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1. RESUM 
 
 

  Aquest projecte es una guia del sistemes de comunicació per 

control remot que s’utilitzen actualment en el mercat.  

            El projecte està dividit en dos parts. La primera tracta sobre les 

diferents arquitectures físiques que hi ha al mercat per implementar el 

control remot a un robot mòbil. La segona part tracta sobre els diferents 

protocols que hi ha per la comunicació entre una unitat mòbil i la unitat de 

consignes. 

            Les arquitectures físiques  es divideixen en dos grups que serien 

sistemes guiats  i no guiats. Els guiats son aquells que hi ha una unió física 

entre la unitat de control remot i el robot mòbil. Els sistemes no guiats son 

aquells que no hi ha una unió física entre la unitat de control remota i el 

robot mòbil. Dintre d’aquestos apartats es veuen les diferents possibilitats 

físiques.  

            La part dels  protocols es divideix en Ethernet i Port Sèrie. En 

aquest apartats s’explica el funcionament d’aquestos dos protocols, 

estructura de capes, estructura de trames, velocitat de execució de la 

informació. 

 
 
Paraules clau 
 
Unitat de control 
remot Robot mòbil Ethernet Port Sèrie 

Inalambric Cables Via radio Infraroig 

Telecomunicació TCP/IP RS232 Protocol 
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2 INTRODUCCIÓ  
 
 
2. 1 DEFINCIÓ DE  ROBOTICA 
 
 

Permeten concebir,  realitzar i automatitzar sistemes basats en estructures 
mecàniques poliarticulades destinats a la producció industrial o a la substitució o ajuda a 
l’home en molts La robòtica es pot definir com un conjunt de coneixements teòrics i 
pràctics que diverses tasques. 

 

La robòtica busca substituir les màquines o sistemes automàtics que realitzen 
operacions concretes per dispositius mecànics d’us general, dotats de varis graus de 
llibertat en els seus moviments i capaços d’adaptar-se a l’automatització d’un número 
molt variat de processos i operacions. 

 
 
Un sistema robòtic o robot es pot descriure, com aquell que es capaç de rebre 

informació, de comprendre el seu entorn a  través de l’ús de models,  de formular i 
executar plans, i de controlar o supervisar la seva operació.  La robòtica és 
essencialment pluridisciplinaria i depèn en gran part dels avenços en microelectrònica i 
de l’informàtica, així com en disciplines tals com el reconeixement de patrons i 
d’intel·ligència artificial. 

 
 

La robòtica es troba en constant progrés degut a la miniatorització dels 
components utilitzats, el que permet experimentar en ambients abans impossibles.  
També degut al disseny de noves estructures mecàniques i de nous mètodes de control i 
percepció. 

 

Segons la definició desenvolupada per l´Institut de Robòtica d’América, un grup 
de la SME que agrupa fabricants d’equip robòtic: 

 

Un robot és un manipulador reprogramable multifuncional dissenyat per moure 
materials, eines i dispositius especialitzats mitjançant moviments variables programats 
amb la fi de portar a terme una varietat de tarees. 
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Reprogramable implica que deu ser capaç de ser programat per desenvolupar 
tarees noves o diferents.  Multifuncional implica que el robot deu ser capaç de 
desenvolupar diverses tarees, depenen de l’eina o programa que utilitzi. 

 

 La definició de l’ ISO1 és:  

 Un robot és un manipulador automàtic reprogramable i multifuncional, que té 
eixos que poden manipular materials, objectes, eines i mecanismes especialitzats a 
través d’operacions programades per l’execució d`una varietat de tarees. 

 
 Aquestes definicions són molt semblants a les vistes a classe: 
 
 Ciència que permet, mitjançant el robot i el manipulador, cobrir un ampli ventall 
d’aplicacions ajudant o substituint als operaris en feines repetitives, monòtones i 
perilloses. 
 
 Robot industrial: manipulador automàtic amb servo sistemes de posició, 
reprogramable, capaç de posició i orientar material, peces, utillatges considerant 
moviments variables i programables per l’execució de tasques variables. 
 
  

En totes aquestes definicions podem trobar un concepte bàsic que és el de 
l’automatització de processos, tant per ajudar l’operari o per substituir-lo en tasques 
arriscades i pesades.  L’introducció de l’automatització en el món industrial ha canviat 
la manera de treballar de les grans cadenes de producció, ara es demana un operari 
especialitzat que bàsicament fa tasques de supervisió i detecció de possibles errades en 
el procés de producció.  També s’ha plantejat si es convenient tanta automatització en 
detriment de llocs de treball que abans ocupaven molt operaris, però això no ho 
tractarem en aquest treball. 
 
