el servomotor de la gamma Dynamixel utilitzat el 

robot Bioloid:  

■ Mesures: 48x35x32 mm 

■ Pes: 55gr  

■ Torsió: 16,5 kg/cm a 10V 

■ Control: Bus Dynamixel 1.0 

■ Conclusions preliminars: aquest actuador és massa gran i pesat per a 

ser instal·lat a la mà. El disseny quedaría sobredimensionat respecte 

als requeriments. És  possible que sigui una opció acceptable per a l’articulació del 

canell. 

■ Preu: 55€ 

■ Fitxa Tècnica 

 

● Dynamixel XL-320: és el servomotor més petit de la gamma Dynamixel:  

■ Disponible a finals de 2014 

■ Mesures: 24x36x27 mm 

■ Pes: 16.8gr 

■ Torsió: 0.4 N/m ò 3.9kg/cm (a 7.4V) 

■ Control: Bus Dynamixel 2.0 

■ Aquest servomotor ha arribat al mercat en la última fase del projecte 

com a solució molt competent. Incorpora els avantatges del bus 

dynamixel, un bon esforç de torsió a un preu ajustat. 

■ Preu: 23€ 

■ Fitxa Tècnica 

 

 Micro servomotor Hitec HS45HB: 

o Mesures: 23,6x9,8x22,4 mm 

o Pes: 7.94gr 

o Torsió: 1kg/cm a 4,8V ò 1.2kg/cm a 6.0V 

o A l’IRI es va tenir accés a aquest servomotor que havía sigut utilitzat per a 

altres projectes. Utilitza rodes dentades de plàstic karbonite i coixinets de 

boles. Hitec és una marca sur koerana de l’àmbit del radiocontrol 

Fig 2.15 Dynamixel XL-320 

 

Fig 2.16 Hitec HS 45 HB 

 

Fig 2.14 Servomotor 
Dynamixel AX-12 

http://support.robotis.com/en/product/dynamixel/ax_series/dxl_ax_actuator.htm
http://support.robotis.com/en/product/dynamixel/xl-series/xl-320.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Karbonite_gears
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reconeguda per la qualitat de fabricació a preus ajustats. El robot humanoide Robonova 

utilitza aquests servomotors. 

o Preu: 18€ 

o  Fitxa tècnica 

 Mini Servomotor Corona DS939HV 

o Mesures 31x23x12 mm 

o Pes: 12.5gr 

o Torsió: 2.6gr a 6.0V i 2.8gr a 7.2V  

o Rodes dentades metàl·liques 

o Preu: 7.5€ 

o Es tracta d’un servomotor amb una relació qualitat/preu/força de torsió molt 

competitiva. Webs com HobbyKing amb material importat de xina ofereixen 

opcions assequibles amb una bona qualitat. Aquest servomotor s’ha probat 

reiteradament en la construcció de tricòpters satisfactoriament. 

 Mini Servomotor Futaba S9650  

o Mesures: 36x15x29 mm  

o Pes. 26gr 

o Torsió: 3.6kg/cm a 4.8V ò 4.5kg/cm a 6V 

o Control intern digital 

o Preu: 55€ 

o Futaba juntament amb Hitec és referent i líder en el mercat de 

servomotors de radicontrol. Aquest servomotor en el límit superior de mides i pes 

acceptables ofereix un molt bon par motor. 

 Motor Lineal Industrial RCD 

o Elèctric DC 
o Mesures: 70x15x15 
o Preu: 200€ + 100€(controlador) 
o Pes: 55gr 
o Força: 0,7kg 
o Les mides són difícils d’encaixar a la mà i el preu sobrepassa els 

objectius del projecte. S’ha d’encarregar amb antel·lació i la 
distribució és molt localitzada (Nord d’Espanya). 

 

2.4.3 Tendons: tecnologíes disponibles 

Els tendons han de ser de petit diàmetre, baixa fricció i resistents però amb un punt d’elasticitat i no han 

de desgastar el plàstic amb el fregament. 

● Fil d’acer: és pesat, desgasta el plàstic amb el fregament i no es comporta bé en doblegar-lo en 

corbes molt pronunciades, si es doblega en un angle tancat, tendeix a partir-se. No és el més 

adient. 

● Fil de kevlar: d’alta resistència i propietats, és un material interessant, però es necessiten eines 

especials per tallar-lo i és car. Actualment es pot comprar fàcilment a través d’internet. Ofereix 

Fig 2.17 Corona 
DS939HV 

Fig 2.18 Futaba S9650 

Fig 2.19 Mini Cilynder RCD 

http://www.robotshop.com/media/files/pdf/datasheet-33045s.pdf
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interessants funcionalitats mecàniques i llisca amb facilitat. 

● S’ha pogut provar en petites quantitats per proves satisfactoriament. 

● Es pot aconseguir per internet en webs especialitzades en robòtica. 

 

● Fil de Nylon (pesca): és fàcil de trobar, el plàstic contra plàstic no té gaire fregament. Té un punt 

flexible però manté la rigidesa, està disponible en múltiples diàmetres i és fàcil per treballar. Es 

pot doblegar fàcilment i permet fer-hi nusos. És el seleccionat pel projecte, utilitzat en dos 

diàmetres: 

○ 0,35 mm 

○ 0,5 mm  

2.4.5 Anàlisi del procés de construcció 

L’objectiu és la construcció dels models dissenyats per a ser provats i modificats en poc temps. S’han de 

fer còpies idèntiques dels models de les falanges, així com desenvolupar el palmell de la mà. Per al 

prototipatge de l’avantbraç es poden utilitzar les peces estructurals de Bioloid, que encaixen amb els 

actuadors AX-12 sense necessitat de dissenyar i construir peces específiques. 

 

● Construcció artesanal: la construcció artesanal en fusta o metall de 9 falanges és massa 

complicada, aconseguir resultats idèntics és molt complicat i els dissenys s’han de provar, 

modificar i tornar a fabricar. 

● Construcció automàtica: es necessita una solució de producció automatitzada de peces, que 

permeti probar i evolucionar els models. Per a feines de prototipatge, el plàstic és el material 

més adient per mantenir un cost econòmic; és barat i fàcil de treballar. 

○ El mecanitzat amb control numèric no és capaç de reproduir els detalls i forats 

necessaris per a les falanges. L’aprenentatge del funcionament d’aquestes màquines 

queda lluny dels objectius d’aquest projecte. 

○ La impressió en 3D és actualment es una tècnica simple, ràpida i econòmica per a 

prototipar la mà en plàstic. 

 

Impressió en 3D: 

La impressió en 3D és una tècnica d’impressió de volums en diferents materials. En els darrers anys s’ha 

multiplicat l’oferta d’aquests dispositius a un preu relativament assequible. El ventall va des de 

màquines de grans dimensions per imprimir cotxes en porexpan, les estàndard d’injecció de plàstic fins a 

models punters d’impressió en titani a alta resolució o impressió d’edificis amb formigó.  

Els darrers 3 anys hi ha hagut una forta expansió a partir de l’aparició dels kits d’impresores 3D per 

muntar Rep Rap amb filosofia DIY (Do It Yourself) de disseny obert amb l’objectiu de democratitzar la 

tecnologia. Darrerament a partir d’aquest projecte han sortit gran varietat de models comercials de baix 

cost a partir dels 500€. 

 

Per desenvolupar el projecte, la impressió amb injecció de plàstic ABS és la més adient per les següents 

http://reprap.org/wiki/RepRap
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característiques:  

○ Cost bobines plàstic ABS (25€/kg).  

○ Resistència mecànica amb certa flexibilitat 

○ Bona disponibilitat. 

○ Alta velocitat de producció en comparació amb mètodes tradicionals.  

 

Impressora 3D Dimension 1200:  

A l’IRI es disposa d’una impressora en 3D, concretament una Dimension series 1200, que fabrica peces 

imprimint capes de plàstic ABS una sobre l’anterior. Extrueix un petit filament de plàstic a uns 200ºC per 

dibuixar cada capa. Utilitza un segon material (de suport) que permet imprimir sobre espais buits en 

zones on no hi ha material a la capa inferior, posteriorment aquest material es trenca i s’extreu.  

Treballa amb una resolució de 0,26mm, i permet realitzar prototips de manera fàcil i còmode, 

augmentant la velocitat del desenvolupament, tot provant i evolucionant els dissenys a gran velocitat.  

Per contra, les peces queden simplificades amb detalls limitats a la resolució d’¼ de mm. A l’hora 

d’imprimir falanges de petites dimensions amb canals per on han de passar els tendons, això es 

converteix en un problema. En models petits, és necessari realitzar petites modificacions dels dissenys 

fins a aconseguir impressions que plasmin els dissenys. En peces petites i sortints, el material es torna 

fràgil i trencadís.  

És important decidir bé l’orientació del pla d’impressió de les peces maximitzant les propietats 

mecàniques de cada una. Aquest apartat queda exposat detalladament en l’annex dedicat a construcció 

d’aquest document. 

Vídeo demostratiu. 

 

Software per a impresora 3D Catalyst: 

Les impresores 3D necessiten un programa per enviar les peces i configurar-es. El programa vinculat a la 

impressora 3D Dimension1200 s’anomena Catalyst. Catalyst transforma els models en 3D (*.STL) i els 

descompon en capes del gruix determinat per la resolució de la impressora (0,25mm). El programa 

incorpora al disseny el material de suport necessari per a les parts buides a l’interior de la peça. S’ha 

d’escollir el pla sobre el qual es tallen les capes en funció dels esforços mecànics de la peça. A la fig 4.3 

s’observa el procés de transformació: del sòlid, a la divisió de capes i finalment la inclusió del material de 

suport.  

Vídeo demostratiu. 

 
Fig 2.20 - Transició del sòlid al model per imprimir descomposat en capes i  incorporació del material de suport 

 

http://www.dimensionprinting.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Acrilonitrilo_butadieno_estireno
http://www.youtube.com/watch?v=o6QZji8Ljww
http://www.youtube.com/watch?v=UH4ILQmCSAs
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Impressora 3D Up Plus2: 

A partir del 2013 i especialment durant el 2014 l’oferta d’impressores 3D domèstiques o per a la petita 

empresa s’ha diversificat amb models de baix manteniment i bona qualitat. Durant la part final del 

projecte s’ha adquirit el model UpPlus2 què ha permès prototipar des de casa. Aquesta impressora 

inclou el seu propi software “UP!” similar a Catalyst per passar dels arxius sòlids STL a la impressora.  

o Característiques de resolució superior a la Dimension: 0,15mm per capa 

o Les peces llargues tendeixen a desenganxar-se de la plataforma de suport. 

o Falta d’un envoltori que tanqui la impressora i mantingui una temperatura constant. 

o Preu: 1200€ 

o Autocal·libració: una de les primeres impressores assequibles amb aquesta característica. 

o En general es un producte molt robust que necessita poc manteniment. 

 
Fig 2.21 UpPlus2 i Up! Software imprimint diferents tipus de falanges 

2.5 Anàlisi de requeriments de la mà 

En aquest apartat s’analitzen els diferents aspectes de disseny i funcionalitat que ha d’acomplir el 

disseny de la mà. 

Requeriments de disseny 

● Dimensions i pes: la mà ha de mantenir unes mides i pes proporcionals al robot. Així  el robot ha 

de ser capaç de seguir realitzant les tasques habituals com caminar sense perjudicar 

perceptiblement l’equilibri tot mantenint l’estabilitat.  

● En l’ésser humà el pes de la mà i l’avantbraç suposa aproximadament un 2,5% del pes. 

● Un 2,5% de 2,5kg suposen 62,5gr. 70gr hauría de ser el límit superior de pes. 

● Les mides amb la mà plegada queden acotades pls 100mm de l’avantbraç del robot. 

● Control: la unitat de control de les mans, ha de quedar integrada dins del sistema decisional del 

robot. S’han de preparar les eines bàsiques per a treballar en alt nivell d’abstracció.  

● Independència: la mà ha de quedar com un element separable independent de l’avantbraç, 

d’aquesta manera es pot utilitzar com un element independent en altres robots compatibles 

amb l’arquitectura modular de Robotis com Bioloid. Aquest punt impedeix col·locar l’actuador 

http://www.robotis.com/xe/bioloid_en
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dels dits a l’avantbraç. 

● Robustesa: El disseny ha de sobreviure a les repetides caigudes a les quals se sotmet un robot 

humanoide. S’han d’utilitzar estratègies actives (tancar la mà al caminar) i passives (disseny 

robust) per maximitzar la durabilitat. 

● Aspecte: la mà s’instal·la en un robot humanoide, per tant s’ha de buscar un disseny amb una 

estructura anatòmica similar a la mà humana. Aquest punt no pot comprometre la capacitat 

d’agafar objectes i robustesa del sistema. 

● Preu: el preu del material per a la fabricació d’un prototip incloent els actuadors i l’electrònica 

ha de ser inferior a 100€ aprox. 

● Consum energètic: s’ha de buscar una potència suficient per a manipular objectes sense 

comprometre l’autonomia energètica del robot. 

● Llicència: El disseny de la mà queda sota llicència GNU-GPL. 

Funcionalitats 

● Agafar objectes: la mà ha de ser capaç d’agafar diferents objectes esfèrics, cilíndrics i amorfs de 

mesures similars a una pilota de tennis taula. 

● Moviments: la mà i l’avantbraç idealment han d’ampliar els moviments del robot oferint: 

o Flexió i extensió dels dits 

o Flexió i extensió del canell. 

o Rotació de l’avantbraç. 

● Tacte: integrar el sentit del tacte a les mans retroalimentant amb informació l’acció d’agafar 

objectes. A causa de la complexitat mecànica, aquesta funcionalitat queda com ampliació 

posterior un cop demostrada la viabilitat de la mà en el robot. 

● Simplicitat: el model ha de ser simple de cara a reparacions, manteniment i calibració. Un 

disseny massa complex i problemàtic tendeix a acabar en desús. Aquest apartat convergeix amb 

la robustesa. 

● Feedback i control: els actuadors han de permetre llegir la posició de les articulacions, així com 

ajustar la força i velocitat. 

● Operativitat: la mà ha de ser capaç de treballar en un ús continu i estable. S’ha de maximitzar la 

capacitat d’agafar objectes i minimitzar el temps de calibració i manteniment. 

● Reproducció: el procés de fabricació ha de permetre reproduir la mà en tallers amb eines 

bàsiques d’entorns universitaris. 
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2.6 Especificacions de la mà 

1. Pes: en relació amb l’estabilitat del robot, partint de les proporcions de pes en l’ésser humà. 

○ Pes de la mà + avantbraç: inferior a 70 gr de pes.  

○ Pes de l’avantbraç: inferior a 100 gr de pes.  

2. Mides: dimensions orientatives de les parts principals. 

○ Dits: 50 mm de longitud x 10 mm de diàmetre.  

○ Palmell: 40x40x25 mm. 

○ Avantbraç: 60x40x40 mm.  

3. Funcions: Agafar objectes amorfs mantenint un aspecte orgànic:  

○ Disseny de dits amb 3 falanges mòbils adaptables al contorn dels objectes. 

○ S’han d’utilitzar un mínim de 3 dits per a una bona funcionalitat. 

■ Oposició d’un dels dits. 

■ Implica un mínim de 9 articulacions i falanges. 

4. Actuació dels dits: actuadors a cada articulació o subactuació del moviment. 

○ Implicacions de col·locar actuadors a cada articulació: 

■ S’han de trobar actuadors molt petits (10x10x10mm) i barats: <15€. 

■ S’ha d’instal·lar un actuador a cada articulació. 

■ S’ha de gestionar el control de 9 actuadors. 

■ S’ha d’instal·lar el cablejat elèctric de tres actuadors a cada dit sense 

comprometre el moviment articular. 

■ La complexitat augmenta en factors clau com: 

● Fabricació 

● Control 

● Manteniment 

■ Conclusions: és una opció poc realista allunyada dels objectius del projecte 

d’una mà simple, robusta i econòmica. 

○ Subactuació dels dits amb tendons: 

■ Opció escollida en gran part de les mans de baix cost i mides contingudes. 

■ Model basat en el disseny humà. 

■ Permet moure diferents articulacions amb un sòl actuador. 

■ Manteniment més senzill: articulacions separades de l’actuador. 

■ Econòmic. 

■ Lleuger. 

      5.   Independència: la mà com un element separable de l’avantbraç. 

○ L’actuador dels dits s’ha d’instal·lar a la mà. 

      6.   Reproducció:  

○ Els dissenys han de quedar publicats en format estàndard STL. 

○ El sistema de construcció ha de permetre reproduir peces idèntiques. 

○ Els elements estructurals i actuadors han de ser accessibles al mercat. 
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2.7 Especificació del disseny 

Un cop avaluades les diferents opcions, s’ha definit una estratègia del disseny que integra les 

especificacions i l’estudi de mercat: 

 

● Ús de tendons per actuar els dits, aquest sistema subactua els moviments de les articulacions i 

permet moure diferents articulacions amb un sol actuador. Tal com s’ha presentat al disseny 

biològic de la mà humana, la lleugeresa i precisió del sistema permeten un disseny d’acord amb 

les especificacions.  

● A causa de les limitacions de pes, mida de la mà, i la necessitat de mantenir un sistema senzill, 

per a moure els 3 dits, s’utilitzen 3 tendons de flexió i 3 d’extensió que s’actuen utilitzant un 

únic servomotor Dynamixel XL-320 situat en el palmell. Les dimensions són suficientment 

petites com per a ser integrat al palmell i ofereix avantatges en el funcionament i control 

respecte als servomotors tradicionals.  

● Per a estirar els tendons dels dits, s’utilitza un disc de petit diàmetre connectat a l’eix de sortida 

del servomotor. El gir del disc en un sentit estira els 3 tendons de flexió, i en l’altre sentit els 3 

d’extensió. La força de torsió que ofereix el servomotor ha demostrat ser més que suficient per 

agafar diferents tipus d’objectes fins a 200gr de pes. 

● Disseny de les falanges dels dits massisses, d’una sola peça de plàstic amb canals interiors per 

fer passar els cables de Nylon. Les frontisses de les articulacions utilitzen un sistema semblant al 

de la mà de fusta que serveix de model de dibuix. 

● 1 Servomotors Dynamixel XL-320 a l’avantbraç amb tracció directe per a la rotació de 

l’avantbraç. 

● Ús de la impressió en 3D. S’ha alternat la producció amb la impressora 3D de l’IRI i la Up Plus 2 a 

casa. 

2.8 Especificació del control 

En aquest apartat es descriuen els principals sistemes de control de la mà: USB2- Dynamixel per a la 

plataforma de testeig de la mà basada en Dynamixel. 

Controladora CM-9.04  

USB2-Dynamixel 

Aquest dispositiu permet controlar un bus Dynamixel directament des 

de l’ordinador sense passar per cap controladora externa. Afegint una 

font d’alimentació externa es poden utilitzar els servomotors. És 

necessari que la connexió de terra sigui compartida entre l’alimentació, 

la sortida a l’USB2-Dynamixel i el cablejat de potència del bus 

Dynamixel. Permet controlar servomotors Dynamixel utilitzan’t ROS. 

S’utilitza per al funcionament del braç de testeig que implementa 

cinemàtica inversa. 
Fig 2.23 USB 2 I MX28 Dynamixel 
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CM-9.04 Dynamixel 

Aquesta controladora de petites dimensions s’utilitza per al control dels Dynamixel XL-320. 

Actualment és el sistema oficial de control d’aquests servomotors i s’intregra a la mà com a 

sistema de control. Utilitza un framework de programació multiplataforma basat en C++. Inclou 

interface USB, alimentació a 7-16V DC i un porocessador ARM Cortex-M3 a 72Mhz, 128KB de 

memoria Flashi i 128KB de RAM. Permet fer funcionar la mà des de l’ordinador o autònomament 

i suporta la inclusió de sensors i hardware extern. És parcialment compatible amb Arduino.  

ROS 

ROS és un metasistema operatiu robòtic que funciona sobre Unix. Es basa en el concepte de nodes 

descentralitzats encarregats de tasques específiques. Els nodes es comuniquen entre ells publicant 

informació o subscribint-se a “topics”, canals d’informació per on passen missatges en formats 

preestablerts.  

Aquesta arquitectura crea una xarxa de nodes distribuïts que facilita la reutilització de codi i manté els 

diferents processos del robot aïllats augmentant la robustesa del sistema.  

Un node de baix nivell es caracteritza per controlar hardware com actuadors o sensors i publicar-ne la 

informació rellevant. Un node d’alt nivell es dedica calcular a partir de la informació publicada a altres 

nodes i publicar les decisions en nodes de més baix nivell fins a arribar als que controlen el hardware. 

Exemple: en un robot mòbil, un node “A” s’encarrega de moure el motor d’una roda i publicar la seva 

velocitat de gir i posició. Un node “B” de més alt nivell s’encarrega de moure el robot publicant ordres a 

cada roda i subscrivint-se als resultats d’aquest moviment. Per sobre el node “C” conductor del robot 

pren decisions basat en múltiples sensors de distància, GPS i brúixola indicant al node B la direcció i 

velocitat que ha de prendre el vehicle. 

