
 

Resum 
 

En aquest document es mostra el plantejament, procediments i 

resultats d’un projecte que té per objectiu dissenyar i fabricar 

un sistema mecatrònic capaç de jugar a escacs contra una 

persona en un taulell físic. El sistema és capaç de conèixer la 

situació del joc a partir d’una imatge del taulell captada per una 

càmera i partir d’aquesta informació calcular les seves pròpies 

jugades i finalment moure les seves peces.  

 

El projecte es divideix en tres grans blocs: 

 

 El programa informàtic, escrit en llenguatge Python i es 

compon de sis àrees diferenciades: l’anàlisi d’imatge per al 

qual s’utilitzen algunes funcions de la llibreria OpenCV 

com a bloc central, la detecció de moviments, la gestió del 

joc d’escacs on s’utilitzen diverses funcions de la llibreria 

Python-Chess, el càlcul de les jugades per al que s’utilitza 

el motor d’escacs Stockfish, la comunicació amb sensors i 

actuadors i la comunicació entre els diversos blocs del 

propi programa. 

 

 El sistema electrònic, que té tres objectius fonamentals: 

allotjar el programa informàtic, comunicar-lo amb els 

sensors i actuadors i alimentar els diversos components 

electrònics i electromecànics. 

 

 El sistema mecànic, que es compon de tres parts principals: 

la torre que suporta la il·luminació i la càmera, el 

mecanisme capaç de desplaçar-se per sota el taulell movent 

les peces a voluntat de la màquina i la estructura en forma 

de caixa que suporta tot el conjunt i l’hi dona estructura. 

 

 

Introducció 
 

Aquest projecte respon a l’objectiu personal de posar en 

pràctica alguns dels coneixements assolits a la carrera i 

desenvolupar-ne d’altres que em despertaven interès i volia 

conèixer millor.  

 

 
 

Aquests coneixements addicionals giraven al voltant de la 

mecatrònica, la unió sinèrgica de la mecànica, la electrònica i la 

programació informàtica que ofereix la capacitat de 

desenvolupar projectes molt més versàtils que cada una de les 

àrees per separat. 

 

Dins del marc d’aquest projecte tenia l’objectiu de: 

 

 Millorar els meus coneixements i habilitat en la 

programació informàtica. 

 Aprendre els conceptes fonamentals de l’anàlisi d’imatge i 

aprendre a aplicar-los. 

 Aprendre més sobre els sistemes electrònics necessaris per 

unir mecànica i informàtica. 

 Practicar en el disseny de màquines i mecanismes  i 

perfeccionar la capacitat d’optimització de sistemes 

mecànics. 

 Guanyar la experiència de dissenyar una màquina completa 

des del disseny mecànic fins al programa informàtic, 

trobant-me així amb tota la diversitat de situacions que s’ha 

d’aprendre a superar perquè el projecte culmini amb èxit. 

En resum volia preparar-me per el mon real de la enginyeria i 

donar-me un petit bany de realitat abans d’entrar al mon laborat. 

  

A la vegada també volia aprofitar per entrar en temes que 

m’interessaven i que encara no havia tingut la possibilitat de 

descobrir amb profunditat.  

 

 

Punt de partida 
 

Començo el projecte com un estudiant d’enginyeria mecànica 

que pràcticament ha acabat la carrera i que mai ha treballat en 

projectes reals d’enginyeria.  

 

He participat en el projecte Motostudent on he tingut la 

oportunitat d’aplicar  els coneixements de càlculs dinàmics i 

càlculs estructurals en el disseny d’una moto i tenia ganes de 
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dedicar el TFG a aprendre i practicar en altres àrees que 

considerava interessants per desenvolupar-me com a enginyer. 

 

Començo el projecte  amb coneixements bons de mecànica, 

coneixements moderats en programació informàtica, 

electrònica analògica i ús de servomotors i molt basics o nuls 

en anàlisi d’imatge, us de microprocessadors i 

microcontroladors, programes d’escacs i control de motors pas 

a pas. 

 

És al llarg del projecte quan assoleixo molts els coneixements 

necessaris per tirar endavant el projecte. Mai es podrà comparar 

ni de lluny els coneixements que he assolit en electrònica i 

programació amb els que tenen els enginyers elèctrics o 

informàtics, però em permetran poder-me entendre millor amb 

ells en futurs projectes multidisciplinaris. 

 

 

El prototip 
 

Tot el disseny es va anar dibuixant en 3D utilitzant el programa 

NX (Unigraphics). S’anaven afegint peces a mesura que 

s’anava fent el disseny geomètric de cada una de les peces que 

componen la màquina. 

 
Figura 1. Disseny 3D del prototip. 

Les cotes d’aquest disseny en 3D no s’assignaven directament 

en el propi 3D sinó que s’assignaven primer en uns esquemes 

dibuixats manualment els quals s’acotaven utilitzant variables i 

posteriorment al fer el dibuix en NX s’utilitzaven les mateixes 

variables per acotar el 3D. 

 

Aquests esquemes servien de referència per a consultar a quina 

cota es referia cada variable, ja que a mesura que avançava el 

projecte s’anaven acumulant fins a un total final abans de 

fabricar el prototip de 491 cotes úniques. Per tant les variables 

no podien ser paraules amb significat sinó que s’anaven 

assignant lletres per ordre alfabètic a mesura que es dissenyaven 

i acotaven noves peces. 