  

Els robots mòbils són robots amb gran capacitat de desplaçament, basats en 
carros o plataformes i dotats d’un sistema locomotor de tipus rodant.  Segueixen el seu 
camí per control remot, per un programa que els hi ha instal·lat ( que moltes vegades pot 
ser reprogramat i bolcat al robot per un medi físic ( un port) o per un medi no físic          
( p.e.: per infrarojos) o guiats per l’informació rebuda del seu entorn a través dels seus 
sensors. 
 
  

Els androides són robots que intenten reproduir total o parcialment la forma i el 
comportament cinemàtic de l’ésser humà. Actualment els androides són encara 
dispositius poc evolucionats i sense utilitat pràctica, destinats fundamentalment a 
l’estudi i experimentació. 
 
                                                 
1 ISO ( Organització Internacional de Normes ) 
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Els robots híbrids corresponen aquells que la seva estructura es situa en 
combinació amb alguna de les altres categories, sigui per conjunció o per juxtaposició.  
Com a exemple un dispositiu segmentat amb rodes, es a la vegada una de les 
característiques dels robots mòbils i dels robots zoomorfics.  També es poden considerar 
híbrids alguns robots formats per la juxtaposició d’un carret mòbil i un braç semblant al 
d’un robot industrial.   
 

  
 

2.2 HISTORIA 
 

 
A la historia de la robòtica hi ha moltes dates importants, aquí només exposen 

unes quantes: 
 
 
-  1737   J. Vaucanson presenta en París els primers autòmats coneguts. 
- 1801 Joseph Jacquard inventa una màquina tèxtil operada mitjançant targes 
perforades. 
- 1921   La primera referència a la paraula robot apareix en l´estrena de l’obra de teatre 
“R.U.R., los robots universales Rossum” en Londres.  L’obra, escrita pel txec Karel 
Capek, introdueix la paraula robot de la paraula txeca robota, que significa treballador o 
servent.  
-  1939   Isaac Asimov escriu una sèrie d’històries sobre robots, “Yo, Robots” en 1952.  
Les famoses tres lleis de la robòtica foren desenvolupades per Asimov en 1942. 
- 1946  George Devol patenta un dispositiu de propòsit general pel control de maquines, 
capaç de gravar i reproduir les seves accions usant un procés de gravat magnètic. 
-  1948  Norbert Wiener, un professor, publica el seu llibre Cybernetics, on descriu el 
concepte de comunicació i control en sistemes electrònics, mecànics i biològics.  
- 1951 Raymond Goertz dissenyà el primer braç articulat teleoperat ( manipuladors de 
control remot ) per la Comissió d’Energia Atòmica. 
- 1954  George Devol dissenyà el primer robot programable, el qual consistia en un 
dispositiu controlador que podia registrar senyals elèctriques en un medi magnètic i 
reproduir-les per accionar una màquina mecànica. 
- 1959  Planet Corporation comercialitza el primer robot disponible en el mercat. 
- 1962  General Motors instal·la el seu primer robot industrial en una línia de producció.  
El robot seleccionat és un Unimate Ford Motor Company. 
-  1964  S’inauguren els laboratoris d’investigació d’intel·ligència artificial en el M.I.T., 
en l’Universitat de Standford i en l’Universitat d’Edinburg.  
-  1968  L’Institut d’Investigació de Stanford construeix i prova un robot mòbil amb 
capacitat de visió anomenat Shakey. 
- 1974 El professor Sheinman desenvolupar del Braç Standord, forma la companyia 
Vicarm amb el fi de comercialitzar una versió del braç per aplicacions industrials.  
- 1976   S’utilitzen braços robots en les sondes Viking I i Viking II. 
- 1977   La companyia Unimation compra Vicarm. 
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-  1978  Unimation desenvolupa per General Motors el robot PUMA2 utilitzant 
tècniques de Vicarm.  
- 1980  Comença el ràpid creixement en l’ús del robot industrial. 
- 1989  La policia de Hong Kong adquireix un robot, al que anomenen ROBOTCOP, 
amb la finalitat de ser utilitzat en la prevenció del crim.  
- 1990  La NASA continua provant el robot EVA, que ha estat dissenyat amb la finalitat 
d’ajudar en el rescat d’objectes o tripulants en l’espai. 
 