  

Fig 2.24 CM9.04 B 
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3 Disseny mecànic 

 
Fig 3.1 Dissenys Gener 2015 i Abril 2012 

 

Aquest apartat desriu els principals components de la mà, el seu funcionament i l’estratègia de disseny 
que s’ha seguit. En l’apèndix d’aquest document hi ha un capítol dedicat a l’evolució detallada que ha 
seguit el disseny des dels seus inicis. 
 
A la figura 3.1 com a imatge de portada d’aquest capítol s’observa el disseny definitiu de la mà en el 
robot el Gener del 2015 amb el nou servomotor Dynamixel XL-320 i a la dreta el disseny de l’Abril del 
2012 encara amb el petit servomotor Hitec i els dos servomotors AX-12 per a l’avantbraç amb un disseny 
estructural que ja no s’ha modificat. 

3.1 Estratègia i disseny de falanges 

Les falanges són les principals peces mòbils de la mà, d’un bon disseny en depèn la bona funcionalitat de 

la mà.  

La depuració, perfeccionament i millores ha comportat una bona part del treball. Són peces massisses 

més o menys cilíndriques, que inclouen dos canals (beines) per als tendons que creuen 

longitudinalment. El tendó que creua la cara externa del dit s’encarrega del moviment d’extensió i el 

que ho fa per la cara interna s’encarrega de la flexió del dit. Veure Fig 4.3 

3.1.1 Articulació 

Als extrems de les falanges hi ha situats els punts d’articulació. Cada articulació està formada per una 

articulació en forma de frontissa que consta de dues parts: un mascle i una femella que pertanyen a 

dues falanges consecutives. A la part superior i inferior l’articulació s’inicien els canals central per 

s’inseriexen els tendons. L’articulació s’ha dissenyat amb forma cilíndrica per obtenir una força amb 

moment constant en tot el recorregut de l’articulació. El diàmetre de l’articulació per on passa el tendó 

es de 9,4mm, per maximitzar la palance mecànica s’ha utilitzat el diàmetre màxim que accepta el 

diàmetre del dit (11,5mm). 
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Fig 3.2 Detall de la estructura articular i els passadors dels tendons 

3.1.2 El circuit de tendons 

A cada falange hi ha dos tendons: un de flexió i un d’extensió. Els tendons estan bloquejats a la punta 

del dit (falange distal) amb un nus, veure fig 3.3. El sistema s’activa utilitzant un disc de tracció amb els 

tendons inserits en extrems oposats. Quan el disc gira, els tendons funcionen en sentits alterns (Fig 4.3). 

Aquest sistema de tracció garanteix que en cap cas s’estiren els dos tendons alhora, i sempre es 

mantenen en una tensió constant durant tot el recorregut. Així el dit queda en una posició estable rígida 

en funció de la tensió aplicada als dos tendons a l’hora de fixar-los.  

  

S’ha dissenyat un circuit de tendons amb un moment de força constant en tot el recorregut de les 

articulacions. També s’ha buscat un disseny que minimitzi el fregament amb les parets interiors de les 

falanges. Per evitar el desgast en els punts de màxim fregament, s’hi ha inserit una punta d’agulla 

transversalment per guiar el tendó i evitar que desgasti el material plàstic en el punt on canvia de 

direcció fig 4.3.  

 

Quan el tendó s’estira, l’únic fregament teòric es realitza sobre l’acer de les agulles clavades al lateral de 

la falange: la meitat “mascle” de l’articulació acompanya el tendó amb el moviment i en cap moment hi 

ha desplaçament sobre la superfície de l’articulació.  

 
Fig 3.3 Detall del circuit de tendons 
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3.1.2 Roda de tracció 

Els tendons dels dits són actuats utilitzan’t un servomotor al palmell de la mà. Per a estirar i deixar anar 

els tendons emparellats alternadament, s’utilitza una única roda de tracció. Els tendons de flexió i 

extensió van a parar a bandes oposades de la roda de tracció i conflueixen a la part del darrere.   

Des d’allà creuen el disc per 2 canals interiors i des de l’altre costat són bloquejats amb agulles.  

Amb aquest mecanisme, quan la roda gira en un sentit, un dels tendons s’estira mentre l’altre redueix la 

tensió; aquests moviments oposats permeten la flexió o extensió de la falange en funció del sentit de 

gir.  

A un costat de la roda s’insereixen els 3 tendons de flexió i a l’altre els 3 d’extensió. Així amb un únic 

grau de llibertat s’actuen els tres dits en els seus dos moviments. 

 

La roda de tracció inclou canals per on passen els tendons en aquest cas per a bloquejar el tendó 

s’utilitza una agulla que s’insereix en el mateix canal del tendó. 

 

 
Fig 3.4 Disc de tracció dels tendons i detall del circuit dels tendons 

 
Fig 3.4.2 Muntatge dels tendons i sistema de bloqueig amb agulles. 
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Diàmetre de la roda de tracció 

Degut a que les limitacions físiques impedeixen tenir llibertat per buscar servomotors amb un esforç de 

tancament preestablert, en base al servomotor escollit per a col·locar al palmell s’ha de buscar 

maximitzar les seves característiques mecàniques sobre el funcionament del dit.  

 

Pel disseny de tracció que actua a la vegada en el moviment de flexió i d’extensió, el moviment de la 

roda s’ha de limitar a 180º. Partint d’una alineació inicial de la roda a 0º on el dit es situa a un punt 

intermig d’obertura, un moviment de -90º provoca la total obertura o tancament del dit i el moviment 

de 90º el tancament o obertura. Si el moviment sobrepassa els 180º, el tendó que afluixa comença a 

recollir-se per l’altre costat de la roda i el moviment deixa d’alternar la tracció-extensió dels tendons 

estirant els dos a la vegada.  

 

Per calcular el diàmetre de la roda, s’han realitzat els càlculs pràctics sobre una falange construida per 

aconseguir dades del funcionament real. El procediment estudia el recorregut lineal del tendó en tot el 

el moviment del dit. 

 

S’agafa un sol dit amb els tendons insertats. S’estira el dit en tota la seva longitud. A una distància 𝑥 

darrere del dit es fa una marca sobre el tendó de flexió i aquest s’estira seguint la longitud del dit sobre 

sobre un paper. Des d’aquest moment la falange proximal no s’ha de moure. 

 

Estirant el tendó sense que la falange comenci a flexionar, es fa una marca en el paper coincidint amb la 

marca prèvia feta en el tendó. En quest punt i mantenint la falange proximal ben quieta, s’estira del 

tendó flexionant completament el dit i es torna a imprimir la marca del tendó sobre el paper. La 

diferència entre les dues marques en el paper, és el recorregut linial del tendó per a la obertura o 

tancament del dit. 

 

Es mesura la distància i s’afegeix un 20% de marge. Aquesta distància, és la que  han de recòrrer els 180º 

de rotació del disc, per tant la fórmula del perímetre 2𝜋𝑟 dividida entre 2, ens dona el la longitud del 

recorregut de la mitja circumferència necessari per maximitzar la força de torsió. Utilitzant el radi mínim 

que permet flexionar el dit en tot el seu recorregut es maximitza la capacitat del servomotor. 

 
Fig 3.5 Càlcul del recorregut de flexió en una versió del dit 

 𝐸𝑥𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒: 14𝑚𝑚 + 20% = 16,8𝑚𝑚  ->  𝜋𝑟 = 16,8𝑚𝑚  ->  𝑟 =
16,8𝑚𝑚

𝜋
= 5.35𝑚𝑚 de radi de la roda.  
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3.2 Disseny del palmell 

El palmell en els models inicials només s’encarregava de guiar els tendons i el servomotor s’allotjava a 

l’avantbraç. Finalment es va prioritzar mantenir un sistema de mà modular acoblable a diferents tipus 

de robots on l’espai de l’avantbraç ja està ocupat. En els models posteriors, el palmell allotja el petit 

servomotor, la roda de tracció de tendons i deixa un espai suficient que permet distribuir els tendons 

per tal d’afavorir la correcta inserció a la primera falange de cada dit reduïnt al màxim el fregament amb 

un circuit el més simple possible. 

 
Fig 3.6 Evolució del disseny del palmell: sense servo, amb Hitec HS45HB i amb Dynamixel XL320 

Col·locar tots els elements al palmell i distribuir els tendons als 3 dits presenta una enorme dificultat de 

cara a l’espai. S’ha buscat un equilibri per mantenir les proporcions del robot Darwin, i facilitar el 

muntatge. 

 
Fig 3.7 Detall del circuit de tendons 

 

En les versions intermitges de la mà, els tendons del dit polze apareixien sota el servomotor i s’havía de 

desenvolupar un sistema complex amb barres per desviar els tendons i que quedessin alineats amb el 

disc de tracció. En el disseny final el polze s’ha desplaçat a un lateral i els tendons apareixen directament 

alineats amb el disc de tracció. Aquest punt simplifica molt el procés de construcció i li dona un aspecte 

més real. Per contra la mà ha perdut certa destresa a l’hora d’agafar objectes. 
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Fig 3.8 Detalls del palmell final amb l’encaix del dit polze sota la roda de tracció 

 
Fig 3.9 Assemblatge palmell final amb el servomotor Dynamixel XL-320 

 

Disseny final 

Durant el desenvolupament s’han imprès 7 versions de falanges en diferents punts d’evlució i s’han 

construit 3 tipus de mans amb diferents configuracions. A partir d’aquesta experiència el disseny final ha 

corregit molts errors i ha aconseguit maximitzar els requisits del projecte. Les principals característiques 

en són les següents: 

 Disseny robust 

o La primera versió instal·lada al robot Darwin va soportat cops i caigudes muntada en el 

robot i després de 3 anys encara funciona. 

o Les darreres versions de les falanges han augmentat el diàmetre i ara son més robustes. 

 Servomotor petit amb bus Dynamixel 

 Desplaçament del dit polze a un lateral de la mà. 

o Facilita la circulació dels tendons. 

o En l’índex i polze hi ha superposició en la flexió. 

 Ajuda al tancament de la mà. 

 Si les falanges no estàn ben lubricades es poden quedar bloquejades al tancar. 

o Augment del diàmetre dels dits i la seva robustesa. 

 Rotació de l’avantbraç implementada amb un servomotor XL-320 

 S’elimina la flexió del canell. 

o Simplifica el disseny i control. 
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 Avantbraç amb cobertes i elements estructurals heredats i modificats del disseny original del 

robot Darwin. 

 
Fig 3.10 Detalls de l’assemblatge final imprès I muntat sobre el robot 

Vídeo de la mà 3.0 en test - https://www.youtube.com/watch?v=1C_adaTliVw 

Vídeo de la mà 2.0 en test - https://www.youtube.com/watch?v=45pHNfA3K8E 

Vídeo de la mà 1.0 en test - https://www.youtube.com/watch?v=2cNqGJElNJo 

3.3 Plataforma de testeig - Braç articulat  

Per a desenvolupar un sistema de control d’alt nivell basat en ROS i degut a la falta d’accés continuat a 

un robot Darwin OP, s’ha muntat un braç robòtic articulat amb 4 graus de moviment amb la mà i 

l’avantbraç al final del sistema conferint un total de 6 graus de moviment. El disseny està basat en els 

braços robòtics industrials, concretament en els Kuka i utilitza 4 servomotors Dynamixel AX-12. En el 

tram final s’hi acopla l’avantbraç i mà robótica dissenyades per al robot Darwin OP. La construcción s’ha 

realitzat amb elements estándard de la sèrie Bioloid de Robotis. 

 
Fig 3.11 Disseny i muntatge del Braç Articulat 

Vídeo%20de%20la%20mà%203.0%20en%20test
https://www.youtube.com/watch?v=1C_adaTliVw
https://www.youtube.com/watch?v=45pHNfA3K8E
Vídeo%20de%20la%20mà%201.0%20en%20test%20-%20https:/www.youtube.com/watch?v=2cNqGJElNJo
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El model s’ha exportat a URDF amb un plugin de Solid Works per a ser importat posteriorment a la 

utilitat gràfica RViz de ROS. 

 

 
Fig 3.12 Plugin exportació a URDF 
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4 Control 

En aquest apartat es desenvolupen els sistemes de control per al funcionament 

de la mà i del braç robòtic que s’encarrega de situar la mà en la posició 

necessària per agafar objectes.  

 

El control encarregat de l’obertura, tancament de la mà i rotació del canell està 

desenvolupat sobre el framework de Robotis basat en C++ per a la programadora 

Open CM9.04 i implementa el control d’obertura i tancament de la mà. 

 

El control del braç articulat encarregat de situar la mà en la posició per agafar 

objectes està basat en el sistema operatiu de robòtica ROS. Durant els darrers 

anys aquest SO s’ha establert com un dels principals referents per al 

desenvolupament de projectes de robòtica. ROS ofereix eines de configuració 

(nodes i tòpics) robustos i expandibles, a més de les èines de càlcul, visualització i 

control del robot. 

 

Els principals apartats desenvolupats en aquest apartat són els següents: 
 Definició del model del robot: esquema, articulacions i dependències.  

 Configuració de la cinemàtica del robot.  

 Estratègia de resolució del problema de la cinemàtica inversa de velociat. 

 Configuració i nodes de ROS.  

 Implementació d’un sistema de control amb cinemàtica inversa.  

 Implementació del control d’obertura i tancament de la mà. 
 
La primera part d’aquest apartat es dedica a la part mes teòrica de la cinemàtica aplicada a la mà i en la 
segona es desenvolupa la implementació en ROS i el seu entorn. 
 
El braç robòtic que s’encarrega de posicionar la mà implementa 4 motors que ofereixen 4 graus de 

llibertat. A l’extrem s’hi connecta l’avantbraç que permet rotació i finalment la mà.  

4.1 Cinemàtica 

La cinemática s’encarrega de l’estudi de posicions i movimetns en l’espai. A mesura que un sistema 

robòtic amb articulacions rígides acumula graus de llibertat concatenant actuadors en una cadena 

articular com en un braç robòtic, és necessari desenvolupar un sistema de càlcul que identifiqui la 

posició de cada actuador en referència al punt de partida i sigui capaç de calcular les posicions de cada 

articulació si es vol obtenir una posició predefinida de l’efector final (la mà). 

 

La cinemàtica en la part estàtica, estudia la configuración del robot en l’espai tenint en compte les 

dimensions, connectivitat de les articulacions i les seves posicions. En la seva vertent de moviment, 

Fig 4.1 Muntatge de test 
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estudia la velocitat i acceleració de cada un dels enllaços en el sistema robòtic amb la finalitat de 

planificar i controlar el moviment en les diferents articulacions del robot. 

 

En aquest projecte es desenvolupen els apartats d’anàlisi estàtic de posició i d’anàlisi dinàmic amb 

cinemática de velocitat per situar la mà en la posició necessària per agafar objectes.  En queden exclosos 

els apartats dedicats a la inèrcia del moviment.  

 

Hi ha dos grans blocs de robots que defineixen com s’aplica la cinemàtica: els manipuladors en sèrie  
i les plataformes paral·leles. Altres tipus de robots a tenir en compte a l’hora d’aplicar  les equacions 
cinemàtiques són els robots aèris, els robot mòvils, submergible, serps...  
 
Els càlculs cinemàtics d’aquest projecte s’enfoquen en  el càlcul de cinemàtica de manipuladors en sèrie 
amb articulacions de revolució (rotació sobre un eix). El mateix sistema de resolució també accepta 
articulacions prismàtiques (desplaçament lineal) encara que aquest robot no n’incorpora. 
 

El primer pas per a desenvolupar la cinemàtica, és el modelat del braç que s’encarrega de desplaçar la 

mà per l’espai. Aquest model ha d’incloure un arbre d’articulacions que estableix una jerarquía i 

dependències entre elles. Partint d’una articulació base, s’encadenen les diferents articulacions del 

robot. Cada articulació té una relació de pare/fill amb les seves articulacions colindants.  En la relació 

entre dues articulacions concatenades s’ha d’establir la distància, tipus d’articulació i  orientació de la 

mateixa. 

 

És indispensable disposar d’ún sistema estandaritzat de representació del model del robot que després 

pugui ser analitzat matemàticament per a desenvolupar la cinemàtica, en aquest projecte s’utilitza 

l’estàndar URDF que permet extreure els paràmetres utilitzats en la convenció de Denavit-Hartenberg i 

desenvolupar les matrius de tranformació que s’utilitzen per simplificar i accelerar els càlculs de la 

cinemàtica.   

 

El càlcul aplicat en aquest projecte estudia cadenes d’articulacions sense bifurcacions. Per tant un cop 

definit l’arbre del robot s’han d’especificar les cadenes o branques sobre les que s’estudia la cinemàtica.  

 

En l’exemple d’un robot humanoide es calcula per separat el moviment de cadenes com les que van del 

torax a la mà, o de la pelvis al peu en lloc de treballar amb tot l’arbre d’articulacions a la vegada. 

L’arbre definit en el model d’aquest projecte conté directament una única branca i la cadena de càlcul es 

limita a la base del robot fins al canell quedant exclosa la mà que té la funció “d’efector final” i s’utilitza 

com a punt de referència.  
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Fig 4.2 Model de robot: arbre i branca sèrie 

 

4.1.1 Cinemàtica Directa (Forward Kinematics) 

La cinemàtica directa, dóna resposta a la posició i orientació de la mà respecte a la base del braç en 

funció de l’angle de cada una de les articulacions encadenades que conformen el braç.  

 

Les dimensions del robot i les seves equacions cinemàtiques defineixen el volum d’espai accessible pel 

robot anomenat “espai de treball”. L’espai de treball del robot fa referència a les múltiples localitzacions 

de l’espai sobre el que el robot pot situar-se. A l’hora de solucionar problemes pràctics, interesa l’espai 

de treball de l’extrem del robot, la mà robòtica que es la que permet o no agafar objectes.  

 

L’espai de treball també té en compte l’orientació de la mà. Amb la configuració actual, la mà es pot 

situar en totes les posicions (𝑥, 𝑦, 𝑧) del seu espai de treball però no es pot orientar en tots els graus de 

llibertat de cada una de les posicions a les que pot accedir. Aquest fet s’ha de tenir en compte a l’hora 

d’analitzar les limitacions de les posicions.  

 

A l’hora de solucionar el problema de la cinemàtica inversa, el mètode més tradicional passa per agafar 

l’angle de la primera articulació amb la base i utilitzar trigonometria aplicada a la distància de següent 

articulació en funció de la longitud del connector rígid entre les dues articulacions. Aplicant aquesta 

tècnica successivament en l’espai tridimensional fins arribar a la posició final de la mà tenint en compte 

els canvis de pla de les articulacions permet calular la posició final. Aquest mètode es lent, complex i a 

nivell de càlcul costòs.  
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La implementació utilitzada calcula recursivament des de la base fins a l’efector final (mà) la posició de 

tots els connectors respecte a la base aplicant operacions de matrius construides amb els paràmetres de 

Denavit-Hartenberg en les seves matrius de tranformació.  

4.1.2 Implementació de la cinemàtica directa: convenció de Denavit-Hartenberg 

La notació estàndar més extensa per a definir les matrius de transformació del càlcul de cinemàtica 

directa són les de “Denavit-Hartenberg”, alumne i professor que van establir aquesta notació l’any 1955. 

 

Per a facilitar les operacions de càlcul de cinemàtica directa, l’alumne Jacques Denavit i el professor 

Richard Hartenberg van introduir una convenció per processar la informació de la posició de les 

articulacions i els connectors rígids en “matrius de transformació” de forma que seguint unes pautes 

sistemàtiques i operacions simples, permeten resoldre el càlcul de  la cinemàtica directa  utilitzant 

multiplicació de matrius. Aquestes matrius iclouen la informació respecte als angles i distàncies entre 

articulacions i permeten arrossegar el càlcul de posició absoluta en l’espai d’una articulació a la següent 

fins arribar al final de la cadena.  

 

Aquesta convenció s’utilitza àmpliament en la programació de robots i facilitar la computació de la 

cinemàtica directa. També estableix les eines bàsiques per al càlcul de la cinemàtica inversa. 

 

Les equacions cinemàtiques de David-Hartenberg (DH) utilitzen els paràmetres físics definits al model 

del robot per a definir equacions que també inclouen les posicions variables de cada articulació per tal 

de realitzar els càlculs de posició en funció dels angles variables introduits.  

 

Com s’ha definit en l’apartat anterior, el robot conté articulacions en sèrie a partir d’una base fixa 

[A1][A2]...[An]. La variació de posició d’una articulació propera a la base té efecte en la posició espacial 

de la resta de parts més properes a la mà, tot i que no afecta als angles relatius entre articulacions. Per 

contra, d’una articulació no implica cap desplaçament en l’espai de les parts de la cadena més properes 

a la base.  

 

Per a cada articulació 𝐴𝑖es definex un sistema de coordenades “propi” 𝑋𝑖, 𝑌𝑖, 𝑍𝑖  rotat respecte els eixos 

de referència de l’espai tridimensional. La Z es la primera de les coordenades de referència i defineix 

l’eix articular. Donat 2 eixos articulars consecutius: 𝑍𝑖,𝑍𝑖+1, 𝑋𝑖 = 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 𝑎 𝑍𝑖 , 𝑍𝑖+1 o dit d’altre manera, 

es la línia normal que intersecciona entre dos eixos articulars consecutius. 

