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Resum 
 
El Màster en Automàtica i Robòtica forma l’estudiant en la teoria de control i les 
seves aplicacions. El departament d’ESAII ha estat fent un esforç important per 
posar en marxa una aula màster que serveixi d’espai d’aprenentatge pels 
estudiants del màster. Amb l’objectiu de potenciar els aspectes pràctics es 
pretén incorporar a l’aula equipament que permeti realitzar treballs 
experimentals durant les sessions del màster i treballs pràctics fora de les 
sessions teòriques.  
 
En els darrers anys, els sol·licitants han desenvolupant laboratoris 
remots/virtuals en l’àmbit de la automàtica. Aquestes eines s’han mostrar eines 
pedagògiques eficients. Dins l’àmbit del màster, aquestes eines permeten 
aportar una flexibilitat en l’accés als dispositius tant en espai com en temps. 
La finalitat d’aquest projecte és la construcció d’un laboratori virtual/remot pel 
control d’un motor de corrent continu que serveixi de plataforma 
d’experimentació per les diferents assignatures del màster. 
 
Paraules clau 
Laboratori Remot Virtual. 
 
Catalogació segons aspecte d’actuació docent  
- Noves metodologies 
- Practicitat dels estudis 
 
Àmbit de coneixement UPC 
Àmbit o matèria principal beneficiària del projecte 
- Enginyeries Industrials 
 
Destinataris 
El marc de treball ha estat el Màster en Automàtica i Robòtica. Dins aquest 
context les primeres assignatures en que s’espera emprar són : 
34009 - Sistemes informàtics en temps real  
34015 - Control robust  
34007 - Control no lineal  
 
Resultat 
 
El resultat principal del projecte ha estat una primera versió del laboratori virtual 
i remot que es començarà a emprar en les pràctiques d’algunes assignatures 
del màster.  
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Il·lustració 1 : Panell de gestió de maquetes 

 
 

 
Il·lustració 2 : Panell de gestió de reserves 

 
Els resultats del projecte s’han estructurat en els diferents àmbits d’actuació: 
 

• Entorn de treball i control d’accés 
Un dels resultats principals del projecte ha estat el desenvolupament 
d’un programari que permet gestionar diferents aspectes de gran 
rellevància en el laboratori virtual/remot. Les principals coses que 
l’entorn gestiona són : 

o Experiments que formen el laboratori (la Il·lustració 1 mostra el 
panell de control dels diferents experiments) 

o Usuaris. 
o Reserves. Per tal de poder planificar la feina, els estudiants 

disposen de la possibilitat de realitzar una reservar horària (la 
Il·lustració 2 mostra el panell de gestió de les reserves). 

o Accés al dispositiu. Aquest programari és també l’encarregat de 
facilitar a l’usuari remot accés al dispositiu físic de forma segura. 
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Il·lustració 3 : Prototipus construït 

 
 

• Construcció del prototipus 
Els laboratoris remots dels que es disposava a l’inici del projecte eren 
poc robustos, no permetien els desplaçament. Durant el projecte s’ha 
desenvolupat un prototipus que permet aportar solució a la majoria 
d’aquests problemes pràctics (la Il·lustració 3 mostra una foto i un 
esquema del prototipus que s’ha construït). 
Per contenir tots els elements que composen el laboratori remot s’ha 
dissenyat una estructura mecànica que conté tots els components : 

o Sistema a controlador (motor de continu) amb tots els elements 
(sensors, etapes de potència, ...) 

o Sistema de càmera remota. La càmera que permet visualitzar 
l’experiment de forma remota s’ha incorporat en la estructura cosa 
que permet mantenir constant de forma senzilla la posició relativa 
de la càmera i l’experiment.  

o Sistema d’il·luminació. El muntatge incorpora un sistema 
d’il·luminació basat en llum LED. Aquest fet, juntament amb que 
tot l’experiment està contingut en una caixa tancada fa que les 
condicions d’il·luminació siguin sempre les mateixes. 

o Sistema de connexionat i desconnexionat remot. En anteriors 
muntatges l’experiment estava en marxa en tot moment a l’espera 
de la realització d’experiments, el nou sistema permet mantenir 
l’experiment apagat i encendre’l remotament quan es vol realitzar 
un experiment. Això redueix el consum i allarga la vida dels 
equips. 
 

• Desenvolupament del laboratori remot i virtual 
Partint de laboratoris virtuals previs s’ha integrat el nou equip en ells i 
s’han desenvolupats nous experiments. 
Per tal de facilitar la potencial del laboratori i el desenvolupament de 
futurs laboratoris s’ha iniciat el desenvolupament d’una llibreria que 
facilita els càlculs. 
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• Documentació 
Durant el projecte s’han desenvolupat un parell de manuals de 
pràctiques pels estudiants. Aquests manuals ja han estat emprat durant 
el darrer quadrimestre. 

 
 
Avaluació del projecte 
 
El laboratori virtual/remot ha estat provat en algunes assignatures de la titulació 
d’enginyeria industrial de forma molt satisfactòria. El muntatge facilitarà 
sobretot el manteniment i l’ús del laboratori en altres assignatures. 
Està previst emprar aquest equipament en les assignatures del màster durant 
els propers semestres. Caldrà, però, preparar la interfície d’usuari per tal de 
poder emprar-lo de forma senzilla per part dels estudiants. 
 
 
Conclusions 
 
En projecte ha suposat un pas més en la implantació dels laboratoris virtuals i 
remots en els estudis d’automàtica. Encara que conceptualment resulta senzill 
adaptar la infraestructura bàsica a les característiques d’una assignatura 
concreta cal un esforç important.  
Actualment aquests esforços s’estan centrant en el desenvolupament d’una 
petita plataforma que permeti realitzar experiments no lineals amb el motor de 
corrent continu que forma la base del laboratori remot actual. Per fer-ho caldrà 
el suport d’estudiants que col·laborin en els procés de muntatge i disseny. 
Posteriorment es modificarà adientment la interfase d’usuari per poder treure 
profit de les capacitats del prototipus que s’està desenvolupant. 
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