  
 
 Podríem afegir moltes més dates, la velocitat amb que s’avança en aquest camps 
es bastant ràpida.  
 
 

 
2.3 EVOLUCIÓ DE LA  ROBOTICA MÓBIL 
 
 

Actualment, el concepte de robòtica ha evolucionat cap els sistemes mòbils 
autònoms, que són aquells capaços de desenvolupar-se per si mateixos en entorns 
desconeguts i parcialment canviants sense necessitat de supervisió. 

 
 

El primer robot mòbil de l’historia, amb les seves limitades capacitats, va ser 
ELSIE3  , construït a   Anglaterra en 1953.  Aquest robot es limitava a seguir una font 
de llum utilitzant un sistema mecànic realimentat sense incorporar intel·ligència 
addicional. 

 
 
 En 1968 apareix SHAKEY , que incorporava una camera gran angular i un 
detector    tàctil. El  procés  es  portava en dos ordinadors connectats per radio,  un            
“ ordinador de  a bordo” i l’altre remot per el processament de la imatge. 

 

                                                 
2 PUMA ( Programable Universal Machine for Assembly ) 
3 ELSIE ( Electro-Lignt-Sensitive-Internal-External ) 
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El robot SHAKEY era capaç d’explorar i representar l’entorn mitjançant un 
mapa tipus “rejilla”.  Aquí apareix per primera vegada el problema de la localització 
basat únicament en odometria, donat que el desplaçament indueix un error incremental 
que creix de forma no acotada en el temps. 

 
En la dècada dels setanta, la NASA comença un programa de cooperació amb el 

JPL4 per desenvolupar plataformes que poguessin explorar terrenys hostils.  El primer 
resultat va ser el MARS-ROVER, amb una equipació sensorial que consistia en un braç 
mecànic tipus Stanford, un dispositiu telemètric làser, cameres estèreo i sensors de 
proximitat.  El vehicle continuava utilitzant únicament odometria per localitzar-se, però 
incorporava una brúixola giroscòpica, donat que els errors de desplaçament per rotació 
tenen efectes més greus que els de translació. 

 
 

 

 
 

MARS-ROVER 
 
 

  

                                                 
4 JPL  ( Jet Propulsion Laboratory ) 
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El robot francès HILARE va aportar noves idees a la localització: feia servir un 
sistema de valisses actives situades en determinats llocs de referència per localitzar-se 
respecte a un sistema de coordenades absolut mitjançant un senzill procés de 
triangulació.  No obstant, el sistema estava limitat a entorns els perfils dels quals 
estiguessin prèviament emmagatzemats. 

 
 

 

              
 

HILARE 
 

  
 Si seguim avançant en el temps, trobem en la dècada del vuitanta el CART del 
SRI, que treballava amb processat d’imatge estèreo, més una camera addicional 
acoblada en la seva part superior.  Aquest robot podia modelar obstacles mitjançant les 
coordenades cartesianes dels seus vèrtex i permetia un càlcul de trajectòries més versàtil 
que el de les reixetes.  No obstant, el processat d’imatge necessitava major carrega 
computacional i s’havia de fer amb el robot immòbil ( durant més de deu minuts ). 

 
 També en la dècada dels vuitanta el CMU-ROVER de la Universitat Carnegie 
Mellon incorpora per primera vegada una roda timó, que permet qualsevol posició i 
orientació en el pla.  Aquest robot tenia un sistema de control jeràrquic per nivells amb 
intercanvi de missatges mitjançant una memòria compartida, que feia anar més ràpid la 
velocitat de procés. 

 
  

 9



             Rodríguez Parera, Jordi          
             Muñoz Fernández, Sandra 
             Sisó Labrador , Sergio        
               
 

 
 

 La robòtica està en projectes summament ambiciosos, el famós 
SOUJOURNER, o també anomenat com el robots dels quatre sentits; o el LUNAR 
ROVER, vehicle de turisme amb control robot; i hi ha altres molt més específics i 
senzills, com el ROBO-DOC, utilitzat en cirurgia per operacions de maluc,  CYP-HER, 
un helicòpter robot d’us militar, el guarda de tràfic japonès ANZEN TARO, els robotets 
mascotes de Sony, el PIO-NEER encarregat de netejar en la central nuclear de 
Chernobyl ( ara potser l’han traslladat a una altre central nuclear ) o el DANTE II, que 
va explorar el volcà Mt. Spurr en Alaska. 