 

 
Fig 4.3 Paràmetres X i Z de Denavit-Hartenberg    
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Definits els eixos Z i X d’una articulació, la regla de la mà dreta defineix automàticament l’eix Y. 
En la convenció DH per a cada articulació es construeix una matriu transformació [𝑍𝑖] que fa referència 
al moviment articular (variable) i una matriu de transformació [𝑋𝑖] que fa referència a la posició i 
distància entre articulacions definides pels connectors rígids (paràmetres no variables i definits en la 
construcció del robot). 
 
El resultat és una seqüència de transformacions rígides alternant 
articulacions i connectors rígids desde la base fins a la mà. On T és la 
posició transformada al final del link. 
 

[𝑇] = [𝑍1][𝑋1][𝑍2][𝑋2]… [𝑋𝑛−1][𝑍𝑛] 
 
El primer pas per construir les matrius Z i X de cada aticulació, és 
mapejar els paràmetres de configuració del model del robot (URDF 
xml) que permeten construir les matrius de transformació que faciliten 
els càlculs de cinemàtica directa.  Per defecte una articulació queda 
definida per 6 paràmetres (2 punts definits per tres coordenades). En la 
notació DH, els 6 paràmetres queden reduits a 4 utilitzant la informació 
de l’articulació prèvia per a navegar fins a la següent. Aquests 
paràmetres s’han de calcular per a cada una de les articulacions del 
robot. 
 
Donada una articulació 𝐴𝑖  i una articulació 𝐴𝑖+1, els paràmetres de 

Denavit-Hartenberg (DH) són els següents: 
Els paràmetres 𝑑 𝑖 𝜃 configuren la rotació de l’eix cartesià entre 
articulacions. 

 𝒅: Distancia respecte a la normal a l’orígen de l’eix articular de la articulació 𝐴𝑖  i la normal a 
l’orígen de l’eix articular de 𝐴𝑖+1.  

o paràmetre no variable en articulacions de rotació-> depèn de la configuració del robot 
o paràmetre variable en articulacions de desplaçament lineal. 

 Θ: Angle variable aplicat a l’articulació amb el moviment del motor.  
o Aquest es el valor que es modifica i defineix la posició de l’efector final. 

Els paràmetre 𝑟 𝑖 𝛼 configuren la translació de l’articulació en un altre punt de l’espai 

 𝒓 ò 𝒂 (𝑑𝑒𝑝è𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑛𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó):  distancia entre l’anterior eix articular 𝐴𝑖 i l’orígen del següent 
𝐴𝑖+1.  

o Defineix el radi d’acció de l’anterior eix sobre la següent articulació. 
o Es defineix per la longitud del link 
o Paràmetre no variable -> depèn de la configuració del robot 

 α: angle entre l’eix articular (𝐴𝑖 𝑖 𝐴𝑖+1). Si les articulacions són paral·leles és 0. 
o Angle entre l’eix de l’anterior i la següent articulació 
o Paràmetre no variable -> depèn de la configuració del robot 
o Si el valor <> 0, defineix un canvi de pla entre dues articulacions 

 
En braç robòtic d’aquest projecte  

- L’angles 𝛼 entre l’articulació 1 i 2, i 4 i 5 (rot-canell) és de 90º. Els angles 𝛼 entre l’articulació 2,3 
i 4 és de 0º. 

- El paràmetre 𝑑 entre les articulacions 2,3 i 4 és indiferent degut a que són paraleles. 

        Fig 4.4 “Links” i “Joints” del robot 
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- Els paràmetres 𝑑 𝑖 𝑟 entre l’articulació 1 i 2 són iguals (longitud del Link 1). I els paràmetres r 
entre les articulacions (2,3 i 4) es pot medir fàcilment amb un regle d’eix articular a eix articular 
degut a que són paral·lels. 
Paràmetres de DH en el braç robòtic de testeig 

Articulació 𝑑 𝜃 (conf inicial) 𝑟 (𝑖, 𝑖 + 1)  𝛼 
1 (Base-Espatlla) 68mm 0º 68mm 90º 

2 (Flexió-Espatlla) Indiferent 0º 131mm 0º 

3 (Flexió- Colze) Indiferent 90º 92mm 0º 

4 (Flexió – Canell) 60mm -90º 60mm 90º 

5 (Rotació-Canell) - 0º 55mm - 
Fig 4.5 Paràmetres de DH del robt en configuració inicial 

 
Fig 4.6 Paràmetres de DH 

En el següent gràfic es mostra pas a pas el procès d’obtenció dels paràmetres. S’han utilitzat frames d’un 
vídeo que facilita la comprensió de l’extracció dels paràmetres. 

 
                                            Fig 4.7 Paràmetres DH pas a pas 1   

https://www.youtube.com/watch?v=rA9tm0gTln8
https://www.youtube.com/watch?v=rA9tm0gTln8
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        Fig 4.8  Paràmetres DH pas a pas 2 

 
Un cop obtingut els 4 paràmetres es poden construir les matrius de transformació. Per a construir la 
matriu Z (rotació de l’eix cartesià) d’una articulació s’utilitzen els paràmetres 𝑑 𝑖 𝜃. Per a construir la 
matriu X (translació de l’eix cartesià) referent al connector entre articulacions s’utilitzen els paràmetres 
𝛼 𝑖 𝑎/𝑟 (𝑑𝑒𝑝è𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑛𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó). 
 
La matriu 𝑍𝑖  es composa per la multiplicació de la matriu de translació amb el paràmetre 𝑑𝑖  (no variable 
en aquesta configuració sense articulacions prismàtiquese) i la de rotació amb el paràmetre 𝜃𝑖(variables 
per les articulacions de revolució).  
 

𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠 𝑍𝑖(𝑑𝑖) =
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La matriu 𝑋𝑖  es composa per la multiplicació de la matriu de translació amb el paràmetre a i la de 
Rotació paràmetre 𝛼. 
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𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠 𝑋𝑖(𝑎𝑖,𝑖+1) =
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En aquest punt ja es pot calcular la matriu de Transformacio de Denavit-Hartenberg. 
 

[𝑇] = [𝑍1][𝑋1][𝑍2][𝑋2]… [𝑋𝑛−1][𝑍𝑛] 
 
Es interessant anotar el pas intermig en el càlcul que pot ser d’utilitat. 
 

[ 𝑖−1𝑇𝑖] = [𝑍𝑖][𝑋𝑖] 

 
 

[ 𝑖−1𝑇𝑖] =
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Un cop introduits els paràmetres inicials de DH en variables a l’ordinador, els càlculs trigonomètrics i la 
multiplicació de matrius es computen. En aquest projecte s’utiliza Eigen que s’explica en l’apartat 
referent a ROS. 

4.1.3 Cinemàtica Inversa 

Donada una posició predefinida de la mà robòtica, l’objectiu de la cinemàtica inversa (Inverse 

Kinematics) és trobar els valors que han de prendre les coordenades articulars del robot per a que el seu 

extrem es posicioni segons una determinada localització i orientació espacial. A partir de tres graus de 

llibertat hi ha múltiples solucions a cada una de les posicions destí que es demanen. I múltiples 

estratègies per a resoldre el problema. 

 

És interessant trobar solucions que minimitzin l’esforç mecànic de les articulacions minimitzant la força 

de torsió estàtica. 

 

En el problema plantejat en aquest projecte: donat un marcador en l’espai tridimensional, desplaçar la 

mà fins a la posició del marcador, es pot utilizar la cinemática inversa com a pas en la estrategia de 

resolució. 
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Donada una posició del marcador (𝑥, 𝑦, 𝑧), trobar una solució del conjunt d’angles Θ a cada articulació 

que satisfaguin la posició de l’efector final (el marcador no indica orientació).  

El càlcul de la cinemática inversta té múltiples estratègies de resolución que comporten a diferents 

solucions. Implica equacions amb tantes incògnites com articulacions tingui el braç.  

 

Un cop obtinguda una posición satisfactoria i es tenen tots els angles finals desitjats, cada un d’ells es 

compara amb els angles reals de les articulacions. S’utiliza la diferència com a error a reduir a zero per a 

posicionar cada articulació on toca.  A cada articulació se li aplica una velocitat proporcional a l’error per 

a acostar-se a la posició desitjada. 

 

En aquest punt s’establiex un bucle infinit a una frequència constant i a cada volta es recalcula l’error de 

cada arriculació respecte a la posición desitjada i es reaplica la velocitat (proporcional a l’error), que si 

tot funciona com cal s’anirà reduint fins a apropar-se a zero a mesura que cada una de les articulacions 

s’acosti a la posició desitjada a cada cicle. 

 

Aquesta estratègia segueix el mateix prodeciment de la part proporcional d’un controlador PID  i es 

vàlida per a solucionar el problema sempre i quan les articulacions no tinguin limitacions físiques en el 

camí escollit. 

 

El principal problema d’aquesta estratègia és què no hi ha control sobre la trajectoria que segueix la mà. 

Se sap que a l’inici la mà està en una posición i que després dels desplaçaments de cada articulació la mà 

arribarà on toca. Si s’ha d’evitar la col·lisió amb objectes o simplement es vol tenir cert control sobre per 

on passa l’efector final aquesta estrategia no serveix. Una alternativa sería definir el recorregut i marcar 

punts intermitjos cada un dels quals sería un petit objectiu i si es treballés amb suficient resolución a 

efectes pràctics es podría descriure una trajectoria pseudocontrolada. 

 

En aquest projecte s’ha obtat per a solucionar el problema a partir d’una altra estratègia: la cinemàtica 

de velocitat que permet moure la mà des del punt actual fins al punt desitjat seguint una línia recta. 

 

4.1.4 Cinemàtica de velocitat 

La cinemàtica directa de velocitat relaciona la velocitat angular de les articulacions amb la velocitat 

lineal i angular a l’efector final. 

 

La cinemàtica inversa de velocitat relaciona la velocitat angular i lineal de l’efector lineal amb les 

velocitats angulars necessàries a les diferents articulacions. 

 

Les equacions de cinemàtica directa de DH defineixen les funcions de posició i orientació a l’espai 

cartesià en relació amb la posició de les articulacions. Les relacions de velocitat a la mà, venen 
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determinades pel Jacobià de les equacions de DH -> les derivades respecte al temps de les posicions 

articulars. 

 

La matriu Jacobiana també cobra especial importància en la transformació de forces  i parells motors 

entre la mà i les articulacions, però aquest apartat no s’ha desenvolupat en el projecte.  

 

En particular es deriva la velocitat angular de l’efector final (que dóna la velocitat de rotació del braç 

sencer) relacionant aquesta velocitat amb les velocitats angular a cada articulació �̇� → 𝜔 =

𝑑𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑒 𝑎𝑙 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑠 𝑒𝑛 𝑢𝑛𝑎 𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó. 

 

De la mateixa manera que la velocitat lineal és la derivada de la posició respecte el temps, la velocitat 

angular �̇� és la derivada de l’angle 𝑞 (posició angular) respecte al temps amb k com a vector unitari en la 

direcció de l’eix de rotació..  

𝜔 = 𝜃�̇� 

 

Quan un connector fix  rota sobre la seva articulació, totes les articulacions dependents es mouen en un 

cercle: donada una velocitat angular en una articulació 𝐴𝑖, es crea una velocitat angular 𝜔 igual en totes 

les articulacions situades entre 𝐴𝑖  i l’efector final (𝐴𝑖+1 …𝐴𝑛). El moviment d’una articulació 𝐴𝑖  descriu 

diferents cirucmferències entre les següents articulacions fins a l’efector final. Cada articulació descriu 

una circumferència amb un radi particular però sempre amb el centre situat a 𝐴𝑖. 

 

La velocitat lineal de cada una de les articulacions 𝐴𝑖+1 …𝐴𝑛 és proporcional a la velocitat angular i el 

radi definit entre l’orígen 𝐴𝑖  i les articulacions, descrit amb la equació:  

 

𝑣 =  𝜔 𝑟 

 

Fins a aquest punt s’ha desenvolupat la resolució de la velocitat angular del robot o la lineal en un punt 

concret del robot en funció del moviment d’una única articulació prèvia. 

 

De la mateixa manera que en la cinemàtica directa s’utilitzen les matrius de transformació de DH per a 

calcular la posició de l’efector final en una concatenació de posicions d’articulacions, per a calcular la 

velocitat angular ò lineal de l’efector final en el cas de moviments combinats de diferents articulacions 

s’utilitzarà un sistema semblant. 

 

En el següent capítol s’explica detalladament com es deriven les relacions de velocitat angular respecte 

al temps a cada articulació obtenint la matriu Jacobiana que permet calcular la velocitat lineal i angular 

resultant a la mà. També es desenvolupa el problema invers: a partir d’una velocitat lineal de la mà 

robòtica determinar la velocitat angular necessària a cada articulació. Aquest capítol es focalitza en la 

estratègia de resolució. 

 
En aquest projecte el problema específic és desplaçar la mà fins a un objectiu predefinit (el marcador).  
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La estratègia de resolució és la següent: es calcula la distància lineal entre la mà i el marcador destí i 
aquesta distància s'estableix com l’error a corregir fins a situar la mà on toca, obviament també s’ha de 
prendre nota del vector unitari que estableix la direcció cap al marcador.  
 
El seguent pas, defineix una velocitat linial directament proporcional a l’error en la direcció establerta 
pel vector unitari cap al marcador destí.  
 
Un cop tenim definida la velocitat lineal necessària, s’utilitza el càlcul invers a la cinemàtica directa de 
velocitat per a obtenir les velocitats angulars de cada una de les articulacions que solucionin el 
problema. Si les velcitats resultants s’apliquen directament als servomotors la mà es desplaçarà a una 
velocitat constant proporcional a l’error inicial fins al punt de destinació. Però es vol que la velocitat de 
la mà es vagi reduint a mesura que s’acosta al seu objectiu. 
 
Per a reduir la velocitat a mesura que la mà s’acosta a la posició desitjada s’estableix una requència de 
recàlcul i de la mateixa manera que en la part proporcional de la estratègia de resolució d’un 
controlador PID, l’error es va recalculant a intèrvals regulars i a mida que ens acostem a l’objectiu la 
velocitat aplicada a l’efector final es redueix amb l’error. En general les velocitats aplicades a les 
articulacions també s’hauríen d’anar reduïnt a mesura que l’error de posició de la mà s’acosta a zero, 
però tot depèn de la configuració i posició del robot i no és una regla estricta com en la estratègia de 
resolució de l’apartat anterior on es treballava amb l’error particular de cada articulació. Aquí l’error és 
en referència a l’efector final i les articulacions faràn els moviments que siguin necessaris per tal de 
mantenir la trajectòria de línia recta de la mà. 
 
Amb aquesta tècnica s’aconsegueixen moviments suaus i el que és més important, es pot predir la 
trajectoria de la mà evitant obstacles. En robots mèdics això cobra especial importància degut a que 
l’efector final no es pot desviar d’un camí preestablert i predictible. 
A més, aquesta estratègia de resolució és adaptativa degut a que els càlculs s’actualitzen en temps real. 
Si a mesura que la mà s’acosta al marcador el marcador es desplaça, a cada interval de temps es 
recalcularà l’error actualitzant la velocitat i direcció i adaptant-se automàticament a les noves 
circumstàncies sense tenir que variar el codi.  
Per contra, en una estratègia de resolució on es calcula tota la trajectoria, aproximació i velocitats fins a 
l’objectiu per endavant i s’envía tota la seqüència de moviments, no es té en compte la variació del 
moviment en temps real i si hi ha un canvi d’objectiu s’ha de detectar per després tornar a definir tot el 
càlcul. 
 
S’ha de tenir en compte que per a la resolució real del problema els resultats de les velocitats angulars 
dels servomotors no s’apliquen directament. Els servomotors tenen els seus PID interns que els 
permeten moure’s controladament fins a una posició concreta i en el cas de servomotors Dynamixel 
també es permet configurar la velocitat. 
El que es fa és calcular el moviment angular que l’articulació realitza a la velocitat especificada en l’espai 
de temps abans de tornar a recalcular (especificat per la freqüència en la inicialització del càlcul). 
Aquesta posició s’escriu com a objectiu del servomotor, un objectiu que s’anirà actualitzant a cada volta.  
En aquest projecte el resultat és la posició de l’articulació després de 0,1s a una velocitat angular 
especificada en el vector de velocitats (o errors).  
 

A continuació es mostra el visualitzador del model  amb un marcador que defineix la posició destí.  
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El model 3D s’ha simplificat i la mà aquí no apareix modelada, però es representa en les coordenades de 

referència en l’extrem del model.  

 

 
Fig 4.9 Braç de testeig en Rviz amb marcador de posició desitjada 

4.1.5 El càlcul Jacobià 

La matriu Jacobiana és la matriu de totes les derivades parcials de primer ordre d’una funció vectorial. 

 

Les equacions de cinemàtica directa de DH defineixen les funcions de posició i orientació a l’espai 

cartesià en relació amb la posició de les articulacions. La derivada en el temps de les equacions 

cinemàtiques de posició de DH produeix la matriu jacobiana  del robot, que en funció de les velocitats 

articulars soluciona la velocitat linial i angular de l’efector final. 

 

La matriu Jacobiana també cobra especial importància en la transformació de forces  i pars motors entre 

la mà i les articulacions, però aquest apartat no s’ha desenvolupat en el projecte.  

 

En aquest projecte, donat un moviment lineal especificat a l’efector final,  es busca un vector de 

velocitats angulars �̇�(𝑡) de les diferents articulacions que proporcionen el moviment desitjat. Això es 

soluciona mitjançant una inversió de  la matriu jacobiana que permet retornar els valors de velocitat 

angular necessaris a cada articulació �̇�(𝑡) = 𝐽−1.  

 

En un braç articulat com el d’aquest projecte on hi ha mes graus de llibertat dels necessàris per a 

solucionar el problema de posició o velocitat inversa i per tant hi ha múltiples solucions que solucionen 

el problema, es considera que el manipulador és redundant. En aquests casos la matriu Jacobiana no és 

quadrada i no es pot invertir per solucionar el problema. Per a solucionar el problema s’utilitza la 

pseudoinversa de la matriu Jacobiana. 
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�̇� = 𝐽𝑇(𝐽𝐽𝑇)−1 

 

Pot passar que el jacobià no tingui inversa. Aquestes s’anomenen configuracions singulars del robot en 

configuracions articulars específiques en que el robot perd un grau de llibertat. Aquest apartat es tracta 

en el següent apartat. 

 

Finalment s’utilitza el Jacobià per calcular la velocitat necessària per arribar a una posició concreta de 

l’efector final. 

 

Partint del braç robòtic amb 4 articulacions on cada articulació variable es situa en una posició q, la 

matriu de transformació de la posició de  la mà és 𝑇𝑛
0(𝑞) = [𝑅𝑛

0(𝑞) 𝑂𝑛
0(𝑞)

0 1
] on la transformació  des de 

la base finsa l’efector final 𝑞 = (𝑞1, … , 𝑞5) 
𝑇 és el vector de les articulacions variables. A mesura que es 

mou, tant les variació angular de les articulacions com la posició de l’efector final i la seva orientació en 

l’espai són funcions del temps. L’objectiu d’aquesta secció és relacionar les velocitats lineals i angulars 

de la mà amb el vector de velocitats articulars �̇�(𝑡). 

 

En particular es deriva la velocitat angular de l’efector final (que dona la velocitat de rotació del braç 

sencer) relacionant aquesta velocitat amb les velocitats angular a cada articulació �̇� → 𝜔 =

𝑑𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑒 𝑎𝑙 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑠 𝑒𝑛 𝑢𝑛𝑎 𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó. 

 

De la mateixa manera que la velocitat lineal és la derivada de la posició respecte el temps, la velocitat 

angular �̇� és la derivada de l’angle 𝑞 (posició angular) respecte al temps amb k com a vector unitari en la 

direcció de l’eix de rotació. 

𝜔 = 𝜃�̇� 

 

Quan un connector fix  rota sobre la seva articulació, totes les articulacions dependents es mouen en un 

cercle: donada una velocitat angular en una articulació 𝐴𝑖, es crea una velocitat angular 𝜔 igual en totes 

les articulacions situades entre 𝐴𝑖  i l’efector final (𝐴𝑖+1 …𝐴𝑛). El moviment d’una articulació 𝐴𝑖  descriu 

diferents cirucmferències entre les següents articulacions fins a l’efector final. Cada articulació descriu 

una circumferència amb un radi particular però sempre amb el centre situat a 𝐴𝑖. 

 

La velocitat lineal de cada una de les articulacions 𝐴𝑖+1 …𝐴𝑛 és proporcional a la velocitat angular i el 

radi definit entre l’orígen 𝐴𝑖  i les articulacions, descrit amb la equació:  

 

𝑣 =  𝜔 𝑟 

 

Si a partir dels angles 𝜃, les equacions de cinemàtica directa (FK) de DH ens retorna la posició en l’espai 

tridimensional marcat pels valors 𝑥, 𝑦, 𝑧 i la orientació definida pels valors ∅, 𝜃, 𝜑 
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𝜃 = [

𝜃1

𝜃2

𝜃3

𝜃4

]  𝑋 = 𝐹𝐾(𝜃)    𝑋 =

[
 
 
 
 
 
𝑥
𝑦
𝑧
∅
𝜃
𝜑]
 
 
 
 
 

 

I Inversament, a partir d’una posició 𝑋 en l’espai tridimensional, les equacions de cinemática indirecta 

(IK) ens retorna els angles 𝜃 en l’espai articular. 