 

 
Figura 2. Croquis  de l'estructura principal acotat amb variables. 

 
Posteriorment aquestes cotes s’introduïen en un full de càlcul 

on s’utilitzaven les operacions necessàries per restringir la 

geometria entre peces, així si es decidia canviar una cota les 

cotes enllaçades es re-calculaven automàticament. 

 

Aquests valors assignats a les cotes s’introduïen en l’arxiu que 

contenia el conjunt del 3D i automàticament totes les peces 

adoptaven les noves mides marcades pel full de càlcul. 

 

 
Figura 3. Fragment del full de càlcul. 

 
D’aquesta manera el disseny era molt flexible a canvis 

dimensionals i es podia adaptar a múltiples modificacions 

dimensionals al llarg del procés de disseny de manera ràpida. 

 

L’objectiu d’aquest sistema era permetre fer el disseny 

dimensional d’una manera molt precisa i així aconseguir que el 

primer prototip fabricat fos el més semblant possible a la 

màquina final, estalviant així molts diners en la fabricació de 

diversos prototips. Aquest sistema també permetia reduir al 

màxim les dimensions del prototip final sense perill de trobar-

se amb col·lisions inesperades. 

 



 

 
Figura 4. Prototip fabricat. 

 

El sistema mecànic 
 

El sistema mecànic es basa en una configuració cartesiana 

anomenada CoreXY. Aquest concepte de configuració permet 

mantenir estàtics els motora principals millorant així les 

propietats dinàmiques al reduir la inèrcia del mecanisme. 

 

 
Figura 5. Esquema del concepte CoreXY. (Font: http://corexy.com) 

Partint d’aquest concepte de configuració s’han dissenyat els 

components físics per al muntatge amb dos objectius clars: el 

primer simplificar al màxim el disseny de cada una de les peces, 

de manera que en un cas de producció industrial fossin molt 

econòmiques de produir. El segon objectiu era dissenyar una 

màquina el més reduïda possible però utilitzant un taulell 

d’escacs les caselles del qual mesuressin 45x45mm. 

Uns paràmetres que es poden observar en tots els elements de 

la màquina, com per exemple el sistema que uneix la estructura 

de la caixa amb les guies fixes i aquestes amb la guia mòbil i 

les politges mòbils. D’una manera simple, eficient i elegant. 

 

 
Figura 6. Disseny 3D del sistema de guies. 

 

 
Figura 7. Sistema de guies i patins. 

 

El sistema electrònic 
 

El sistema electrònic esta format per una Raspberry Pi com a 

nucli central que controla la resta de dispositius perifèrics: la 

càmera, els drivers per controlar els motors, el servomotor i un 

microcontrolador a través del qual llegeix els potenciòmetres. 

 

 
Figura 8. Diagrama de flux del sistema electrònic. 

A la Raspberry també se l’hi connecten una pantalla, un 
teclat i un ratolí que permeten veure com funciona el 
programa i permeten fer modificacions en el programa 
directament en la pròpia Raspberry sense necessitat d’un 
ordinador addicional. 



 

El programa informàtic 
 

El programa informàtic es compon d’un nucli central que 

controla el flux principal dels processos i diverses funcions que 

són cridades al llarg del programa per realitzar tasques 

concretes. 

 

El flux general del programa és el següent: 

 

 
Figura 9. Diagrama de flux del programa informàtic. 

 

Proves realitzades 
 

Les proves físiques realitzades han estat centrades en dues 

qüestions, per una banda en l’anàlisi d’imatge on es van haver 

de realitzar molts processos de prova i error per trobar les 

funcions i els filtres que aplicats a la imatge podien servir millor 

per detectar les peces. 

 

 
Figura 10. Captura del procés d’anàlisi d’imatge on es busca 

detector els cercles que formen les bases de les peces sobre el taulell. 

Per altra banda la subjecció magnètica, que inicialment es 

preveia fer amb un electroimant i després de provar-ne de 

diverses mides es va determinar que no era viable per les 

dimensions que ocuparia dins de la caixa. 

 

 

Conclusions 
 

L’anàlisi d’imatge sense visió artificial és viable tal com s’ha 

plantejat en aquest projecte, però només si la il·luminació és 

directa i vertical provinent d’una làmpada situada just per sota 

de la estructura que suporta la càmera, si no és així es formen 

ombres sobre el taulell i la detecció és inviable. 

 

Un electroimant prou potent per poder moure una peça a través 

de 5mm de fusta suposa un cost econòmic molt elevat si se’n 

vol comprar un de comercial. La única opció viable en un 

projecte d’aquest tipus és fabricar-lo expressament. 

 

Conèixer els diversos camps de la mecatrònica a part de ser 

interessant permet plantejar i gestionar de manera força més 

precisa projectes que abastin les diverses  àrees, però a l’hora 

de desenvolupar un projecte i portar-lo a la realitat, si es vol fer 

de manera òptima, eficient i dins d’uns terminis assequibles 

(sobretot si l’objectiu és comercialitzar-lo), és imprescindible 

que hi participin especialistes en les diferents àrees. Sinó els 

processos s’allarguen molt i encara que la màquina acabi 

funcionant, els sistemes dissenyats sense coneixements 

profunds seran poc eficients. Es interessant i molt útil saber una 

mica de tot però esta clar que la eficiència recau en la 

especialització. 