 
 

 
 

LUNAR ROVER 
 
 

 

 
 

PIO-NEER 
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DANTE II 
 
 

 
 
La missió Pathfinder que va viatjar a Mart en 1997 portava el famós robot 

SOUJOURNER, que es pot considerar el robot mòbil autònom de major èxit en 
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l’historia.  El Sojourner va executar fidelment les instruccions enviades desde els 
controlador situats en el laboratori de Propulsió a Cohete en California.  El Sojorner 
podia executar contraordres de les ordres enviades des de la Terra si en algun moment 
es trobava en perill, i en varies ocasions ho va fer.  En el cas que la comunicació amb la 
Terra es perdés, el Sojourner  tenia l’habilitat de continuar la missió per ell mateix.  El 
Sojourner va ser desenvolupat a partir d’una sèrie de varis prototipus i va ser programat 
d’acord als principis de control per comportaments. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

SOUJOURNER 

 
 

 En el camp dels robots antropomòrfics, mencionarem el P3 d’Honda, que 
medeix 1.60 m, pesa 130 kg i és capaç de pujar i baixar escales, obrir portes, polsar 
interruptors, i pot empènyer vehicles. 
 

 

                                      
 

P3 - HONDA 
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 El primer robot espanyol va ser creat per pintar superfícies per Josu Zabala en 
1976, i va rebre el nom de GIZAMAT I, i va ser la base dels models DANOBAR i 
FAGOR de Ikerlan, els primers prototipus comercials 

 
 El projecte Ultramaris d’Enric Ferrer va concluir amb èxit en 1998 amb una 
teleoperació de hidrocefalia gràcies a un microscopi robotitzat i un braç mecànic ZEISS.   
El pacient es trobava a Barcelona, mentre el cirurgià viatjava en un vaixell per Palma de 
Mallorca. 

 
 Altres sistemes d’interès són el submarí robotic GARBI, l’helicòpter intel·ligent 
POBTET, el robot de quatre potes RHIMO, el recol·lector de taronges AGRIBOT o 
l’únitat magnètica SACON per soldar bretxes als petrolers. 

 

           
 

GARBI 
   

  
. 

 
2.4 LIMITS DE LA ROBOTICA ACTUAL 

 
 Michael Knasel, director del Centre d’Aplicacions Robòtiques de Science 
Application Inc., va exposar en 1984 que els robots deurien evolucionar durant cinc 
generacions.  Les dues primeres van ser assolides en els anys vuitanta, inclouen la 
gestió de tarees repetitives amb autonomia molt limitada.  La tercera generació inclouria 
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visió artificial; la quarta, mobilitat avançada en exteriors i interiors i la cinquena 
avançaria cap el domini de l’intel.ligència artificial5. 

 
 L’aparició de robots de primera i segona generació d’acord amb la definició de 
Knasel pot fitxar-se en les cultures romana i àrab, on ja existien autòmats tan avançats 
com la font de la Paona6.  Avui dia i gràcies als avenços tecnològics de les darreres 
dècades, la construcció de robots d’aquest tipus, es pot considerar superada. 

 
 La tercera generació implica el desenvolupament de visió artificial.  En robòtica 
existeixen aplicacions per imatge estàtica, com reconeixement d’objectes no supervisat, 
càlcul de divergència i segmentació en visió estèreo7.  No obstant, el camp de la 
robòtica mòbil es més interessant treballar amb seqüències de vídeo, a partir de les quals 
es possible calcular quins objectes s’estan desplaçant en una escena i a quina velocitat 
s’estan mobent, el temps de contacte a qualsevol punt del camp de visió i molts més 
altres paràmetres cinemàtics.  Habitualment, aquest càlculs es basen en tècniques de 
fluxe òptic8.  Inicialment, la necessitat de processadors d’imatges (“frame grabbers”) 
capaços de transformar vídeo analògic en digital feia que la velocitat de captura fos 
massa baixa per calcular el fluxe òptic, però això s’ha resolt amb l’aparició de cameres 
digitals.  No obstant, queden dos traves importants relacionades amb la gran quantitat de 
dades que comporta el vídeo: la transmissió per enllaç radio en sistemes inalambrics i la 
gran carrega computacional inherent al precessat de l’imatge.  