 

𝑋 =

[
 
 
 
 
 
𝑥
𝑦
𝑧
∅
𝜃
𝜑]
 
 
 
 
 

 𝜃 = 𝐼𝐾(𝑋)    𝜃 = [

𝜃1

𝜃2

𝜃3

𝜃4

] 

 

Deduim que la velocitat de la mà �̇�respecte a la velocitat articular utilitzant la matriu Jacobiana de les 

articulacions 𝐽(𝜃) i la velocitat angular de les articulacions: 

[
 
 
 
 
𝜃1̇

𝜃2̇

𝜃3̇

𝜃4̇]
 
 
 
 

 �̇� = 𝐽(𝜃)�̇�     �̇� = 

[
 
 
 
 
 
�̇�
�̇�
�̇�
∅̇

�̇�
�̇�]
 
 
 
 
 

 

I finalment la solució al problema del projecte on les velocitats articulars �̇� respecte a la velocitat de la 

mà utilitzant la inversa de la matriu Jacobiana amb la velocitat de la mà:  

 

[
 
 
 
 
 
�̇�
�̇�
�̇�
∅̇

�̇�
�̇�]
 
 
 
 
 

 �̇� = 𝐽−1(𝜃)�̇�     �̇� =

[
 
 
 
 
𝜃1̇

𝜃2̇

𝜃3̇

𝜃4̇]
 
 
 
 

 

 

Si donades les 4 articulacions del braç robòtic definides com a 𝑞1,…,𝑞4 articulacions sèrie, la posició i 

orientació vectorial de la mà es representa amb posició i orientació (3+3 paràmetres) i aquesta és 

resultat d’una funció que transforma les 6 variables en cada articulació (3-posició + 3-orientació) de la 

cinemàtica directa 𝑋 = ℎ(𝑞) . El resultat es pot escriure com una funció específica per a resoldre 

(transformar) cada un dels 6 paràmetres per separat a cada una de les articulacions. Dit d’una altra 

manera, s’escriu la funció de transformació h1 del valor x, h2 del valor y,...., h6 del valor 𝜑 i a cada una 

d’elles se li passa l’angle de cada articulació q1,..,q4 (recordar que el braç articulat del projecte té 4 

articulacions). Finalment s’obté una matriu vertical amb els valors de transformació desglossats en 6 

columnes. 
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𝑋 =

[
 
 
 
 
 
𝑥
𝑦
𝑧
∅
𝜃
𝜑]
 
 
 
 
 

= ℎ([

𝜃1

𝜃2

𝜃3

𝜃4

])4×1 =

[
 
 
 
 
 
ℎ1(𝑞1, 𝑞2, 𝑞3, 𝑞4)
ℎ2(𝑞1, 𝑞2, 𝑞3, 𝑞4)
ℎ3(𝑞1, 𝑞2, 𝑞3, 𝑞4)
ℎ4(𝑞1, 𝑞2, 𝑞3, 𝑞4)
ℎ5(𝑞1, 𝑞2, 𝑞3, 𝑞4)
ℎ6(𝑞1, 𝑞2, 𝑞3, 𝑞4)]

 
 
 
 
 

6×1

 

 

Per a construir la matriu Jacobiana -> derivada en el temps de posició de l’efector final: X 

 

𝑋6×1 = ℎ(𝑞4×1) →   �̇�6×1 =
𝑑

𝑑𝑡
ℎ(𝑞𝑛×1) =

𝑑ℎ(𝑞)

𝑑𝑞

𝑑𝑞

𝑑𝑡
=

𝑑ℎ(𝑞)

𝑑𝑞
�̇�  

 

�̇�6×1 = 𝐽6×4 → 𝐽 =
𝑑ℎ(𝑞)

𝑑𝑞
 

 

Velocitat lineal 𝑣 com a derivada de les posicions x,y,z i velocitat angular 𝜔 com a derivada de les 

orientacions ∅, 𝜃, 𝜑 conformen el resultat de la equació jacobiana �̇� = 𝐽�̇� 

 

[
 
 
 
 
 
�̇�
�̇�
�̇�
𝜔𝑥

𝜔𝑦

𝜔𝑧]
 
 
 
 
 

= [
𝑑ℎ(𝑞)

𝑑𝑞
]
6×𝑛

[

𝑞1̇

𝑞2̇

𝑞3̇

𝑞4̇

]

4×1

 

 

𝐽 = (
𝑑ℎ(𝑞)

𝑑𝑞
)
6×4

=

[
 
 
 
 
 
 
 
𝜕ℎ1

𝜕𝑞1

𝜕ℎ1

𝜕𝑞2

𝜕ℎ1

𝜕𝑞3

𝜕ℎ1

𝜕𝑞4

𝜕ℎ2

𝜕𝑞1

𝜕ℎ2

𝜕𝑞2

𝜕ℎ2

𝜕𝑞3

𝜕ℎ2

𝜕𝑞4

⋮ ⋮ ⋮ ⋮
𝜕ℎ6

𝜕𝑞1

𝜕ℎ6

𝜕𝑞2

𝜕ℎ6

𝜕𝑞3

𝜕ℎ6

𝜕𝑞4]
 
 
 
 
 
 
 

 

 

�̇� =

[
 
 
 
 
 
�̇�
�̇�
�̇�
𝜔𝑥

𝜔𝑦

𝜔𝑧]
 
 
 
 
 

= [
𝑉
Ω
]      𝑉 = [

�̇�
�̇�
�̇�
]      Ω = [

𝜔𝑥 = ∅̇

𝜔𝑦 = �̇�

𝜔𝑧 = �̇�

]     �̇�4×1= [

𝑞1̇

𝑞2̇

𝑞3̇

𝑞4̇

] 

V= Velocitat Linial 

Ω=Velocitat Angular 

 

La equació Jacobiana: �̇� = 𝐽�̇�4×1 
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En el problema de la mà robótica volem desplaçar la mà en línia recta. Per tant només ens interessa la 

part linial de la matriu Jacobiana, o el què es el mateix, les 3 primeres files amb el que ens queda una 

matriu de 3x4. 

 

Si s’aïllen les velocitats angulars �̇� a la equació Jacobiana sense la part de velocitat angular queda: 

�̇� = 𝐽−1𝑉 

 

𝑁𝑜𝑡𝑎: 𝑛𝑜 𝑠′ℎ𝑎 𝑝𝑜𝑔𝑢𝑡 𝑡𝑟𝑜𝑏𝑎𝑟 𝑒𝑙 𝑠í𝑚𝑏𝑜𝑙 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑢 𝑝𝑠𝑒𝑢𝑑𝑜𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎 𝑖 𝑠′𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑙𝑎 𝑛𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó 𝑡𝑟𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝐴−1 

El problema es que la matriu Jacobiana que tenim no es quadrada i per tant no es pot invertir. La solució 

és utilitzar la pseudoinversa. En el cas que en el rang d’una matriu m<n. La fórmula de la pseudo inversa 

és 𝐴−1 = 𝐴𝑇(𝐴𝐴𝑇)−1. Desprès d’eliminar les 3 files inferiors de la Jacobiana, ens ha queda una matriu 

de 3x4. 

 

Finalment la solució que s’ha de computar es mostra a continuació. Però abans s’han de tenir en compte 

les singularitats per garantitzar que la mà no trobi problemes en determinades posicions. 

�̇� = 𝐽𝑇(𝐽𝐽𝑇)−1�̇� 

 

4.1.6 Evitant la singularitat 

Un dels principals problemes durant la operació del braç robòtic és la aparició de configuracions 

singulars, que son aquelles en que el manipulador perd graus de llibertat degut a la alineació de dos o 

més eixos i desemboquen en un comportament impredecible tals que petits moviments de la mà poden 

desembocar en velocitats articulars de magnitud descontrolada. És per això que per tal de garantitzar la 

robustesa i mantenir la destresa del sistema és important evitar aquestes situacions. 

 

Aquest problema apareix a conseqüència directa de la disminució del rang de la matriu Jacobiana del 

sistema al buscar solucions en posicions articulars properes a la singularitat, quan apareixen les 

singularitats, el determinant de la matriu Jacobiana s’anul·la i per tant no existeix la inversa.  

 

Degut a que en la estratègia de resolució escollida no es fan càlculs prèvis de les trajectories sino que 

aquestes es van recalculant iterativament en temps real, els problemes de singularitat no es poden 

preveure i s’han de solucionar abans de que apareixin. 

 

 

|𝑎| = (𝑎11 ∗ 𝑎22 ∗ 𝑎33 + 𝑎21 ∗ 𝑎32 ∗ 𝑎13 + 𝑎31 ∗ 𝑎12 ∗ 𝑎13) − (𝑎13 ∗ 𝑎22

∗ 𝑎31 + 𝑎23 ∗ 𝑎32 ∗ 𝑎11 + 𝑎33 ∗ 𝑎12 ∗ 𝑎21) 

 

𝑆𝑖 |𝑎| = 0 ∄𝑎−1 

 

 

 

Fig 4.10 Memotècnica 
determinant matriu 
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La solució passa pel dumping: alterar lleugerament la diagonal principal de la matriu sumant un valor 

constant amb un valor > 0 i <0.5 que en el braç robòtic sigui suficient per allunyar el problema de la 

singularitat i que a la vegada les desviacions provocades en el recorregut linial siguin imperceptibles. 

El valor de dumping 𝜆 = 0,1 dona bons resultats pràctics en el funcionament del robot. S’aplica 

multiplicant la matriu identitat per 𝜆 en la matriu inversa de la pseudoinversa. 

La fòrmula de la velocitat definitiva per computar és la següent:  

 

�̇� = 𝐽𝑇(𝐽𝐽𝑇 + 𝜆𝐼)−1�̇� 

 

4.2 ROS 

ROS és un meta-sistema operatiu robòtic que funciona sobre Unix. Es basa en el concepte de nodes 

descentralitzats encarregats de tasques específiques. Els nodes es comuniquen entre ells publicant 

informació o subscribint-se a “tòpics”, canals d’informació per on passen missatges en formats 

preestablerts de dades en forma de paquets. Cada node desenvolupa certes tasques programades en 

funció d’una o diverses entrades de dades (subscripció a tòpics) i publica els resultat de sortida en altres 

tòpics. Un node d’alt nivell es dedica a calcular a partir de la informació publicada a altres nodes i a 

publicar les decisions en nodes de més baix nivell fins a arribar als que controlen el hardware. 

 

Aquesta arquitectura permet un funcionament independent i aïllat entre els nodes millorant la 

robustesa del sistema i simplificant la tasca a l’hora de depurar, gràcies a que simplifica la localització 

d’errors que queden aïllats en nodes o tòpics de comunicació concrets.  

 

A nivell pràctic, els nodes encarregats de tasques de més baix nivell s’encarreguen de rebre dades de 

sensors o de fer funcionar actuadors. Aquests nodes publiquen tòpics amb la informació útil com per 

exemple la distancia en cas d’un sensor o la velocitat o posició en cas d’un actuador. Per altre costat es 

poden subscriure a tòpics que els envien comandes de control que els indiquen la presa de mesures en 

sensors o la realització d’un moviment en cas d’un actuador. 

 

Els nodes de més alt nivell s’encarreguen de tasques decisionals a partir de càlculs realitzats utilitzant 

dades de subscripció al feedback de nodes de més baix nivell i publiquen informació per a altres nodes 

d’alt nivell o directament publiquen ordres a actuadors i sensors.  

 

La xarxa de control es dissenya en funció de les necessitats de control del robot i per tant poden créixer 

en nombre de nodes en funció de la complexitat del mateix. Aquest tipus d’arquitectura permet 

encapsular eficientment les tasques específiques del robot simplificant posteriors modificacions i 

ampliació de futures funcionalitats que queden perfectament separades i independents. Aquesta 

arquitectura també facilita el treball d’equips humans distribuïts encarregats de diferents tasques. Un 

programador es pot dedicar a desenvolupar nodes de control d’actuadors i un altre es pot dedicar a 

tasques d’alt nivell en nodes separats reduint els conflictes. 
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ROS incorpora un catàleg de sèrie drivers per a una gran varietat de sensors a més d’eines de càlcul i 

visualització útils en diferents apartats de la robòtica. 

4.2.1 Descripció general del sistema desenvolupat en ROS 

Per al control en baix nivell del braç robòtic s’utilitza la controladora USB-2 de Dynamixel que s’integra 

directament a ROS que inclou els drivers de control de la controladora i els dels servomotors AX-12. 

 

Per al control de la mà, degut a que encara no hi ha disponibles drivers per a ROS, s’utilitza la 

controladora CM-9.04-B de Dynamixel que incorpora un framework de programació en C amb els drivers 

i busos de control per al petit servomotor Dynamixel XL-320 de la mà i l’avantbraç. Actualment el control 

de la mà és independent de ROS, s’espera connectar el módul de control de la mà a ROS en 

desenvolupaments futurs. 

 

L’objectiu global és un sistema pràctic que permeti controlar la posició de la mà per situar-la on l’usuari 

vulgui (dins d’un espai de treball acotat) i un cop situada poder agafar objectes per a desplaçar-los.  

 

S’ha desenvolupat un sistema que utilitza un localitzador mòvil en l’espai de treball i una implementació 

de cinemàtica inversa que s’encarrega de moure el braç robòtic de testeig col·locant la mà en el lloc del 

localitzador (marcador de posició) per agafar objectes. D’aquesta manera quan l’usuari desplaça el 

localitzador per l’espai, la mà es dedica a seguir-lo per l’espai fins a situar-se en posició. 

 

El primer pas ha sigut traspassar el modelat del braç robòtic de Solid Works a un model que inclogui la 

informació de configuració de cada articulació amb totes les mesures i dependències entre articulacions. 

S’ha utilitzat l’estàndar URDF codificat en XML. A continuació s’ha configurat el visualitzador en 3D Rviz 

de ROS per a que carregui el model del robot al sistema. D’aquesta manera es pot visualitzar el robot en 

3D i el que és més important es té accés al model i a l’estat de les articulacions a través del servidor de 

publicacions de ROS. 

 

Per altre costat s’ha definit un controlador Dynamixel que crea un node per a cada un dels motors i 

permet fer-los funcionar publicant sobre aquests nodes. Aquests nodes reben ordres d’alt nivell i les 

publiquen en un node “manager” de Dynamixel encarregat de communicar-se amb el controlador USB2 

i enviar els paquets als servomotors que toca. 

 

Finalment s’ha desenvolupat un node de control cinemàtic que s’encarrega d’importar el model del 

robot, crear un marcador per definir l’objectiu de la mà, calcular la posició de la mà en l’espai i finalment 

crear un bucle infinit que cada 0,1 segons estudia la cinemàtica del braç i calcula l’error de posició 

respecte a la posició desitjada definida pel marcador. Es calcula la distància a l’objectiu i s’aplica una 

velocitat lineal sobre la mà que es tradueix en un velocitat concreta a cada articulació. El marcador es 

configura des del node cinemàtic pero inicialitza un node independent que publica informació sobre la 

seva posició. D’aquesta manera a cada volta s’aplica una velocitat a cada articulació que es va reduint a 
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mesura que cada articulació s’acosta a l’objectiu.  En la implementació no s’aplica directament una 

velocitat al motor, sino que se li marca la posició articular desitjada que ha de recorrer en l’espai de 

temps d’una volta (0,1s). Concretament al finalitzar cada volta s’actualitza el Joint State Publisher i els 

controlador Dynamixel de cada motor amb les posicions resultants dels càlculs cinemàtics per a que 

actualitzin l’estat del robot a ROS i la posició de les articulacions en el robot real. 

 

Actualment el sistema funciona en llaç obert perquè no s’ha implementat feedback de posició dels 

motors, per tant si un motor queda bloquejat el sistema no n’és concient. En desenvolupaments futurs 

es vol utilitzar el feedback dels motors Dynamixel per actualitzar la informació real de posició. 

Actualment els servomotors acompleixen les ordres en una velocitat suficient per a que el robot i el seu 

model en ROS funcionin de manera coordinada.  

 

Resum de complements i nodes principals del sistema 

 

URDF: Per definir el model s’ha utilitzat l’estàndard URDF basat en XML que inclou la descripció física del 

model i les seves articulacions. El model es carrega al inicialitzar Rviz 

 

RViz: És el node encarregad de visualitzar el robot en 3D utilitzant el model URDF. Inicialitza el Joint 

State Publisher i després s’alimenta d’aquest per a visualitzar les articulacions com toca. 

 

Dynamixel Manager: és el node encarregat de sincronitzar-se amb els motors i la controladora USB2 de 

Dynamixel, enviar les ordres i rebre el feedback. 

 

Controladors d’articulació: cada articulació disposa d’un controlador linkat a un motor físic i connectat al 

node Dynamixel Manager. Reben les ordres del control cinemàtic i les publiquen al Dynamixel Manager 

que s’encarrega de distribuir-les.  

 

Joint State Publisher: és el node de ROS encarregat de publicar l’estat de les articulacions del model 

intern del robot. 

 

Cartesian Arm Kinematics: és el node de control principal. S’encarrega de les operacions d’alt nivell des 

de la inicialització de dades fins als calculs cinemàtics i la coordinació dels resultats als motors i al model 

intern de ROS. També es el responsable d’inicialitzar el node del marcador que serveix d’objectiu desitjat 

de la mà. 

 

KDL: és una llibreria especialitzada en cinemàtica de robots sèrie. Incorpora funcions per importar el 

model URDF, crear l’arbre, seleccionar la cadena d’articulacions de treball i finalment dels càlculs de 

cinemàtica directa i indirecta. Extreu els paràmetres de DH, el Jacobià del robot i s’encarrega dels càlculs 

principals de cinemàtica directa i de velocitat. 

 

Eigen: és una llibrería de càlcul que entre altres coses implementa funcions d’operacions de matrius a 

alta velocitat. S’utilitza en el mòdul de cinemàtica i també en certes operacions internes de KDL. 
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ROS Publisher: és un servidor intern de ROS que facilita la consulta d’informació com l’estat de les 

articulacions, el model  o l’estat del robot. Serveix per centralitzar informació útil compartida per un 

canal comú independent dels tòpics entre nodes. 

 

4.2.2 Nodes Implementats en ROS  

En el següent graf es mostra el graf de nodes que defineix el control del robot. Les fletxes representen 

els topics on es publica (fletxa de sortida) i als que s’està subscrit (fletxa entrada). 

 

 
Fig 4.11 Principals nodes de ROS involucrats en el funcionament de cinemàtica inversa 
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Responsabilitat dels nodes 

 
Fig 4.12 Nodes de ROS i responsabilitats  

Node de Cinemàtica Inversa de Velocitat 

El node de cinemàtica inversa s’encarrega de donar ordres de moviment a cada una de les articulacions 

en funció d’una posició desitjada de la mà. S’utilitzen les llibreries KDL per al càlcul de cinemàtica, Eigen 

per a transformacións eficients de matrius i diverses publicacions internes de ROS per accedir a 

informació d’estat del robot i retornar-ne els paràmetres resultants dels càlculs. 

 

1- Inicialització 

a. Inicia un apuntador mòvil gràfic sobre Rviz. 

b. Agafa el model URDF del servidor de paràmetres de ROS (ROS publisher). 

c. Construeix l’arbre del robot a partir de l’URDF. 

d. Selecciona la branca/cadena d’articulacions del robot (Base-Canell). 

e. Obté la posició actual de les articulacions del braç del Joint Publisher de ROS 

f. Obtenció dels paràmetres DH i es construcció de les matrius de transformació. 

g. Declaració i càrrega de dades útils: vectors amb noms de links, noms d’articulacions, nº 

d’articulacions... 

2- Entra a un bucle infinit de 0,1segons per cicle (mentre el node estigui actiu). 

a. Obté la posició actual de la mà per cinemàtica directa (Joint State Publisher). 

b. Defineix la posició final de la mà en funció de la localització de l’apuntador gràfic. 

c. Calcula l’error de posició de la mà (pos desitjada – posició actual). 
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i. Obté distància i direcció 

d. Calcula la velocitat lineal de la mà per a moure-la fins a la posició final. 

e. Calcula la cinemàtica inversa de velocitat: velocitat aplicada a cada articulació .  

i. Calcula la posició de l’articulació 𝐴𝑖  en 0,1segons a la velocitat predefinida 

1. Retorna la posició angular 𝑞 desitjada a 0,1seg. 

ii. La posició desitjada s’escriu en el Joint Publisher (actualitza el model a ROS)  

iii. La posició desitjada s’escriu al Goal Position del controlador Dynamixel de 

l’articulació. 

f. S’espera 0,1 segons 
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Fig 4.13 Diagrama de Fluxe de la implementació de la Cinemàtica Inversa de Velocitat 
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Funció Cinemàtica Inversa de velocitat lineal  

getCinemàticaInvVel(posició desitjada [x,y,z],angles _articulacions[a1,..,an], velocitats[n] ) 

 

- posició_desitjada[x,y,z]  conté el punt en l’espai on s’ha de moure la mà. 