 
 La quarta generació està relacionada amb la mobilitat i, per tant, amb la 
mecànica.  En aquest camp s’ha de distingir entre plataformes mòbils i robots 
antropomòrfics, que comporten una major complexitat tant de muntatge com en la 
coordinació dels seus moviments. 

 
 

 El desenvolupament de robots antropomòrfics té els seus orígens en el 
Reinaxement, on els estudis sobre mecànica i anatomia de Leonardo Da Vinci van 
permetre crear unitat capaces de realitzar tareas tan complexes com tocar instruments 
musicals9. 

 
 La coordinació motora necessària per caminar sobre dos o més potes, si sembla 
intuïtiva en l’ésser humà, és extremadament complexa, ja que durant un gran 
percentatge del temps, el pes no es troba uniformement distribuït. D’aquí, que una tarea 
tan senzilla com pujar escales sigui una qüestió summament difícil, i només el P3 de 
Honda ho ha aconseguit.  La majoria dels model antropomòrfics, s’usen per 

                                                 
5 Engelberger, J. “Robotic Today”, Robotics, pp 59, 1979 
6 Roshein, M. “Robot evolution: the development of antrobotics”, New York: John Wiley & Sons, Inc., 
pp 1-36, 1994 
7 Levine, M. “Vision in man and Machine”, New York: Mc Graw Hill, 1985 
8 Consisteix en determinar les direncies entre dos frames consecutives d´acord a una serie de derivades 
temporals. 
9 Rosheim, M. “Robot evolution: the development of antrobotics”, New York: John Wiley & Sons, Inc., 
pp 1-36, 1994 
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l’investigació, amb l’excepció dels braços mecànics, que el seu us està àmpliament 
estès. 

 
 L’energia necessària per operar una unitat robòtica ha disminuït molt des de 
1979, i s’han aconseguit unitats capaces de funcionar amb bateries solars, com els 
TENTOMUSHI de Sanyo.  Aquest fet, unit a una sòlida construcció mecànica tot 
terreny, l’enorme desenvolupament de la telemàtica i el telecontrol i l’aparició de 
sistemes sòlids de localització absoluta com el GPS, ha fet possible el desenvolupament 
d’unitats exploradores d’exteriors com el Robby, el Demeter, el Soujurner o el seu 
successor, el Rocky V10.  Mereixen també una menció els robots conductors que, 
acoblats a una vehicle, són capaços de conduir a gran velocitat mitjançant visió 
artificial. 

 
 Les bases de la quinta generació van començar a perfilar-se amb Norbert Wiener 
a finals dels anys 40, quan es va definir la cibernètica com un conglomerat entre teoria 
de control, enginyeria, informàtica i biologia11.  Fins llavors, el comportament dels 
autòmats es concentrava en pautes algorísmiques, però l’intel.ligencia artificial busca la 
generació de comportaments inesperats que responen no solament a la programació 
establerta, sinó a estímuls externs i a l’experiència prèvia.   

 
 L’origen del concepte clàssic d’intel·ligència artificial pot fixar-se en la 
Dartmouth Summer Research Conference d’agost de 1955 i els seus trets més 
significatius són les estructures jeràrquiques d’abstracció i les representacions 
simbòliques de l’entorn12. 

 
 Més endavant, la robòtica basada en comportaments va afegir un component 
reactiu que va acabar contrastant-se en les arquitectures híbrides.  Aquestes 
arquitectures combinen la planificació a mig i llarg termini amb actuacions 
improvisades que permeten a l’agent adaptar-se als imprevistos. 

 
 Finalment, el desenvolupament de les xarxes neuronals han permès 
l’aprenentatge de comportaments i una adaptació del robot al seu entorn i també la 
cooperació i evolució conjunta de varis agents13. 

 
 

Hem d’esperar que en el futur es desenvolupin sistemes robòtics de gran 
complexitat capaços de mostrar comportaments intel·ligents en determinades tareas.  La 
predicció més segura a un termini mig es que la construcció d’ordinadors cada cop més 
potents permetrà portar a terme tarees d’una alta carrega computacional en temps real.   