- angles_articulacions[n] és el vector 𝑞 amb els angles actuals de totes les articulacions. 

- velocitats[] és el vector qd on es retornaràn les velocitats que s’han d’aplicar a cada una de les 

articulacions per a que la mà es mogui a una velocitat X cap a l’objectiu. 

 

1- Es calcula la posició de l’efector final amb cinemàtica directa i la informació del angles de les 

articulacions. 

2- Es calcula l’error de l’eix x, y i z entre la posició desitjada i la posició actual de la mà. S’obtenen 3 

valors numèrics, un per cada eix cartesià. 

3- Es construeix la matriu Jacobiana de 6x nº articulacions. 

4- S’omple amb la informació dels angles de les articulacions. 

5- Es seleccionen les 3 primeres files que contenen la informació relacionada amb la velocitat 

lineal. Les 3 últimes files tenen informació de velocitat angular que en aquest cas no és útil. 

6- La velocitat de les articulacions és la matriu inversa de la Jacobiana. -> �̇� = 𝐽−1 

a. Com que no es una matru cuadrada no té inversa. 

i. Es calcula la pseudoinversa de les 3 primeres files de la matriu Jacobiana . 

ii. Es posa un valor 𝜆 de dumping (sumat a la matriu d’identitat) per evitar les 

singularitats 

1. �̇� = 𝐽𝑇(𝐽𝐽𝑇 +  𝜆𝐼)−1 

7- El vector de velocitats conté la velocitat que cada articulació ha d’implementar per fer anar la 

mà a la velocitat definida. 

 

Node Dynamixel Manager 

S’encarrega de coordinar la comunicació entre la controladora USB-2 de Dynamixel i ROS. 

- Se li especifica:  

o El port USB sobre el que es treballa. 

o El rang dels identificadors dels servomotors Dynamixel amb els que es treballa. 

o La frequència de comunicació utilitzada (baud_rate). 

o Frequencia d’enviament i recepció d’ordres. 

- Està subscrit als topics de comunicació amb els 4 controladors Dynamixel de les articulacions 

amb servomotors AX-12: rotació esptlla, flexió espatlla, flexió colze i flexió canell. 

Nodes Dynamixel Controller (Articulació) 

S’encarreguen de rebre les ordres del node de cinemàtica de velocitat i enviar-les al node Dynamixel 

Manager. 

- Se li especifica: 

o Nom de l’articulació de referència. 

o Id del servomotor. 
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o Velocitat de treball 

o Limit de posició mínim i màxim. 

o Posició inicial. 

N’hi ha un de declarat per a cada articulació amb servomotor AX-12: rotació esptlla, flexió espatlla, 

flexió colze i flexió canell. 

URDF: Unified Robot Description Format 

URDF és un format estàndard basat en XML que permet definir les diferents parts d’un robot. Permet 

enllaçar la descripció dels components del robot a peces 3D en format STL.  

Inclou els paràmetres que defineixen les dimensions físiques del robot. A partir d’un punt inicial de 

coordenades s’especifiquen principalment la longitud i orientació dels connectors rígids i la situació i 

orientació de cada articulació.  

 

S’estableix una relació de dependèncis on cada articulacio defineix qui es el seu pare i qui es el seu fill. 

L’eix de l’articulació es situa a l’inici del link del seu fill (o on acaba el del seu pare) 

 

Quan es monta el robot es parteix d’un link base que es connecta a una o varies articulacions fill. En la 

relació de posició d’un fill respecte al seu pare s’estableix l’eix articular.  

 

 L’eix de coordenades d’orígen d’un link s’estableix en funció dels moviments encadenats de les 

articulacions anteriors. A partir d’aquests eixos de coordenades dependents es poden també modificar 

els “offsets”  desplaçament sobre l’orígen (x,y,z) i si hi ha rotació  en qualsevol dels eixos (r,p,y): roll, 

pitch, yaw.  

 

Tot i que inicialment es va utilitzar un plugin d’exportacio a URDF des-de Solid Works, degut a l’aparició 

d’errors finalment s’ha desenvolupat l’XML des de zero.  

 

El model exportat des de SolidWorks es conserva per ajudar en la futura implementació d’inèrcia ja que 

incorpora informació preliminar de massa i els models tridimensionals en STL que ofereixen una 

reproducció real del robot. 

 

El modelat final a quedat simplificat degut a la substitució del modelatge real amb peces per caixes 

simples. 

 

Els elements principals són els <link> (connectors) i <joint> (articulacions). Per defecte l’orígen d’un línk 

parteix de l’eix cartesià de l’articulació “pare”.  Per defecte l’orígen d’una articulació parteix de l’eix 

cartesià del final del link “pare”. 

  A cada Link se li especifica: 

o Nom identificador. 

o Geometria (S’han utilitzat caixes amb longitud, amplada i gruix). 

o Orígen: desplaçament lineal sobre l’orígen cartesià (x,y,z). 

o Orígen: rotació sobre l’orígen (r,p,y) roll, pitch, yaw. 
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 A cada Joint se li especifica: 

o Nom identificador 

o Tipus -> revolució (revolute) 

o Origen: desplaçament cartesià (x,y,z) a partir de l’orígen  

o Origen: rotació (r,p,y)- Roll, Pitch, Yaw a partir de l’orígen 

o Pare (Articulació prèvia) 

o Fill (Articulació posterior) 

RVIZ 

RViz és un visualitzador tridimensional que permet mostrar la informació publicada al 

robot_state_publisher de ROS. Aplicat al projcete, RViz visualitza el braç articulat a partir del model 

URDF.  

 

També s’encarrega de visualitzarel marcador de posició interactiu i publicar-ne la posició al node del 

“marker_ik” que s’utilitza per calcular la posició desitjada de la mà en la cinemàtica de velocitat. 

El marcador d’RViz es pot desplçar amb el ratolí per l’usuari, però ha d’informar dels desplaçament a 

“marker_ik”. 

KDL – Implementació de cinemàtica 

Es tracta d’un framework encarregat de facilitar al programador els càlculs relacionats amb la cinemàtica 

directa i inversa. S’encarrega de processar “l’esquelet”  o arbre d’articulacions d’un robot analitzan’t ne 

les dependències (pare fill) i les seves localitzacions i orientació. El robot es descomposa en branques de 

l’esquelet que conformen cadenes d’articulacions sobre les que es fan els càlculs.  

 

Una cadena d’articulacions conté una base on s’inicía el model i un element final. En un braç humà la 

base sería el torax i l’element final la mà. KDL permet obtenir la cinemàtica directa d’una cadena 

d’articulacions: la posició relativa de qualsevol dels elements de la cadena respecte a la base. Seguint 

l’exemple del braç humà: en quina posició i orientació es troba la mà respecte al tòrax. 

 

En el codi de cinemàtica inversa del projecte KDL s’utilitza per: interpretar l’URDF i obtenir un model de 

l’arbre del robot (braç articulat). Després agafa la branca desde l’arrel (base_link) fins a la rotació del 

canell (rot_munyeca). 

 

KDL s’encarrega de realitzar part dels càlculs de cinemàtica directa i inversa desenvolupats en el 

projecte. 

 

Les funcions més importants utilitzades en  KDL són les següents: 

o treeFromUrdfModel (model, arbre) 

○ Crea un arbre a partir del model URDF 

o arbre.getChain (base, canell, nom_links) 

○ Crea la branca de treball a partir de l’arbre 
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o ChainFkSolverPos_recursive(q_angles,pos_out, chain_link_name) 

○ Retorna la posició i orientació de la mà en base a la posició de les 

articulacions. 

o ChainJntToJacSolver (kdl_chain) 

○ Prepara la matriu jacobiana d’una cadena d’articulacions 

 

En el codi es pot veure en detall el funcionament i utilització d’aquestes funcions. 

Eigen – Paquet de càlcul 

És un paquet de càlcul matemàtic optimitzat per a realitzar operacions amb notacio simple i a alta 

velocitat. En el projecte s’utilitza per realitzar operacions amb matrius/vectors. 

És un paquet necessari per a realitzar els càlculs cinemàtics de matrius de KDL i en la programació de 

nodes s’utilitza per a declarar vectors o matrius que s’han de passar i rebre com a paràmetres en KDL.   

La creació de matrius d’identitat, operacions bàsiques, transposició de matrius o inverses en són el mes 

utilitzat. 

TF  

És un paquet de ROS que permet seguir l’evolució del model al llarg del temps. Manté la relació entre les 

coordenades i posicions artiuclars en la estructura del robot al guardant les posicions durant el temps. 

Publica la informació de l’estat físic del robot i permet fer constultes del seu estat del robot desde 

qualsevol node.  

En el projecte s’utilitza per a publicar el càlcul de la posició de la mà en la cinemàtica directa i després 

poder-la consultar des de les funcions que calculen la cinemàtica inversa de velocitat. 

Desenvolupaments futurs 

Queden pendents de millorar en el futur els apartats relacionats amb: 

- Estudi del par motor estàtic a les articulacions. 

- Definir en el sistema els límits de posició dels servomotors. 

- Estudi de la inèrcia en la dinàmica del moviment. 

- Estudi de col·lisions en zones específiques de l’espai de treball. 

- Utilització del feedback dels servomotors per retroalimentar la informació de posició amb 

informació real. 

 

http://docsetools.com/articulos-utiles/article_108853.html 

http://ac.els-cdn.com/S1697791214000855/1-s2.0-S1697791214000855-main.pdf?_tid=d8376672-

da47-11e4-8f19-00000aacb35f&acdnat=1428096463_62f1d1bb05c9a4d528b2ae844bdb54b9 

 

 

http://docsetools.com/articulos-utiles/article_108853.html
http://ac.els-cdn.com/S1697791214000855/1-s2.0-S1697791214000855-main.pdf?_tid=d8376672-da47-11e4-8f19-00000aacb35f&acdnat=1428096463_62f1d1bb05c9a4d528b2ae844bdb54b9
http://ac.els-cdn.com/S1697791214000855/1-s2.0-S1697791214000855-main.pdf?_tid=d8376672-da47-11e4-8f19-00000aacb35f&acdnat=1428096463_62f1d1bb05c9a4d528b2ae844bdb54b9
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5 Anàlisi econòmic 

Anàlisi econòmic de la fabricació de la mà, preus sense IVA per a una pre-sèrie. 

Costos fixos: Eines 

● Impressora 3D Up Plus 2 - EntresD: 1239€ 

○ Inclou espàtula, guants, pinces i alicates 

● Eines variades: alicates planes de punta fina, pinces, laca per impresora 3D: 30€ 

Costos variables: Materials 

 

Material Proveïdor Preu Unitat Unitats Preu total Nº mans 

ABS 1kg 1,75mm Rep Rap BCN 18.95 2 (colors) 37.9€ 40 

Varilla fibra de carboni 2.5mm diam 1m RC Tecnic 2.5€  

 

1 2.5€ 7 

Bobina fil de pescar nylon 0,5mm 100m Decathlon <3€ 1 3€ 120 

Servomotor Dynamixel XL320 Ro-botica 23.93 2 48€ 1 

Epoxy 2 components Ferreteria 3€ 1 3€ 20 

Conversor DC-DC 7,2V - 0,5A Onda Radio 8€ 2 16€ 1 

Cable Servo Ro-botica 7€ 2 14€ 1 

 

Cost material 10 Mans: 913€ 

Costos variables: Mà d’obra 

Mà d’obra semi qualificada amb 10 hores d’entrenament: 10-15 € hora (aprox) 

● 2 h impressió (temps d’escalfament, control, canvi de plataforma i posada a punt) 

● 1,5h neteja 

● 2h muntatge i soldadura 

● Total aprox: 80€ 

Cost total producció pre-sèrie 10 unitats taller propi (sense contar desenvolupament) 

 Costos fixes: 1300 

 Costos Variables: 913+80*10=1713 

 Total: 3013€ -> 300€/unitat 

Cost de desenvolupament (hores) 

 200h Disseny + Construcció 

 50h Electrònica 

http://entresd.es/impresora-3d-pro-up-plus2.html
http://3dlac.com/Producto/
http://www.reprapbcn.com/es/catalog/abs-175mm
http://www.rctecnic.com/varillas-de-fibra-de-carbono/378-varilla-de-fibra-de-carbono-25x1000mm.html
http://www.decathlon.es/C-1023955-hilos-de-pesca
http://ro-botica.com/es/Producto/ROBOTIS-DYNAMIXEL-XL-320/
http://ro-botica.com/es/Producto/ROBOTIS-DYNAMIXEL-XL-320/
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 70h R+I 

 200h Programació 

 100h Memòria 
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6 Conclusions 

Aquest PFC s’ha allargat per sobre del que inicialment s’esperava, la complexitat de la integració 

electrònica i la falta de disponibilitat durant llargs períodes per motius laborals n’han estat les causes 

principals. Durant els 3 anys que ha durat el projecte s’han modificat certs objectius a causa de l’aparició 

de noves tecnologies, però en balanç s’han acomplert els objectius d’aprendre interdisciplinarment i 

desenvolupar un projecte d’enginyeria relacionat amb robótica ben complert. Puc afirmar que els 

coneixements desenvolupats durant aquest projecte els he aplicat al món laboral. 

 

Informàtica - electrònica: he après a treballar amb microcontroladors programant-los en baix nivell, he 

treballat amb diferents protocols de comunicació, diferents tipus de controladores i frameworks de 

programació (AVR, Arduino, DarwinOP, Dynamixel i ROS), s’han utilitzat diferents tipus de llibreries, 

creat i reutilitzat codi existent fins a obtenir control sòlid sobre la mà. He obtingut gran experiència 

pràctica de programació en robòtica que he pogut aplicar a la meva feina com a logista a metges sense 

fronteres en projectes com un respirador artificial de baix cost, vídeo2.  

 

L’aprofundiment de ROS en la fase final del projecte amb tota la complexitat que implica entendre el 

funcionament de les “tuberies” que interconecten els diferents mòduls d’un robot (o un sistema 

distribuit), la utilització de paquets com KDL, Rviz o Eigen sumat a tot el coneixement teòric de 

cinemàtica que s’ha hagut d’implementar és d’incalculable valór i serà de molt bona utilitat de cara al 

futur. 

 

Disseny: he après a dissenyar en SolidWorks, a utilitzar una impressora 3D amb tot el que comporta, he 

estudiat l’anatomía de la mà fins al punt d’assistir a pràctiques de medicina amb mans de cadàvers. 

S’han realitzat innumerables evolucions, modificacions i testeig als dissenys fins a aconseguir el resultat 

final. Aquest coneixement s’ha aplicat després en mans robòtiques més complexes, disseny de drones, 

modificacions de grippers i altres tipus de complements. El 2014 vaig adquirir una impresora 3D 

comercial a la que estic donant gran utilitat. 

 

El següent mosaic de fotografíes mostra projectes en els que he estàn involucrat i tots ells parteixen de 

l’experiència adquirida en control i disseny durant el desenvolupament de la mà robòtia del Darwin OP. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0tBTsDLYguw
https://www.youtube.com/watch?v=IsCF_Jr65QQ
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Per finalitzar les conclusions, el següent esquema de l’Abril del 2012, encara que desactualitzat en algun  

punt, resumeix perfectament els principals processos implicats en el projecte i demostra que el núcli fort 

dels objectius del projecte inicial s’ha acomplert.  
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● A l’Alicia Casals directora del projecte, per haver donat tot el suport necessari en un projecte 
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Annex 1 Control de baix nivell: microcontroladors 

En aquest apartat es descriuen els sistemes de control de baix nivell que s’han utilitzat durant les 

diverses fases del projecte. El control principalment s’ha realitzat sobre diferents tipus de servomotors 

amb diferents plataformes. 

A1.1 Servomotors estàndard VS Dynamixel 

Els servomotors estàndard analògics de radio control per a cotxes, vaixells o avions, funcionen a base de 

polsos elèctrics (PWM) d’una determinada durada en milisegons que determina la posició on s’han de 

moure. Un potenciòmetre connectat a la sortida de la reductora determina amb una senzilla electrònica 

si el motor ha de continuar girant o ha arribat a la seva posició establerta.  

Aquests servomotors tenen certes limitacions: 

● A mesura que s’acosten a la posició desitjada, la potència  del motor disminueix, per tant al final 

del recorregut no ofereixen tota la força possible mecànicament per mantenir la posició 

definida. 

● No tenen feedback de posició (ni de cap altra mena). Si el servo no arriba a la posició destí, ho 

seguirà intentant mentre el senyal es mantingui, però l’emissor no té manera de saber si s’hi ha 

arribat. En cas que el servomotor sigui bloquejat externament, seguirà intentant arribar-hi fins 

que s’esgoti l’energia o es cremi el motor. Sense aquest i altres feedbacks com l’electricitat 

donada, la força que es fa o la temperatura del motor no són mesurables així que en robòtica 

tendeixen a cremar-se amb facilitat. 

● No són configurables (parell motor) ni tenen protecció contra sobreescalfament. 

● Cada servomotor incorpora tres cables (VCC, GND i Data) que s’han de connectar directament al 

controlador. Si el robot incorpora molts graus de llibertat dependents com en un braç articulat, 

el cablejat (un cable triple de cada servomotor al sistema de control) complica la integració.  

● Funcionen amb un senzill pols modular PWM, un protocol ampilament extès i fàcil de reproduir 

amb tot tipus de controladors i microcontroladors. 

 
 

Els servomotors Dynamixel incorporen un microcontrolador amb registres de memòria i un 

descodificador de dades. Es comuniquen amb el servidor utilitzant diferents protocols sèrie, i tots 

inclouen un identificador dins del bus. Solucionen les limitacions anteriorment esmentades: 

● Coneixen en tot moment la seva posició i utilitzen la força de torsió necessària per arribar a una 

posició en funció del PID programable que incorporen.  

● Retornen informació de posició, temperatura, intensitat, voltatge... al controlador tancant el llaç 

d’informació per prendre decisions amb criteri. 
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● Es poden controlar fins a 255 actuadors sèrie en un únic bus (daisy chain), així es facilita el 

cablejat en estructures robòtiques amb molts graus de llibertat com braços articulats. Un 

servomotor es connecta amb el següent sense passar pel controlador. 

● El sistema de control es molt mes potent que el PWM però a la vegada té una implementació 

més complexe en plataformes que no incloguin drivers de control. La informació del 

funcionament es pública i per tant els drivers es poden programar com ja ha passat en Arduino i 

ROS, però els darrers servomotors del mercat molts cops no estàn soportats. 

 
Fig 6.1 Bus Dynamixel Daisy Chain 

A1.1.2 Polsos PWM i SD84 

Aquesta placa de control de servomotors s’encarrega d’enviar polsos PWM’s compatibles amb els 

servomotors estàndards per a ràdio control. El PWM es genera amb un pols digital de durada variable 

dins d’un determinat cicle estable. En el cas dels servomotors, la longitud complera del cicle PWM té 

una duració d’entre 10 i 25ms, el que defineix la posició del servomotor és la durada del pols que dóna 

voltatge a l’inici de cada cicle. Aquesta durada d’entre 0,5 i 2,5 ms defineix la posició del servomotor, 

que normalment gira entre 0 i 180º. 

 

 
 

La plataforma SD84 disposa d’un senzill entorn gràfic en Windows que permet controlar en temps real la 

posició de fins a 84 servomotors. Les primeres versions de la mà que utilitzaven servomotors Hitec HS45 

HB es van provar sobre aquesta plataforma.  

 

Vídeo 1 - Agafant objectes 

Vídeo 2 - Agafant objectes i fent rotar l’avantbraç 

 

A1.1.3 Microcontroladors Atmel Atmega 

L’objectiu del desenvolupament en aquesta plataforma, era programar un PWM en una electrònica de 

Fig 6.2 Controladora PWM SD-84 

https://www.youtube.com/watch?v=BnJSwN5PirE
https://www.youtube.com/watch?v=42F7eJ6CiFw
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petites dimensions que es pogués integrar a la mà i fes la funció de controladora. Es va utilitzar una 

programadora Atmel AVR Dragon que programava un controlador Atmega 168 mitjançant el protocol 

ISP. Es va escollir aquesta tecnologia donat que és la mateixa que utilitzen els servomotors Dynamixel 

per a la gestió de control dels motors, encòders i comunicació del bus dynamixel per TTL a més de ser 

una tecnologia accessible i provada. 

 

Tot i que finalment aquesta no ha sigut l’opció definitiva de control de la mà, va servir per aprendre a 

programar microcontroladors a baix nivell, comprendre les limitacions d’aquests petits ordinadors i 

buscar estratègies per aprofitar-ne tota la capacitat de càlcul maximitzant-ne les seves funcionalitats.  

 

A diferència de la programació en alt nivell, en aquests dispositius s’ha de configurar la velocitat del 

processador, si els ports s’utilitzen en mode de lectura o escriptura, els seus temporitzadors i altres 

paràmetres per a fer-los funcionar correctament. 

 

Per exemple, un simple delay per interrupcions implica desconnectar les interrupcions, configurar un 

timer a una velocitat concreta en un mode particular i tornar activa les interrupcions. Desprès es de 

calcular el temps total de la interrupció manualment a partir de la freqüència de configuració de la 

velocitat. 

 

Concretament es va programar el funcionament en baix nivell dels PWM, control de leds i botons a més 

d’escriure pel protocol de comunicació UART. També es van implementar estratègies d’optimització del 

funcionament dels microcontroladors  d’un únic thread amb l’ús d’interrupcions. 

A1.1.4 Programadora AVR Atmel Dragon 

 

Per a programar un microcontrolador fa falta una programadora. Es va 

escollir la AVR Dragon perquè permet fer debugging en temps real del 

funcionament intern del microcontrolador i observar el funcionament 

del codi posant-lo en pausa o executant pas a pas el que s’executa a 

l’interior del xip. 

Preparació de la programadora Atmel AVR Dragon 

El primer pas va ser preparar la programadora per a poder-hi connectar xips i programar-los.  

Components:  

- Programadora Dragon. 

- “40-Pin ZIF Socket” (permet connectar i desconnectar els xips amb facilitat). 

- Tires de pins mascle estándard (2,54mm) de doble fila. 

- Cable pla de 34 i 10 cables en paral·lel amb els seus respectius connectors. 

 

Fig 6.3 Atmel Dragon 
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Primer es va soldar el conjunt del ZIF Socket i les tires de pins dobles. A part es van preparar els cables 

plans amb connectors i finalment es va muntar el conjunt en una caixa de fusta per a evitar curtcircuits 

donat que tota l’electrònica estava exposada. 

 

 
Fig 6.4 AVR Dragon preparada per programar un Atmega 168 

http://www.atmel.com/webdoc/avrdragon/index.html 

Programant un AVR Atmega 

 

El següent pas va consistir a començar a programar, per a la tasca es va utilitzar el framework Atmel 

Studio 6.0. Primer és configurar la velocitat d’escriptura al microcontrolador Atmega 168 en el port ISP, 

un cop es valida la comunicació entre el microcontrolador, la AVR Dragon i l’ordinador es poden 

començar a carregar programes. 

 

 
Fig 6.5 Pins Atmega 168 

http://www.atmel.com/webdoc/avrdragon/index.html
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1- Toogle Led - Es va carregar un senzill programa d’exemple que “aixeca” un dels ports digitals (PC0) 

configurat per a sortida per encendre un led (protegit per una petita resistència d’uns 500Ω). L’objectiu 

era validar el bon funcionament de la càrrega de software i del microcontrolador. 

  

2- Toogle Led’s - Es va carregar i modificar un programa d’exemple que encén i apaga 8 leds utilitzant 

delays en un loop infinit del thread principal del microcontrolador.  

Objectiu: familiaritzar-se amb la programació bàsica del sistema i la distribució i configuració dels ports 

del microcontrolador. 

 

3- Snake Led’s - Aquest programa d’exemple s’encarrega d’encendre i apagar 8 leds connectats al port D 

com a sortida en diferents patrons creant recorreguts de llum. Entra en joc la configuració dels timers, 

gestió d’interrupcions, configuració de prescalers i càlcul dels temps absouluts en funció de les velocitats 

configurades.  

 

4- Led Button - Aquest programa d’exemple rep un canvi d’estat per un botó i modifica la funcionalitat  

dels leds. El senyal de lectura es realitza amb un botó físic normalment obert connectat al pin PC0 

configurat per a lectura. Per a fer una bona lectura s’ha d’utilitzar una funció debouncer que suavitza el 

senyal de lectura del botó. 

 
Fig 6.6 Senyal de polsació d’un botó 

 

5- PWM Hardware - Un cop entès el funcionament per aixecar i baixar els ports digitals, l’objectiu és 

moure un servomotor amb un senyal PWM pel fil central del microcontrolador. Concretament en aquest 

exemple s’utilitza el pin PB0, un temporitzador defineix la fase del PWM i un altre s’encarrega de pujar 

el senyal durant el temps indicat a l’inici de cada cicle. 

 

En aquest punt  es pot moure el servomotor, però no es pot mantenir una comunicació si el processador 

de microcontrolador està ocupat creant el PWM, per a això en els següents programes s’utilitzarà una 

estratègia més avançada  creant els cicles dels PWM amb interrupcions del xip i deixant lliure el 

microprocessador. 

 

6- Test on Timers - Aquest senzill programa ens permet configurar i activar els timers perquè 

automàticament ens donin interrupcions i accés a funcions específiques quan es compleixin les 
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condicions preestablertes. És el primer pas per a evitar ocupar el thread principal generant els PWM. 

 

7- PWM Jimmy Murdok (Jimmy Murdok = Oriol López). Aquest programa s’encarrega de crear el PWM 

amb interrupcions amb els timers del microcontrolador. S’ha de definir la freqüència de treball del timer 

amb l’opció prescaler i calculant el temps total manualment en funció de d’aquesta configuració. 

L’avantatge d’utilitzar els timers és que fan saltar les interrupcions independentment del fil principal de 

processat i per tant el processador queda lliure per realitzar altres tasques. 

 

8- Control Darwin Hand (Novembre 2012) - Aquest programa ajunta els procediments previs creant un 
PWM gestionat per interrupcions que es modifica en funció de l’input de dos botons situats i d’aquesta 
manera controlar l’obertura i tancament de la mà.  
Concretament el circuit consta de 2 botons físics i un interruptor. Els botons estan connectats als ports 
PC0 i PC1 configurats per lectura i amb el senyal filtrat per una funció debouncer. En iniciar el programa 
s’envia un senyal PWM pel pin PB0 amb variacions de fase per primer obrir, després  tancar  i finalment 
deixar la mà al centre i a l’espera d’introduir ordres pels botons. 
  
Cada cop que es prem un dels botons es modifica la longitud de la fase per moure la mà. El botó verd 
obre la mà i el vermell la tanca. El rang de valors de la mà oberta a la mà tancada és de 600 unitats, a 
cada pulsació es varia en 80 unitats. 
 

Vídeo de la mà funcionant amb “Control Darwin Hand”. 

 

 
Fig 6.7 Muntatge de test de control AVR: Leds, comunicación i mà (servomotor) 

 

9 - USART Com’s ( Febrer 2013) 

- UART  envio 

https://www.youtube.com/watch?v=45pHNfA3K8E


73 

- USART pruebas 

- USART recibir datos 

Per a comunicar-se amb l’ordinador utilitzant comunicació serie síncrona, es va utilitzar un xip MAX232N 

que limita el voltatge del bus serie de l’ordinador als 5V de lògica de transistors del microcontrolador. 

Utilitzant Hyperterminal es van escriure diferents programes per obrir una connexió tant d’escriptura 

com de lectura i enviar i rebre dades des de l’ordinador. Aquest és el mètode de comunicació que 

utilitzen els servomotors Dynamixel per mantenir una comunicació amb el controlador. En la versió 

“UART envio” permet escriure una cadena de caràcters per un canal de comunicació a 9600 baudis i que 

aquests apareguin escrits per hyperterminal a l’ordinador. En la versió “USART recibir datos”, s’escolten 

els senyals de l’ordinador (en forma de cadenes de caracters) que es guarden en un buffer i en períodes 

regulars s’envien de tornada pel bus d’informació. 

A1.2 Protocol Half Duplex RS232 / TTL aplicat a Dynamixel 

Una part dels actuadors Dynamixel, inclosos els AX-12 utilitzats en el projecte, utilitzen un protocol de 

comunicacions Half Duplex d’un sol cable  basat en el protocol RS232 / TTL. En aquest apartat 

s’introdueixen els conceptes de control d’aquesta tecnologia. 

 

● Half Duplex (semi dúplex): enviament de dades bidireccional però no simultani, només un 

dispositiu pot emetre dades en un moment donat, s’ha de donar permís per enviar. Exemple: el 

protocol per parlar per un walkie talkie on s’ha d’esperar permís per a parlar amb la paraula 

“canvi”. 

● RS232: és un protocol tradicional per a l’enviament de dades en sèrie. Estableix les 

característiques elèctriques, el temps i el significat del senyal. 

● TTL (Transistor - Transistor Logic): és una família lògica de circuits digitals que permet 

transformar els paquets RS232 per a escriure als registres EEPROM i RAM dels actuadors AX-12. 

No confondre amb TTL-time to live (temps de vida dels paquets abans de desaparèixer). 

 

Per tant en el sistema “controlador-servomotor” s’estableix comunicació entre un host (amfitrió) 

controller (ex; controladora CM-730, un xip Atmega o una placa Arduino) que envia comandes i els 

actuadors robòtics que fan el que toca i retornen informació d’estat.  La informació s’envia en paquets 

de missatges amb comandes basades en TTL. I el terme half duplex es refereix a què els dispositius 

lligats a un canal (cable) comú d’informació només tenen permís per “parlar” quan no hi ha cap altre 

dispositiu “parlant”. En el cas dels actuadors que estan lligats en una cadena d’un únic cable de 

comunicació passen la major part del temps escoltant i només parlen quan se’ls demana (a les ordres 

del controlador). 

 

També es poden configurar els actuadors de la cadena per a escoltar i només obeir les ordres. Tots els 

actuadors Dynamixel d’una cadena són capaços d’escoltar cada missatge que és transmès pel cable. 

Però cada actuador té assignat una única adreça entre 0 i 253. Si un actuador rep un missatge que no és 

per ell l’ignora. L’única manera de rebre l’atenció de tots els dispositius a la vegada és utilitzant l’adreça 

de publicació 254 (0xFE). 

http://es.wikipedia.org/wiki/MAX232
http://es.wikipedia.org/wiki/Half_duplex
http://es.wikipedia.org/wiki/RS_232
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa_TTL
http://support.robotis.com/en/product/auxdevice/controller/cm700_manual.htm
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A part de portar dades de posició i velocitat precises, els paquets també transporten informació 

retornada dels actuadors. Quan el host ho demana, un actuador AX-12 pot retornar la posició angular, 

velocitat, temperatura, voltatge d’entrada... Es pot utilitzar una simple comanda de lectura i tenir accés 

a la informació guardada a cada posició (registre) de la taula de control de l’actuador. 

A1.2.1 Control de Dynamixel AX-12 (Teoria) 

Aquest servomotor dissenyat especialment per a aplicacions robòtiques ha revolucionat el món dels 

actuadors robòtics de baix cost. És la base sobre la qual s’ha creat el robot Bioloid. Amb una força de 

torsió de 15kg/cm, bona precisió i accés a configuració dels seus paràmetres ha obert un nou ventall de 

possibilitats. 

 

Incorpora un microcontrolador Atmega 8 amb 24 registres de 2 bytes d’EEPROM i 24 de RAM 

 

EEPROM:  

Serveix per controlar les dades no volàtils com l’identificador de l’actuador dins del bus, número de 

sèrie, versió del firmware, velocitat del bus, angles límit, temperatura màxima, voltatge màxim i esforç 

límit a més d’alguns registres reservats per a funcions internes.  

 

 
Fig 6.8 Àrea EPPROM no volátil d’informació/configuració del servomotor  

Els 24 registres de RAM s’utilitzen per consultar informació a temps real d’esforç, temperatura, posició, 

flags. O per definir paràmetres com la posició destí, la velocitat de treball o la força que s’ha d’utilitzar 

entre altres paràmetres. 
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Fig 6.9 Àrea RAM (volàtil) de consulta/configuració del servomotor 

 

L’electrònica de l’AX-12 funciona en un marge de 9-12V. 

 

Les ordres s’envien en format de paquets que sempre s’obren amb 0xFFFF (aquesta sentència no es 

repeteix i sempre indica l’inici d’un paquet).  A continuació s’envia la id de l’actuador amb què es vol 

treballar entre 0 i 253 (0x00 - 0xFE). Després s’indica el nombre de paràmetres que s’utilitzaran + 2 

reservats per a la suma de verificació definint la longitud del paquet. Aquest paràmetre defineix la 

longitud final del paquet. A continuació s’envia una de les instruccions de registre (normalment llegir o 

escriure) seguida dels paràmetres necessaris de l’operació, per exemple registre i valor per escriptura i 

el paquet es tanca amb la verificació de suma. 

 

Més informació: 

http://www.servomagazine.com/uploads/issue_downloads/Unwinding_the_AX12.pdf 

Fig 6.10 Estructura, funcions i exemples dels paquets del servomotor AX-12 

http://www.servomagazine.com/uploads/issue_downloads/Unwinding_the_AX12.pdf
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A1.3 Arduino Nano V3 

Per a simplificar el disseny, programació i electrònica de control de la mà i actuadors Dynamixel es va 

migrar a la plataforma Arduino. En general Arduino treballa en més alt nivell que els Atmega i facilita la 

programació, utilització de llibreries i comprensió del codi. 

A1.3.1 Control PWM amb botons 

Es va implementar un programa equivalent anomenat Darwin Hand Button control (Juny 2014) que 

d’una manera semblant fa anar un PWM controlat per botons amb un debouncer. La utilització de la 

petita controladora Arduino Nano va permetre “encapsular” l’electrònica darrere del servmotor AX-12 

en una petita protoboard i fer el sistema portable amb un carregador USB de petites dimensions i un 

senzill comandament amb 2 botons heretat de les versions anteriors. El servomotor Hitec gràcies al seu 

baix conum s’alimenta directament de l’Arduino a 5V. 

 

 
Fig 6.11 Control encapsulat amb Arduino Nano V3 

A1.3.2 Control de Dynamixel utilitzant les llibreries de Savage Electronics 

Com a opció de secundària en cas necessari, es va provar de controlar els servomotors Dynamixel AX-12 

utilitzant Arduino amb llibreríes desenvolupades per la comunitat. Per a la tasca, fa falta una 

protoboard, una bateria i un xip 74LS241: un buffer triestat encarregat d’evitar que els senyals de 

lectura i escriptura se superposin creant confusió en el sistema de control, el circuit no és compicat i 

s’implementa fàcilment sobre una protoboard. Les llibreries de Savagelectronics per controlar els AX-12 

utilitzant Arduino s’han utilitzat satisfactoriament. 

 

 
Fig 6.12 Connectivitat per al control de Dynamixel amb Arduino 

http://savageelectronics.blogspot.com.es/2011/01/arduino-y-dynamixel-ax-12.html
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Annex 2 Evolució del disseny 

A2.1 Falanges 

.... 

Falange 1 

Aquesta és la primera aproximació de dit. Està basada en el disseny de la mà de fusta. Els objectius del 

disseny són els següents: 

● Provar els coneixements adquirits en software de disseny industrial. 

● Dissenyar dues falanges, senzilles però funcionals.  

● Comprovar el comportament de la impressora en els límits inferiors de les mides imprimibles. 

● Demostrar la viabilitat del disseny 

 

Aquestes falanges, amb una longitud de 8 mm i un diàmetre de només 6 mm (fig 4.7) són tot un repte 

per a la impressora 3D. A la imatge inferior dreta de la fig 4.4 es poden observar els canals per on passen 

els tendons. 

 
Fig 4.4 - Disseny de la falange distal del primer disseny 
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Fig 4.5 - Falanges 1 a punt de ser impreses en 3D 

 

 

Conclusions: 

● La frontissa és capaç de moure’s. 

● Els petits forats per passar tendons pràcticament han desaparegut en la impressió.  

● El disseny és massa petit, queda clar que per a desenvolupar amb comoditat s’ha de 

sobredimensionar el disseny fins a la mà humana. En la fase final, un cop definit i provat el 

disseny es tornarà a fer petit.  

● S’ha d’augmentar l’espai entre les articulacions, el sistema queda encaixat a pressió. 

 

 
Fig 4.6 impressió i assemblatge de les falanges 1 

Falange 2 

En aquest disseny s’han augmentat les mides, aproximant-les a la mà humana, es tracta del primer 

prototip al qual s’instal·len tendons per provar el funcionament. Les tres falanges conformen un dit amb 

una longitud total de 60 mm, una amplada de 13 mm i una alçada de 10 mm 

 

Objectius:  

● Instal·lar tendons i provar la subactuació. 
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Fig 4.7 Vista lateral de les Falanges 2 

 
Fig 4.8 Dit amb Falanges V2 

 

Conclusions: 

● L’espai entre les articulacions és massa petit, encara hi ha molt de fregament.  

● El sistema funciona, els tendons controlen totes les articulacions.  

● La construcció és sòlida i ben acabada. 

● El disseny estructural és bo, es manté en el futur fins a la versió 5. 

 

Falange 3 

Objectius: 

● Minimitzar el fregament. 

● Introduir ”arandeles” (volanderes) a les articulacions. 

● Ús de cargols de mètrica 2 als eixos. 

L’objectiu d’aquesta versió és la millora de l’espai entre les frontisses, s’han creat diverses subversions 

per provar amb diferents mesures fins a aconseguir un disseny funcional amb poc fregament. S’hi han 

assemblat cargols de mètrica 2 amb arandeles. Les petites variacions en les distàncies entre frontisses, 

han permès estudiar el pas del disseny en 3D al disseny per capes de la impressora, s’ha treballat en els 

límits on s’inclouen noves capes de plàstic, que en petites distàncies pot comportar la diferència entre 

que l’articulació es mogui amb suavitat, es quedi encallada o tingui massa joc. 
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Fig 4.9 Dit amb Falanges V3 amb arandeles 

Falange 4 

 

Objectius: 

● Provar de canviar el sentit de tracció dels tendons. 

● Modificar el model amagant les arandeles, els caps i femelles dels cargols. 

 

Amb el model 4, s’intenta comprovar el funcionament intercanviant la posició del mascle-femella en les 

articulacions. En aquest disseny, la falange distal (punta del dit) és femella al contrari que en tota la 

resta de dissenys, aquest canvi es realitza per comprovar la possible millora en el moment de força de 

tancament. Com a contrapartida els tendons llisquen per la part mascle de l’articulació en lloc de 

desenrotllar-se com en la resta de models, així els possibles beneficis en el “moment” de força queden 

anul·lats per les pèrdues en el fregament. Aquest disseny ha quedat ràpidament desestimat.  

 

A la fig 4.10 es mostren la versió 4 i 5 de les falanges. S’aprecia com a la V4, la falange distal (punta del 

dit) té una articulació femella mentre que en la V5 aquest ordre es canvia. Les dues falanges intermèdies 

són idèntiques en ambdós dissenys. 

 
Fig 4.10 El dit esquerre V5 amb les articulacions estàndar, dit dret V4 amb les articulacions invertides. 

 

 

En la versió 4 s’han inclòs per primera vegada rebaixos per amagar les anelles de les articulacions, els 

caps dels cargols i les corresponents femelles. Donat que les falanges intermèdies simplement s’han 
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invertit de posició, però es manté el disseny, el mateix disseny serveix per la versió 5. 

 
Fig 4.11 Detall modificacions per amagar arandeles i cargols 

 

Conclusions:  

● El canvi de sentit empitjora el funcionament. 

● Els encaixos de les anelles, el cap i la femella del cargol funcionen bé i es mantenen en el 

disseny. 

Falange 5 

Aquesta versió manté les dimensions i modificacions de la versió 4.0 però les frontisses tornen a 

l’arquitectura inicial: la punta del dit té una articulació mascle. En aquest punt la falange funciona bé, 

amb poc roçament i una bona resistència. Els elements articulars han quedat amagats. 

 

Objectiu: 

● Accionar la falange amb un servomotor 

○ Dissenyar l’estructura de suport del servomotor. 

○ Dissenyar un disc que traccioni el tendó. 

 

Per a l’accionament automàtic s’ha dissenyat una quarta falange de suport amb una estructura per 

agafar el servo Hitec HS45 i un disc de plàstic per a manipular el tendó. Per a controlar el servomotor 

s’utilitza una controladora de servos SD84. El sistema de control del servomotor amb la controladora SD-

84 està cobert en el capítol 6. 
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Fig 4.12 Dit V5 en proves amb servomotor i controladora SD-84 

 

Conclusions: 

A nivell mecànic el resultat és satisfactori, el dit es mou i hi ha poc fregament. Es demostra la viabilitat 

de subactuar els dits amb el disseny actual.  

Falange 6 

Objectius: 

● Reduir les dimensions per muntar una primera versió de la mà. 

● Millorar les relacions i dependències internes del disseny. Aconseguir un disseny fàcil de 

modificar a partir de paràmetres relacionals. 

● Estilitzar el dit. 

● Simplificar el disseny: eliminar les diferències entre la falange proximal i mitja. Igualar la 

distància entre tots els eixos. 

 

En aquesta versió, un cop demostrat el bon funcionament del dit, l’objectiu és un disseny per muntar en 

una primera versió de la mà. S’han reduït les mides per a adaptar-les a l’escala del robot. Per millorar 

l’estilització del dit sense reduir massa el diàmetre de les falanges, es retallen els laterals.  

 

El coneixement del software de disseny ha augmentat, s’han definit relacions entre els elements del 

disseny i ara són dependents els un dels altres, d’aquesta manera es poden modificar mesures com el 

diàmetre o longitud de la falange i la resta del disseny s’adapta automàticament.  

 

En els dissenys anteriors, les dependències no sempre s’han definit amb correctesa, així quan es 

modificava una longitud, es perdia el control sobre com afecta les altres parts del model. 
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Fig 4.13 Diferents perspectives i detalls de la versió 6 de les falànges 

 

Conclusions: 

● La nova versió del dit funciona bé (Veure apartat 4.4.4). 