 

                                                 
10 Arkin, A. “Behaviour-based robotics”, Cambridge, the MIT Press, 1998 
11     “                   “                            “                                     “ 
12 Boden, M. “A.I.`s half century”, A.I. Magazine, 16 (2 ), pp 96-99, 1995 
13 Zalzala, A.M.S. i Morris, A.S. “Neural networks for robotic control: theory and applications”, Londres: 
Ellis Horwood, 1996  
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3. XARXES DE COMUNICACION 

 
 
3.1 PROTOCOL TCP 
 
 

3.1.1Introducció 

En aquest capítol podrem veure la importància i complexitat del protocol TCP.  

Primerament situarem TCP dins l'estructura estandarditzada del model OSI fent una 
breu descripció de cadascuna de les capes que el componen, i també dins de l'entorn de la xarxa 
Internet. Seguidament entrarem en la descripció del funcionament i característiques del 
protocol. Finalment descriurem cadascuna de les propostes existents més importants per a 
adaptar TCP a entorns wireless14.  

 

3.2. El model OSI  

El model OSI esta basat en una proposta desenvolupada per l'ISO, i serveix per 
l'estandardització dels protocols que permeten la comunicació entre sistemes diferents.  

El model OSI té set capes. Els principis aplicats per la definició de les capes són els 
següents:  

1. S'ha de crear una capa on sigui necessari un nivell diferent d'abstracció.  

2. Cada capa ha d'encarregar-se d'una funció ben definida.  

3. La funció de cada capa ha de ser escollida pensant en una definició internacional i 
estandarditzada dels protocols.  

4. S'ha d'intentar minimitzar el flux d'informació en les interfícies que uneixen les capes.  

5. El número de capes ha de ser prou gran per tal d'evitar que funcions diferents siguin 
instal·lades en una mateixa capa innecessàriament, i suficientment petit per tal d'evitar 
que l'arquitectura del sistema sigui difícil d'utilitzar.  

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
14 WIRELESS: Sense cables 
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Capa Aplicació 
7 Aplicació 
6 Presentació 
5 Sessió 
4 Transport 
3 Xarxa 
2 Enllaç 
1 Física 

 
 

 3.2.1 Capa Física  

 
La capa física controla la transmissió de bits en un canal de  comunicació. El 

disseny dels elements d’aquesta capa ha d’assegurar que quan transmet un bit 1, aquest 
és  rebut en el receptor com un 1 i no com un 0. Aquí es regulen assumptes com les tensions 
que s'han de fer servir per representar 1 i 0, duració dels polsos, com s'estableix la connexió, 
etcètera. També es regulen els problemes mecànics i elèctrics que permeten una correcta 
transmissió a través del medi físic.  
 

3.2.2 Capa d'Enllaç  

La tasca principal de la capa d'enllaç es que la ràfega de bits passi sense errors a 
la capa superior, la capa de xarxa. La capa d'enllaç  realitza aquesta funció segmentant 
les dades en trames, enviant-les seqüencialment i processant les trames de 
reconeixement transmeses pel receptor. La capa d’enllaç ha de resoldre els problemes 
causats pel deteriorament, pèrdua o duplicitat de trames. La capa d'enllaç podria oferir 
diferents qualitats de servei, cada una a un preu diferent.  
 

El control de flux l'accés al medi són altres punts que han de ser tractats per 
aquesta capa.  
 

3.2.3 Capa de Xarxa  

 
La capa de xarxa s'encarrega d'enviar les dades des del node inicial fins al node final. Si 

hi ha molts paquets a la xarxa al mateix temps apareix la congestió. La capa de xarxa tracta el 
terna del control de congestió. Així mateix, aquesta capa té la missió de transmetre les 
dades pel millor camí possible; per dur a terme aquesta tasca existeixen els algoritmes 
d'encaminament.  
També s'ha de tenir un sistema de tarificació que compti el número de paquets o bits 
que travessen les diferents xarxes que hi ha en el camí.  
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3.2.4 Capa de transport 

La funció bàsica de la capa de transport és acceptar dades de la capa de sessió, 
segmentar-los en blocs més petits si és necessari, passar-los a la capa de xarxa i 
assegurar-se que totes les dades arriben al node final. La capa de transport porta a terme 
una comunicació extrem a extrem entre el node emissor i el node receptor. També 
s'encarrega del control de flux.  

 

3.2.5 Capa de Sessió  

La capa de sessió permet als usuaris de diferents màquines establir sessions entre 
ells. Un dels serveis que brinda la capa de sessió és el control de l'administració del 
diàleg. La sessió pot permetre que el tràfic de dades sigui bidireccional al mateix temps 
o bé unidireccional en un moment donat. En aquest últim cas, la capa de sessió pot 
indicar quin node ha de transmetre. Un altre servei que dona aquesta capa és la 
sincronització.  

 

3.2.6 Capa de Presentació  

Aquesta capa s'encarrega de tasques relacionades amb la sintàctica i la semàntica 
de la informació transmesa. Assumptes com la codificació de les dades són tractats. La 
capa de presentació converteix les dades utilitzades per l'ordinador en estructures de 
dades que poden ser enviades a través de la xarxa. 

  

 3.2.7 Capa d' Aplicació  

La capa d'aplicació permet la compatibilitat entre els diferents programes 
d'aplicació. Així mateix, ofereix serveis de transferència de arxius a través de la xarxa.  

 

3.3 Capçalera TCP 

Les dades TCP  són encapsulades en un datagrama IP tal com es mostra en la 
imatge.  El format de la capçalera TCP és el mostrat a ala Figura 3.3. El tamany mínim i 
típic és de 20 bytes. 
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• Source port. Usuari TCP en l'origen.  

• Destination port. Usuari TCP en el destí.  

• Sequence number. Número de seqüència del primer byte de dades en el segment 

transmès. TCP assigna a cada byte de dades un número de seqüència  

 

• Acknowlegment number. Conté el següent número de seqüència que l'emissor 

de I'acknowlegment espera rebre.  

• Header lenght. Longitud de la capçalera TCP en números múltiples de 32 bits  

 

• Reserved. Reservat per usos futurs. 

 

• Flags. Són els següents:  

 
URG. Indica si Urgent Pointer és vàlid.  

 
ACK. Indica si I'acknowledgment number és valid.  

 
PSH. Push function. La capa TCP del receptor ha d'entregar les dades a 
l'aplicació el més ràpidament possible.  
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RST. Reinicialitza la connexió.  
 

SYN. Sincronitza els números per tal d'iniciar la connexió  
 

FIN. L'emissor ha acabat d'enviar dades.  
 

• .Window size. Conté el número de bytes de dades que el receptor està disposat a 
acceptar .  

• TCP checksum. Codi detector d'errors 

 
• Urgent Pointer. Indica I'últim byte de dades urgents. Permet al receptor saber 

quants bytes de tipus urgent esta rebent.  
 
• Options. Especifica opcions addicionals.  

 
.  

 
 
3.4 INTERNET I EL PROTOCOL IP 
 
 La xarxa Internet està basada en la pila de protocols TCP/IP desenvolupats per a 
la xarxa ARPANET, ARPANET era un xarxa d’investigació finançada pel Departament 
de Defensa dels EEUU. Aquesta xarxa havia de permetre la transmissió de missatges 
per caminis alternatius en cas que el canal de comunicació fet servir inicialment estigués 
inutilitzable. 
 
En un moment donat, la xarxa ARPANET va arribar a connectar centenars d'usuaris 
d'universitats i instal·lacions del govern nord-americà fent servir línies telefòniques 
dedicades. Quan les xarxes de comunicacions radio i les xarxes via satèl·lit foren 
afegides, van sorgir problemes d'interconnexió en els protocols existents en diferents 
sistemes. Va ser necessari doncs desenvolupar una nova arquitectura de protocols, i així 
va ser com V. Cerf i R. Khan van presentar a l'any 1974 els protocols TCP i IP.  
 
 
 

Després que la pila TCP/IP es va convertir a l’any 1983 la única oficial a 
ARPANET. el número de xarxes, màquines i usuaris connectats va créixer  ràpidament. 
 

A mitjans de la dècada dels vuitanta, la gent va començar a anomenar el grup de 
xarxes interconnectades Internet. 
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3.5  El Protocol IP 

El protocol IP s'encarrega de la transmissió de paquets a través de la xarxa. La 
capçalera IP esta formada dels següents camps, tal com es mostra en el quadre. Els 
camps de la capçalera es descriuen a continuació.  
 
 
.  

 

 
 

 
 

• Versió: La versió utilitzada actualment és la 4 (IPv4 ),  

• Header-lenght: Longitud de la capçalera IP en números múltiples de 32 bits.  

• Type of Service (TOS): Té tres bits de prioritat que no es fan servir, quatre bits 
TOS i un bit no utilitzat que és 0. Els quatre bits TOS indiquen les següents 
funcions: minimitzar el retard, maximitzar la taxa del canal, maximitzar la 
fiabilitat i minimitzar el cost monetari. Només es pot activar un d'aquests quatre 
bits a la vegada. Si els quatre bits estan a 0, el servei es considera normal. 