● Es poden modificar les mesures del dit mantenint la cohesió del disseny gràcies a les 

dependències implementades. 

● L’assemblatge en un palmell aporta la primera mà funcional. 

● Les femelles de les frontisses tendeixen a trencar-se i s’han de reforçar. 

Falange 7 

Objectius: 

● Millorar la solidesa de les articulacions. 

● Encapsular sensors de pressió (FSR) a la punta dels dits. 

● Introduir un nou sistema de bloqueig dels tendons. 

 

La gran novetat d’aquesta versió és la introducció de sensors de pressió a les puntes dels dits. El 

diàmetre creix una mica respecte a la versió 6 però bàsicament es manté el mateix disseny. 

 

Per a aconseguir el sentit del tacte en el robot, s’ha escollit utilitzar FSR (Force Sensing Resistors), uns 

senzills dispositius plans amb una superfície de resistència variable en funció de la pressió. L’objectiu és 

col·locar aquests sensors a la punta del dit per a aconseguir reproduir la sensació de pressió, s’han de 

mantenir les mesures i capacitats adquirides del dit. 

 

Per a acomplir l’objectiu s’ha retallat el dit transversalment començant des de la base de la punta 

recorrent el perímetre fins a la zona on en els humans hi ha l’arrel de l’ungla. S’han fet diferents 

modificacions del disseny i impressions intensives fins a aconseguir un disseny que no es trenqui amb 

facilitat. 
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Per entendre bé el disseny, en aquest cas a la fig 4.14 es mostra l’FSR i el component imprès. A a 

continuació les fig 4.15 i 4.16 mostren els detalls del dissenys en 3D. A la peça exterior se l’anomena 

shell, i a l’interior core. 

 

 
Fig 4.14  - FSR i muntatge al dit. 

 

 
Fig 4.15 - interior del dit (core) 

 

 
Fig 4.16 - Part exterior o shell de la punta del dit 

 

Fins a aquest moment, els tendons es bloquejaven amb un nus a la punta del dit que al estirar no 

passava pel forat del tendó. Com que ara s’interposa un FSR, s’ha de buscar una altra solució. 

 

La solució, plantejada pel tutor del projecte consisteix en amordaçar el tendó a la punta del dit, això 

soluciona dues qüestions: 

● Permet bloquejar el tendó i amagar el tendó sota el shell. 

● Permet calibrar d’una manera senzilla el tendó des de la punta del dit. 
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Per a estirar els tendons s’utilitza un disc que gira en els dos sentits. Anteriorment, era en aquest disc on 

es tensava i es procedia a bloquejar el tendó. Per calibrar la tensió dels tendons, en els models anteriors 

s’havia de desmuntar l’actuador i el disc. Amb el nou model es calibra en des de la mateixa punta del dit 

en molt poc temps. 

El funcionament és el següent: es parteix la falange distal verticalment sobre la longitud en dues parts, 

de manera que el tendó pugui quedar travat amb un cargol. Aquest sistema te l’avantatge que permet 

cal·librar el sistema d’una manera senzilla i alhora amaga els tendons.  

 
Fig 4.19 Disseny de sortia dels tendons i mordaça 

 

El shell s’ha redissenyat fins a aconseguir una estructura prou resistent, afegint-hi el forat per a la 

superfície sensible de l’FSR que queda automàticament encaixat a pressió. 

  
Fig 4.20 - Disseny final del shell 

Un problema afegit és la longitud de l’FSR, que no cap en una sola falange. Per tant s’ha d’amagar a la 

falange 2 i permetre que es desplaci per la seva superfície quan el dit es tanca i la falange distal estira 

del sensor. A la fig xx s’observa el canvi de posició dels connectors de l’FSR sobre la superfície de la 

falange intermèdia. 

 

És així com la falange 2 es redissenya creant un canal ample per on passi el FSR, cal tenir en compte, que 

en obrir i tancar el dit, la part inferior de l’FSR s’haurà de desplaçar sobre aquesta superfície. 
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Fig 4.21 Detall de la falange mitja amb el canal per passar l’FSR 

 

 

Per a utilitzar els FSR, es necessita instal·lar una placa d’expansió especialitzada, i la instal·lació del 

cablejat per les falanges comportarà moltes dificultats. És per aquesta raó que aquesta implantació es 

deixa per a un futur posterior a la presentació del document. 

 

 
Fig 4.22 Implementació final del dit amb els FSR i el sistema de mordaça dels tendons 
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A2.2 Palmell i Avantbraç 

Palmell 1.0 

En el moment de dissenyar el palmell de la mà, es va fer en proporció amb les mides del robot. 

Inicialment l’objectiu era subactuar el moviment dels dits des de l’avantbraç. Per tant s’havien de situar 

canals per conduir els fils creuant el canell en una espècie de túnel metacarpià robòtic. 

 

 
Fig 4.26 Palmel 1.0 

 

Per tal de passar els tendons, es van fer canals que passessin per l’interior del palmell. Si no se supera un 

diàmetre de 0,60-0,80mm de diàmetre, a la impressora no li cal utilitzar material de suport, d’aquesta 

manera se simplifica el muntatge i no s’han de netejar els canals que d’altre manera queden saturats de 

material de suport.  

 

Si s’observa el disseny del palmell, els dits estan lleugerament oberts, i per tant les articulacions no es 

troben en el mateix pla.  

 
Fig 4.27 S’observa l’obertura dels dits al palmell 1.0 

 

Com s’ha esmentat anteriorment, per a aconseguir una bona impressió, la impressió s’ha de realitzar 

sempre sobre un pla paralel a l’eix de l’articulació. La solució a aquest problema implica simplificar la mà 
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(dits paralels), o buscar una alternativa. L’alternativa consisteix a partir el palmell en tres parts i així cada 

peça s’imprimeix en el pla de las seva articulació. 

 

 

 

 

 

 
Fig 4.28 Dissenys divisió palmell 1.0 

Finalment cada peça es va imprimir en el pla necessari en funció de la seva articulació i a continuació es 

van encaixar a pressió. 
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Fig 4.29 Palmell 1.0 Imprimit I assemblat 

 

El següent pas és l’assemblatge del mòdul palmell amb els dits com en el model 3D. 

 

Per a la impressió, cada peça es guarda en format STL, es passa pel Catalyst amb les orientacions 

correctes, és distribueix a la taula de la impressora 3D i s’imprimeix. A continuació, s’ha de treure tot el 

material de suport i deixar les peces ben netes. Es repassen els forats amb el trepant vertical, és netejen 

els forats dels fils amb una broca fina o amb filferro i un cop les 13 peces (palmell i falanges) són netes 

es pot muntar. Primer s’han de passar tots els tendons per les falanges i el palmell. Després, a cada 

articulació s’hi col·loquen 4 arandeles i s’hi passa un cargol de mètrica 2, un cop s’han col·locat tots, el 

muntatge finalitza.  

 

 
Fig 4.30 Tests mecànics palmell 1.0 

4.3.3 Avantbraç 1.0 - 1.1 

Una de les parts més complicades del projecte va ser la primera implementació del disseny de 

l’avantbraç. En aquest model s’hi van col·locar tres servomotors: actuació dels dits, flexió del canell i 

rotació de l’avantbraç. Per tal d’aconseguir un disseny orgànic, i estilitzat, es va partir d’un croquis de 

dibuix, es va continuar amb un la disposició de les distàncies dels diferents punts i finalment es van 
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utilitzar corves unides pels punts definits al croquis. 

 
Fig 4.31 Disseny inicial avantbraç 

 

 
Fig 4.32 Detalls del disseny de l’avantbraç 1.0 

 

També es van afegir canals laterals per passar els cables dels servomotors. Per subactuar els dits, els 6 

tendons surten pel centre del canell i entren per l’avantbraç creuant-lo. Un disc s’encarrega d’actuar els 

dits. 

 

4.3.4 Palmell 1.1 

Per tal de connectar l’assemblatge al canell, es va actualitzar el disseny del palmell afegint-hi una 

articulació de flexió. 
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Fig 4.33 Detall de la connexió al canell, Palmell 1.1 

El resultat del muntatge s’observa en les següents imatges, en aquest model el moviment de canell està 

desactivat, tot i que ja s’ha dissenyat reservant l’espai dels servomotor per a futures revisions. 

 
Fig 4.34 Primer disseny de la mà funcional 

Finalment el resultat va donar uns resultats molt favorables, els següents vídeos, la mà va agafar els 

primers objectes autònomament amb una força semblant a la d’un nadó. També va ser capaç d’estirar 

d’una bàscula amb una força propera a 1,5kg. 

 

En els següents vídeos es mostra el conjunt en funcionament agafant objectes i fent funcionar la rotació. 

http://www.youtube.com/watch?v=42F7eJ6CiFw 

http://www.youtube.com/watch?v=BnJSwN5PirE 

4.3.1 Avantbraç 1.2 - Palmell 1.2 

En aquesta revisió es van solucionar certs problemes: 

http://www.youtube.com/watch?v=42F7eJ6CiFw
http://www.youtube.com/watch?v=BnJSwN5PirE
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 1 Sistema de flexió del canell. 

 2 Túnel de tendons de la mà. 

 3 Extracció fàcil dels servomotors 

 

1- En la primera versió de l’avantbraç, la flexió del canell no va quedar implementada, per a resoldre el 

problema, es van intercanviar les posicions mascle-femella de la frontissa, i es va instal·lar una politja 

per a ser actuada mitjançant una goma toroïdal tal com s’observa en les següents imatges. Per a fer 

funcionar la politja es va haver de canviar l’orientació del servomotor i extreure material d’un lateral. 

 

 

 
Fig 4.35 Modificació connexió canell 

 

2 - El canal per on passen els 6 tendons en un principi es situava una bateria de 6 petits forats. Finalment 

per simplificar la impressió es van unir en un únic canal per on hi passen tots els tendons. 

 
Fig 4.36 Evolució - modificacions del canell 
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Fig 4.37 Evolució dels canals dels tendons (túnel metacarpià) 

 

3 - Per millorar l’extracció dels servomotors, es van fer forats a la base dels servomotors de forma que 

aplicant pressió des de l’alt re costat siguin mes fàcils d’extreure. 

 
Fig 4.38 Forats per facilitar l’extració dels servomotors 

 

Conclusions: tot i demostrar la seva viabilitat, aquest disseny es va discontinuar i es va optar per un 

canvi radical de disseny, tot i això, l’experiència en disseny i el funcionament de la mà van ser tot un èxit.  

 

Després d’analitzar en profunditat el disseny, s’hi van veure alguns problemes: 

 - Massa complexitat dels tendons subactuats des de l’avantbraç. 

 - Massa servomotors no Dynamixel per modificar i adaptar l’electrònica. 
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4.4 Palmell 2.0 

Així doncs, els tutors van proposar moure el servomotor d’actuació dels dits al palmell de la mà, 
d’aquesta manera només s’havía de modificar un servomotor a Dynamixel. A més així la mà queda com 
a un element independent que pot ésser acoblat a qualsevol disseny. 

4.4.6 Canvi d’estratègia i redisseny: 

Col·locar tots els elements al palmell i distribuir els tendons als 3 dits presenta una enorme dificultat de 

cara a l’espai. El model no pot augmentar gaire les seves dimensions. Estèticament un avantbraç amb 

dos servomotors AX-12 queda més industrial i perd l’elegància de l’anterior disseny, però guanya 

capacitats en senzillesa i operativitat, es van fer proves d’estabilitat i el robot no té 94laus94mas amb 

l’augment de pes. 

Finalment, la forma del palmell es torna mes rectangular per situar-hi el servomotor a l’interior, en 

l’espai que queda s’hi col·loca el disc de tracció i se situen varetes d’alumini en punts 94laus per guiar els 

tendons per la mà 

 
Fig 4.39 Detalls del disseny de la mà 2.0 
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Fig 4.40 Circuit dels tendons 

 
Fig 4.41 Detall del circuit interior del palmell 

Aquest disseny va funcionar correctament complint els prerequisits de disseny. En aquest vídeo es pot 
veure la mà funcionant. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=45pHNfA3K8E 

4.5 Palmell 3.0 

A finals de l’any 2014 ha arribat al mercat el nou servomotor de Dynamixel XL320, de reduïdes 

dimensions però mantenint les característiques de control de la resta de servomotors de la marca, ha 

suposat una nova oportunitat que simplifica la integració de la mà dins del bus Dynamixel. S’ha 

redissenyat la mà per a aquest servomotor i s’ha millorat el disseny en els següents aspectes: 

https://www.youtube.com/watch?v=45pHNfA3K8E
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 Modificació per al servomotor Dynamixel XL-320 

o Augmenta lleugerament la mida total de la mà. 

 Arrodoniment del palmell de la mà. 

 Desplaçament del dit polze a un lateral de la mà. 

o Facilita la ciruclació dels tendons. 

o En l’índex i polze hi ha superposició en la flexió. 

 Ajuda al tancament de la mà. 

 Si les falanges no estàn ben lubricades es poden quedar bloquejades al tancar. 

o Augment del diàmetre dels dits i la seva robustesa. 

o S’elimina la flexió del canell. 

o Es modifica l’avantbraç amb cobertes i elements estructurals heredats i modificats del 

disseny original del robot Darwin. 

o S’implementa la rotació de l’avantbraç amb un servomotor XL-320. 

 
Fig 4.42 Detalls del palmell 3.0 

 
Fig 4.43 Assemblatge palmell 3.0 
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Fig 4.44 Detalls de l’assemblatge imprès I muntat 

 

Vídeo de la mà en funcionament 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=1C_adaTliVw
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Annex 3 - Construcció  

El procés de construcció està permanentment lligat al disseny, cada cop que es dissenya o modifica un 

peça, s’imprimeix i s’analitza el resultat. Es busquen defectes i variacions respecte al disseny original; es 

comprova:  

● Que el model imprès manté les propietats per al que va ser dissenyat. No hi ha errors 

d’impressió. El material de suport es pot extreure sense malmetre la peça. 

● Que la resistència mecànica de la peça és l’adient per aguantar els esforços mecànics als quals 

serà sotmesa.  

● Que els diferents tipus d’acoblaments amb altres peces són els esperats. L’espai entre peces és 

adequat. 

○ Encaixos fixos: solidesa de l’assemblatge amb la pressió pertinent: sense joc però sense 

trencar els encaixos per pressió excessiva. 

○ Articulacions mòbils: minimitzar la fricció mantenint l’estabilitat de l’articulació, tant en 

articulacions de plàstic com amb combinacions amb cargols o anelles metàl·liques.  

En gran part dels casos es requereix ajustar el disseny per tal d’acomplir amb les necessitats. El gran 

avantatge de la impressió 3D és la capacitat de prototipar en alta velocitat provant els dissenys en poc 

temps i a baix cost, aquest fet permet iterar el procés els cops necessaris fins a polir el disseny.  

A3.1 Impressió en 3D i assemblatge 

.... 

Orientació de la impressió: 

La impressora de plàstic sempre treballa sobre un pla, on s’imprimeix una capa sobre l’anterior, creant 

un sandvitx. La resistència mecànica es maximitza sobre la normal  del pla de treball de la impressora i 

es minimitza sobre forces paral·leles al pla. Aquest factor s’ha de tenir en compte a l’hora d’escollir la 

impressió. 

● Falanges: el punt més dèbil és a les frontisses o articulacions. És precondició imprimir sobre el 

pla definit per la normal de l’eix de rotació. Veure fig 5.1. 

  
Fig 5.1 - Transició del disseny al model per imprimir a capes d’una falange 
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● Palmell: en els models inicials, aquesta peça incorpora tres articulacions per a les falanges dels 

dits. Les articulacions no estan alineades entre elles. Això obliga a dividir el disseny en 3 peces 

independents que s’imprimeixen respecte a les articulacions. En models posteriors, el palmell no 

inclou cap articulació dels dits, i aquestes s’imprimeixen a part per seguir imprimint-les en el pla 

que toca. 

 
Fig 5.2 – Diferents solucions per mantenir l’orientació de les impressions de les articulacions 

 

 
Fig 5.2 – Diferents solucions per mantenir l’orientació de les impressions de les articulacions 

 

● Discs de tracció: Per maximitzar la resistència, és prerequisit imprimir els discs sobre un pla 

paral·lel a la superfície del disc.   

Fragilitat de les peces 

En general les impressions són sòlides i resistents, però en peces de mides reduïdes, allargades o amb 

sortints, el material es pot tornar fràgil i trencadís. Les formes massa complexes i alhora reduïdes, 

tendeixen a acumular molt d’error.  

Exemple: la impressora és capaç de reproduir una corba i cercles concèntrics sobre el pla de treball, però 

si aquesta s’imprimeix fora del pla, la corba dividida en múltiples capes perd detall i precisió. És per tant 

molt important dissenyar tenint en compte aquest factor, que queda lligat a la resistència de les peces. 

Cal afegir que a vegades les capes fines sotmeses a pressió es poden separar. Especialment les petites 

anelles de cercles concèntrics tendeixen a separar-se si se sotmeten a certa pressió. És per això què si hi 

ha angles aguts o sortints s’ha d’analitzar bé si es poden imprimir com cal o hi ha altres parts de la peça 

que tenen els seus propis requeriments. En aquest segon cas, cal dividir la peça i assemblarla més tard.  

Extracció del material de suport 

Les peces s’imprimeixen sobre una base rígida de la impressora, Catalyst o UP! afegeixen una base de 

material de suport sobre el qual s’imprimeix la peça. La primera tasca és separar la base de material de 
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suport de la base d’impressió. Per a aquesta tasca s’utilitza una espàtula ben afilada i neta de rebaves. 

Un cop separades les peces, s’ha d’extreure el material de suport, per a aquesta tasca s’utilitzen alicates 

amb punta fina, alicates amb punta de tall i pinces. S’ha d’anar amb compte de no trencar la peça. Si hi 

ha material de suport als canals per on passa el tendó o aquests han quedat amb un diàmetre inferior al 

dissenyat a l’hora d’imprimir, s’hi ha de passar una broca fina d’entre 0,5 i 0,7 mm, l’ideal per aquesta 

tasca és un trepant vertical, però també es pot fer amb una eina estil “dremel” o amb una agulla i 

alicates. Si s’ha de fer molta palanca, és recomanable utilitzar guants per evitar fer-se petites ferides si 

s’escapen les eines. Per a separar certes peces planes també pot anar bé la utilització de cúters o bisturí, 

però s’ha d’anar molt amb compte de no prendre mal i utilitzar uns bons guants de pell.  

 

 
Fig 5.3 Eines per netejar el material de suport 

 
Fig 5.4 Procés de retirada del material de suport 

Tensions creades durant la impressió 

Les peces de grans dimensions poden portar certs problemes a l’hora d’imprimir. El plàstic ABS en ser 

extrudit una capa sobre l’altre tendeix a retorçar-se cap a dalt. Si la base d’impressió està prou 

enganxada a la plataforma d’impressió, no hi ha problema, però si s’arriba a desenganxar, es doblega 

cap a dalt i l’extrusor és incapaç de crear noves capes. En els pitjors casos es pot obturar l’extrusor d’ABS 

que necessita una laboriosa tasca de neteja amb acetona i un bufador de flama per a solucionar el 

problema.  

 

En aquest cas la impressió es perd. És per això molt important que la plataforma estigui a uns 100ºC a 

l’hora d’imprimir el llit de suport. En l’àmbit domèstic aquest problema s’ha reduït utilitzant laca de 
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cabell en esprai sobre la plataforma moments abans de la impressió. 

 

La velocitat d’impressió està relacionada amb aquest problema, com més ràpid s’imprimeixi una peça 

menys probabilitats hi ha de què s’aixequi. Per tant no és recomanable de posar massa peces a imprimir 

a l’hora perquè interessa que el temps entre una capa i la següent sigui el més petit possible per 

mantenir la peça a una temperatura relativament alta. De la mateixa manera utilitzar menys resolució 

d’impressió o augmentar la velocitat d’impressió són factors que juguen a favor d’evitar que la peça 

s’aixequi a canvi de perdre resolució i qualitat en les peces més grans.  

Errors a la impressió 

S’ha de tenir en compte que hi ha cert error en la impressió. Això pot crear problema alhora d’imprimir 

les falanges i obliga a fer certes rectificacions en el disseny degudes al procés d’impressió i no 

relacionades amb el disseny en si mateix. En el canvi entre diferents models d’impressora hi apareixen 

diferències, per tant és probable que el disseny necessiti petites modificacions per a adaptar-lo a una 

impressora en concret.   

 

Exemple: amb la impressora Dimension de l’IRI, els canals per on passen els tendons que en teoria són 

de 0,8mm, s’han de repassar amb una broca de 0,7mm fent servir un trepant vertical perquè els tendons 

passin sense problemes. Si s’augmenta el diàmetre dels forats el Catalyst tendeix a posar-hi material de 

suport i llavors es complica la neteja. Modificant els paràmetres de disseny i del Catalyst finalment es va 

aconseguir obtenir forats que no han de ser repassats i que no tenen material de suport.  

 

Amb la impressora UP Plus, els forats són menys problemàtics, però la impressora no recrea les 

articulacions amb cercles concèntrics, sinó que dibuixa el perfil i després l’omple amb zig-zag. 

 

Cada impressora i/o programa per passar dels STL a la impressora tenen les seves particularitats i 

possibilitats de configuració que sumats a la bona calibració de la impressora defineixen la qualitat final 

de les impressions. 

 

A3.2 Muntatge 

Passadors per articular les falanges 

L’articulació de les falanges utilitza uns passadors que fan de frontisses i les articulen. En un principi 

s’utilitzaven els cargols estàndard Dynamixel M2 amb longituds de 14mm. L’encaix femella de la 

frontissa s’encarrega de tenir la part fixa i el mascle amb un diàmetre interior més gran és el que realitza 

el moviment.  

Per simplificar la construcció i reduir el pes, en les últimes versions s’ha substituit la utilització de cargols 

per varetes de carboni de 2mm tallades prèviament a 22mm de longitud (ample de la falange). Les 

varetes de carboni es tallen utilitzant una eina d’estil “dremel” amb un petit disc abrasiu de tall per a 

metall. 
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Fig 5.5 Varetes de carboni de 2mm tallades a 13mm 

5.2.3 Assemblatge de la mà 

El muntatge de la mà es realitza un cop totes les peces són ben netes de material de suport i s’ha 

comprovat que no hi ha errors en la impressió. Les falanges han d’encaixar entre elles sense esforç. 

1. Lubricació: s’introdueix una mica de vaselina dins les articulacions de cada falange per millorar 

el funcionament de les articulacions i ajudar a hidratar el plàstic.  

2. S’alineen les falanges i s’introdueixen varetes de carboni als forats de les articulacions. Un cop 

ben situades, amb l’ajuda d’un petit martell s’insereixen en tot el recorregut. Es repeteix el 

procés fins a preparar els 3 dits. 

 
Fig 5.6 Impressió I muntatge de les falanges 

3. A cada dit s’insereixen 2 tendons per la punta amb un nus al final. Es fan pasar per tot el 

recorregut. 

 
Fig 5.7 Inserint els tendons als dits 

 

Es comprova que al estirar dels tendons les articulacions es mouen sense dificultat. 

4. Les bases dels dits s’insereixen al palmell. 
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Fig 5.8 Inserció de la base de les falanges a presió 

 

5. La base del polze s’enganxa al palmell utilitzant Epoxy de 2 components o acetona. Es deixa 

reposar 12h mantenint els productes ben units amb unes bones pinces. 

 

 

 
Fig 5.9 Preparació d’Epoxi de 2 components i unió de la base del polze. 

6. El disc de tracció dels tendons es col·loca sobre el servomotor XL-320 i es fixa amb 4 cargols 

Dynamixel s2: M2 x 7mm de longitud. 
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Fig 5.10 Servomotor XL-320 amb disc de tracció 

7. Es col·loca el servomotor al palmell amb certa pressió assegurant-se que queda ben encaixat en 

els espais definits. 

8. Els tendons es passen pel circuit introduint-se al disc. 

9. Amb el servomotor col·locat a 0º i la mà a mitja obertura, es tensen els tendons i es bloquejen 

amb agulles amb cap. 

 
Fig 5.11 Col·locació dels tendons al disc I bloqueig amb agulles. 

10. Es tallen els sobrants de les agulles. 

 
Fig 5.12 Assemblatge final de la mà 
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Annex 4 - Descripció dels sistemes utilitats 

El sistema el conforma: 

● El robot Darwin OP basat en l’arquitectura de Robotis i servomotors Dynamixel utilitzat com a 

base per al disseny de la mà. 

● Els servomotors estàndard analògics i els “intel·ligents” de Dynamixel utilitzats durant el 

projecte 

● Els diferents sistemes de control que s’han utilitzat en les diferents fases del desenvolupament. 

● Eines de modelatge i construcció de la mà. 

A4.1 Darwin OP 

Darwin és un robot humanoide de 45 cm d’alçada i 2,5 kg de pes que incorpora 20 potents actuadors (31 

kg/cm) d’alta precisió MX-28 basats en la tecnologia modular Dynamixel de la marca koreana Robotis. 

Entre altres característiques ofereixen una resposta de posició a partir d’un encòder magnètic amb una 

resolució de 0,088º. De les tasques de processat s’encarrega un ordinador integrat amb un processador 

Intel Atom de doble nucli i una placa d’expansió (CM730) que gestiona els actuadors i part dels sensors. 

Veure fig 2.2. 

 

El sistema de percepció està basat principalment en: 

● Una càmera de 2 M píxels situada en un cap mòbil (pan tilt). 

● Un acceleròmetre. 

● Un giroscopi. 

● “Feedback” posicional de les articulacions (encoders magnètics als motors). 

● Micròfon i altaveus. 

 

El PC integrat, treballa sobre Ubuntu en entorn gràfic de sobretaula. Per a la gestió del robot al 

departament d’humanoides de l’IRI, s’ha 

configurat una distribució de ROS, un meta 

sistema operatiu modular dissenyat 

especialment per aplicacions robòtiques que 

facilita la comunicació entre diferents processos 

utilitzant nodes. ROS inclou de sèrie molts 

drivers de baix per a actuadors i sensors. 

 

El robot ha estat dissenyat en una col·laboració 

de Robotis amb diferents universitats d’Estats 

Units; tant el software de control com els 

Fig 2.1 - Estructura externa del Darwin 
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dissenys dels elements estructurals són oberts a la comunitat. 

 

 
Fig 2.2 - Esquema de components interns del robot 

Pc embedded 

El robot incorpora un ordinador integrat basat en el Fit PC 2i: 

 

● CPU: Intel Atom dual core 530 - 1.6Ghz 

● 2 GB de RAM 

● Disc dur SSD de 4GB 

● 4 x ports USB (2 + 2mini) 

● Sortida de vídeo HDMI.  

● 2 x Ports Ethernet 

● Mesures externes: 104 x 96 x 27 mm 

 

 

 

 

L’ordinador incorpora de sèrie Ubuntu 9.4 amb entorn gràfic com a sistema operatiu. 

El PC s’encarrega de la gestió del sistema operatiu així com de les decisions d’alt nivell del robot i càlculs 

complexes com la visió per computador, la cinemàtica o l’equilibri. La comunicació amb els actuadors es 

delega a la controladora de Robotis CM730. 

CM 730 

Aquesta controladora és la encarregada de comunicar-se amb tots els 

actuadors MX-28 que incorpora el robot. Té capacitat per controlar fins a 

255 actuadors Dyamixel pera a cada un dels 5 busos de control.  

Incorpora un processador ARM Cortex M3i a 72Mhz. Es comunica amb 

cada dispositiu utilitzant un protocol Half Duplex RS485 o TTL.  

També incorpora l’acceleròmetre i el giroscopi del robot. Veure Fig 2.4. 

 

Fig 2.3 - Fit PC 2i 

Fig 2.4 - CM 730 

http://www.fit-pc.com/web/fit-pc/fit-pc2i-specifications/
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A4.2 Servomotors Utilitzats 

Robotis 

Robotis és una companyia de Korea del sud especialitzada en la fabricació de robots educacionals. 

Tenen 3 línies de productes 

● Ollo: ecosistema robòtic infantil enfocat a l’educació. Inclou una unitat central connectable al PC 

amb microcontrolador i bateria; també inclou una sèrie d’actuadors robòtics. És un sistema 

comparable a LEGO Mindstorms. 

● Dynamixel: és la gamma de servomotors avançats de Robotis, es caracteritzen per una gran 

versatilitat amb bona potència mecànica, feedback de control i connectivitat de dispositius en 

sèrie (daisy chain) a preus relativament assequibles. Incorporen un microcontrolador amb accés 

a registres de memòria per configurar, enviar i rebre informació. 

La connectivitat es realitza mitjançant un bus sèrie que permet connectar fins a 256 actuadors 

utilitzant un únic bus de control. Els actuadors incorporen un microcontrolador i utilitzen el 

protocol de comunicació TTL ò RS485. 

○ ID de cada dispositiu, registre (0x03). 

○ Accés a 24 registres EEPROM i 24 de RAM. 

○ Connexió en sèrie de fins a 254 dispositius. 

○ Feedback de posició, força de torsió, intensitat, temperatura, voltatge, consum... 

○ Configurable en rotació contínua per software. 

○ Més informació. 

● Bioloid: és una arquitectura modular robòtica basada en servomotors Dynamixel AX-12 i AX-18, 

permet construir robots autònoms. A l’IRI s’ha participat en diversos concursos amb els Bioloid 

humanoides. 

Dynamixel MX-28 

Els servomotors de la sèrie MX incorporen certes millores respecte als models anteriors.  

Es caracteritzen per: 

● Encoder magnètic sense contacte  

○ 12-bit (0.088°)  de resolució angular. 

● Engranatges metàl·lics 

● 360º de rotació controlada, o rotació contínua. 

● Motor Maxon. 

● En concret el model MX-28 té 31 kg/cm de torsió. e-manual. Més informació. 

http://www.robotis.com/xe/
http://www.robotis.com/xe/ollo_en
http://www.robotis.com/xe/dynamixel_en
http://en.wikipedia.org/wiki/DYNAMIXEL
http://www.robotis.com/xe/bioloid_en
http://www.youtube.com/watch?v=5jSMiEcy5Ss
http://support.robotis.com/en/product/dynamixel/mx_series/mx-28.htm
http://www.hizook.com/blog/2011/06/16/new-robotis-dynamixel-servos-mx-28-sport-360-degree-rotation-and-4x-angular-resoluti
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Fig 2.5 -  MX-28: elements interns i externs 

Servomotors Dynamixel AX-12: 

Són els servomotors més populars de Robotis, utilitzats en els robots Bioloid. En una fase intermèdia es 

van utilitzar per lʼavantbraç i canell del braç del robot (actualitzats als XL-320 que són més petits). Són 

també els utilitzats en el braç robòtic usat per a la secció de control del projecte. Tenen 15kg/cm de 

torsió amb engranatges plàstics. Incorporen un microcontrolador Atmega 8 configurable amb accés a 

lectura i escriptura de 24+24 registres de 8 bits de memòria EEPROM i RAM que permeten gestionar i 

obtenir informació del motor. 

A la secció de control d’aquest document, es pot veure la taula de registres del servomotor que defineix 

el sistema de control. e-manual. 

 

Dynamixel XL-320 

Fins a l’any 2014, la gama dʼactuadors Dynamixel era massa gran i pesada per 

incorporar a la mà, per aquesta raó es va utilitzar un servomotor estàndard 

analògic mes petit que finalment s’ha substituït per un XL-320 de petites 

dimensions. 

Disponible des de finals del 2014, el model XL-320 és el model més petit de 

Dynamixel.  S’han reduït les mides respecte als anteriors servomotors mantenint 

les mateixes característiques de control i comunicació. Amb un pes de 16,8 gr, 

unes dimensions de 24x24x35 mm i un esforç màxim de torsió de 3,5 kg/cm (0,4 

N/m) han obert una nova oportunitat introduint al mercat el primer “micro-

servomotor” de baix cost que millora ampliament les característiques del model 

utilitzat anteriorment: el Hitec HS45HB. 

Micro servomotor Hitec HS 45 HB: 

Servomotor de control analògic de 8 gr i 1,2kg/cm dʼesforç de torsió. És el model 

utilitzat en les primeres versions de la mà per les petites dimensions, pes i la 

qualitat dels seus engranatges. 

 

A4.3 Sistemes de Control 

Durant el desenvolupament del projecte, s’han utilitzat diferents sistemes de control electrònic i 

informàtic per al control de servomotors. 

Fig 2.5 Dynamixel XL-320 

 

Fig 2.6 Hitec HS 45 HB 

 

http://support.robotis.com/en/product/dynamixel/ax_series/dxl_ax_actuator.htm
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Controladora SD84: 

Controladora de servomotors analògics o digitals amb 84 canals. Sʼha utilitzat durant la fase inicial de 

testeig de la mà amb el servomotor HS45HB. Incorpora una interface gràfica per al control dels 

servomotors i els seus canals. 

Vídeo de les primeres versions de la mà del Darwin utilitzant la controladora. 

 

Programadora Atmel Dragon: 

Programadora per a microcontroladors Atmega. Atmel fabrica els microcontroladors Atmega utilitzats 

en els servomotors Dynamixel, les plaques Arduino i bona part de les controladores de Robotis. S’ha 

utilitzat per a programar microcontroladors que fan funcionar servomotors tradicionals amb PWM. Pera 

a programar-los s’utilitza una versió reduida de C++ (C--) de baix nivell, s’ha usat el framework Atmel 

Studio 6.0 per a la tasca de programació i càrrega del programar en xips Atmega de la sèrie 168.  

Microcontrolador Atmel ATMEGA168-20 PU 

Microcontrolador Atmega utilitzat per controlar la mà utilitzant botons i generant un pols PWM per 

controlar el servomotor Hitec HS45 HB. La càrrega del software es realitza utilitzant la interface ISP a 

través de la programadora Dragon i el framework Atmel Studio. 

 

El model 168 d’Atmega disposa de 16KB de memòria, una CPU de 8 bits de velocitat variable fins a 20 

MHz i 23 dels 32 pins estàn disponibles per a entrada/sortida de dades. També incorpora diversos 

temporitzadors configurables utilitzats durant el projecte. 

Vídeo de la mà sota control d’un ATMEGA 168 

Arduino Nano V3 

La plataforma Arduino funciona sobre la mateixa tecnologia de microcontroladors Atmega, però ofereix 

una versió del llenguatge amb una capa d’abstracció un 

nivelll per sobre amb un codi mes llegible que també 

facilita la reutilització. Es simplifica la càrrega de 

programes al microcontrolador amb un “bootloader” 

integrat al firmware i una interficie USB.  Integra de sèrie 

bona part de la electrònica perifèrica necessària 

(alimentació, comunicació i circuit de protecció) 

simplificant en gran mesura el deseenvolupament dels 

projectes. 

Arduino ofereix també gran varietat de llibreries públiques per a la utilització de botons, servomotors i 

sensors generades per la comunitat. Les utilitzades durant el projecte per al control de servomotors 

Dynamixel o els debouncers dels botons en son exemples. 

USB2-Dynamixel 

Aquest dispositiu permet controlar un bus Dynamixel directament des 

Fig 2.7 Arduino Nano V3 

Fig 2.8 USB 2 I MX28 Dynamixel 

https://www.youtube.com/watch?v=42F7eJ6CiFw
https://www.youtube.com/watch?v=45pHNfA3K8E
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de l’ordinador sense passar per cap controladora externa. Afegint una font d’alimentació externa es 

poden utilitzar els servomotors. És necessari que la connexió de terra sigui compartida entre 

l’alimentació, la sortida a l’USB2-Dynamixel i el cablejat de potència del bus Dynamixel. Aquest 

dispositiu es compatible amb la GUI de Robotis sobre windows, l’SDK per C++ de Robotis o el paquet 

Dynamixel de ROS. 

ROS 

ROS és un metasistema operatiu robòtic que funciona sobre Unix. Es basa en el concepte de nodes 

descentralitzats encarregats de tasques específiques. Els nodes es comuniquen entre ells publicant 

informació o subscribint-se a “topics”, canals d’informació per on passen missatges en formats 

preestablerts.  

Aquesta arquitectura crea una xarxa de nodes distribuïts que facilita la reutilització de codi i manté els 

diferents processos del robot aïllats augmentant la robustesa del sistema.  

Un node de baix nivell es caracteritza per controlar hardware com actuadors o sensors i publicar-ne la 

informació rellevant. Un node d’alt nivell es dedica calcular a partir de la informació publicada a altres 

nodes i publicar les decisions en nodes de més baix nivell fins a arribar als que controlen el hardware. 

Exemple: en un robot mòbil, un node “A” s’encarrega de moure el motor d’una roda i publicar la seva 

velocitat de gir i posició. Un node “B” de més alt nivell s’encarrega de moure el robot publicant ordres a 

cada roda i subscrivint-se als resultats d’aquest moviment. Per sobre el node “C” conductor del robot 

pren decisions basat en múltiples sensors de distància, GPS i brúixola indicant al node B la direcció i 

velocitat que ha de prendre el vehicle. 

 
Fig2.9 Nodes I Topics en ROS 

Robo Plus: 

Software de control dʼactuadors i sensors Dynamixel que permet programar robots amb una interfície 

de programació tancada, fiable i senzilla amb les diferents controladores de Robotis. Utilitzant l’USB2-

Dynamixel permet gestionar la configuració dels motors accedint als registres dels servomotors a mes 

dʼutilitzar comandes de moviments i configuració. És la manera més senzilla de testejar i programar els 

actuadors Dynamixel i comprovar-ne el bon funcionament. 
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A4.4 Modelat i impresió en 3D 

Software de Disseny 3D: 

Per al desenvolupament del disseny, s’ha utilitzat el programa comercial de disseny industrial assistit per 

ordinador SolidWorks, que permet modelar peces i conjunts utilitzant les noves tècniques de modelat 

CAD que consisteixen a traspassar la idea mental del dissenyador “construint virtualment” la peça o 

assemblatge. El disseny funciona parametritzant limitacions que determinen les formes i geometries del 

model o lʼassemblatge; aquestes limitacions poden estar vinculades a: 

1. Paràmetres numèrics com la longitud de una línia o el diàmetre de una circumferència. 

2. Paràmetres geomètrics: com tangències, paral·lels, angles, cercles concèntrics... 

Aquest software sʼha utilitzat per dissenyar les peces que conformen la mà: 3 

falanges per cada un dels 3 dits, el palmell de la mà i lʼavantbraç que contenen els 

motors i mecanismes de funcionament. 

Un cop dissenyades les peces, s’assemblen en un nou arxiu creant dependències dels primers. Es poden 

crear nous assemblatges recursivament per a construir models complexos per parts. Un cop finalitzat el 

disseny les peces s’exporten en el format estàndard STL per a ser impreses en 3D. 

Impressora 3D Dimension 1200: 

Impressora 3D de plàstic ABS amb una resolució de 0,25mm. Fabrica les peces imprimint una capa de 

plàstic sobre lʼanterior incloent un segon extrusor per al material de suport. Vídeo demostratiu. 

Catalyst: 

Programa vinculat a impressores 3D de plàstic, concretament a la Dimension1200 que transforma els 

models STL descomponent-los en capes dʼun gruix determinat per la impressora. En aquesta fase es 

defineix la orientació d’impressió de les peces, quantitat de material de suport així com la resolució 

utilitzada en la impressió. 

Impressora 3D UpPlus 2: 

Impressora 3D utilitzada amb plàstic ABS amb una resolució de 0,15mm per a les peces petites i 0,25 per 

a les peces més grans (avantbraç). Model domèstic utilitzat posteriorment a la Dimension1200 d’ús 

industrial. 

 

UP! 

Software vinculat a la impressora UpPlus2 equivalent a Catalyst que transforma el model STL en capes i 

introdueix material de suport i envía la informacio en el format intern de la impressora Up Plus2. 

A4.5 Entorn de desenvolupament 

IRI 

El laboratori de robòtica i el departament d’humanoides van proporcionat l’espai, material i 

coneixements necessaris per al desenvolupament del projecte en les primeres fases de modelatge i 

http://www.youtube.com/watch?v=o6QZji8Ljww
http://www.youtube.com/watch?v=o6QZji8Ljww
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construcció . 

● Taller amb eines mecàniques, electròniques i una impressora 3D. 

● Ordinador i lloc de treball. 

● Coneixement i experiència dels investigadors.  

● Repositoris de software del laboratori de robòtica. 

● http://wiki.iri.upc.edu/index.php/Robotics_Lab_Repository 

○ Repositori amb eines on s’inclouen utilitats, drivers, i sistemes de control.  

● També s’ha iniciat una wiki del projecte dins de la pàgina web del laboratori 

d’humanoides: http://apollo.upc.es/humanoide/trac/wiki/darwinHand 

 

Taller propi 

Durant la segona fase del projecte per al desenvolupament de la electrònica s’ha treballat des de casa 

amb el suport puntual de l’associació AESS estudiants, s’han adquirit diferents eines i components 

confeccionant un petit taller d’electrònica i mecànica que complementa el material previ d’informàtica. 

Durant el 2014 es va adquirir una impressora 3D que ha permès seguir millorant el modelatge adaptant 

el disseny als nous servomotors del mercat. 

● Eines de bricolatge variades: trepant, dremel, cargol de banc, pinces, cutter… 

● Ordinador de sobre taula amb Solid Works. 

● Impressora 3D Up Plus 2. 

● Ordinador portàtil amb Ubuntu i ROS. 

● Programació i electrònica de microcontroladors Atmel 

○ Controladora Dragon, protoboard, microcontroladors i components de comunicació 

RS232. 

○ Controladores Arduino (Uno, Mega, micro i mini) 

○ Bioloid Beginners Kit (4 Servomotors AX-12, components de construcció Dynamixel i 

controladora CM-5) 

○ USB-2 Dynamxiel 

○ Material bàsic d’electrònica: soldador, protobards, cablejat, xips de comunicació, 

reducció de voltatge, resistències, transistors.... 

 

http://wiki.iri.upc.edu/index.php/Robotics_Lab_Repository
http://apollo.upc.es/humanoide/trac/wiki/darwinHand