 

• Total-lenght: .Indica la longitud del datagrama enviat per un terminal.  

• Flags: Actualment es tan servir dos bits d'aquests tres. Un d'ells és utilitzat pels 
gateways intermitjos i I'altre serveix pels procediments de reensamblatge.  

• Fragment Offset: Quan el datagrama IP és dividit en varis fragments aquest 
valor indica la ubicació relativa de cada fragment.  

 
• Time To Live: Indica un límit superior de routers pels quals pot passar el 

datagrama  
 

• Protocol: Identifica el protocol del qual IP ha obtingut les dades a enviar.  

• Header checksum: Codi detector d'errors de la capçalera IP .  
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• Source IP address: Adreça IP d'origen.  

• Destination IP address: Adreça IP de destí.  

 
• Options: Especifica opcions addicionals  

 
 

 
 
3.6  COMUNICACIÓ SERIE :RS-232 
 
3.6.1  Transferència de dades. 
 
 La transferència de dades pel medi de connexions d’interfície entre ordinadors i 
els seus perifèrics ( que poden ser altres ordinadors, consoles, impressores, sensors, 
autòmats, robots, etc. ) en un principi s’havia portat a terme per medi d’un enllaç per  
bucle de corrent de 20 mA.  D’aquesta manera també es podien enviar dades 
analògiques escalant convenientment el corrent que circula pel bucle.  Aquest 
procediment s’utilitza molt en les aplicacions de control industrial per a transmetre 
dades de sensors remots o enviar comandes a actuadors remots, normalment escalant el 
senyal entre 4 mA i 20 mA.  En el cas digital, la transmissió és molt senzilla, doncs 
només cal obrir o tancar un relé i detectar, per caiguda de tensió en una resistència, la 
presència o absència de corrent en el bucle.  Cada node haurà de tenir dos llaços, un per 
transmissió i l’altre per recepció. 
 
 Però les limitacions que te aquest mètode en quan el consum d’energia i la falta 
de normalització en entorns industrials va afavorir que es creés una normalització 
d’interfícies en els comunicacions.  D’aquí que sorgiren les normes per connectar gran 
diversitat d’equips terminals de dades. 
 
 La transmissió sèrie es caracteritza  perquè  les dades es transmeten bit a bit 
sobre un mínim de 1 línia a través del que s’anomena interfície sèrie.  L’avantatge 
d’aquest tipus de transmissió es troba en el fet que necessita menys cables que la 
transmissió en paral·lel, i l’inconvenient és que en enviar les dades bit a bit, el temps de 
transmissió incrementa en funció de la mida del flux de bits a enviar. 
 
3.6.2 Norma RS232 
 
 La EIA15  va proposar les recomanacions RS232 mentre que el CCITT 16 
proposava el consell V.24.  Entre totes dues va sortir la norma RS232 V.24. 
 

La norma RS232 és un estàndard per connectar equips de dades ( ETD ) i equips 
de comunicació de dades ( ETCD ) mitjançant un enllaç sèrie.  Té aplicabilitat tant pels 

                                                 
EIA 15 : Electrical Industry Association 
CCITT16  Comité Consultif Internationas Télégraphique et Téléphonique 
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circuits d’intercanvia de dades com per a circuits de control i temporització.  També és 
aplicable tant a enllaços síncrons com a  asíncrons. 

 
 
La norma RS232 defineix tan el els nivells de tensió que accepta com les 

impedàncies  del receptor.  Les  tensions recomanades estan dins del marge de | 5 | Vcc 
a  | 15 | Vcc, on el voltatge positiu codifica el 0 i el voltatge negatiu codifica l´1 en un fil 
( usant un sistema de codificació de bits NRZ modificat) mentre el segons fil es el terra 
comú  (  és el  que s’anomena  transició no  balancejada ).   [ Limitació:  la regió dins de 
| 3 | Vcc no permet definir si el senyal està a 0 o a 1 i es considera un estat de transició 
no definit ].    

 
  

 
La norma defineix també les característiques mecàniques ( connectors de 9 a 25 

pins )  i la distribució dels senyals on les més importants són “ transmit data “  pin 2 , “ 
recive data “ pin 3 , i terra pin 7.  Les altres senyals, que no cal que hi siguin presents, 
aportan informacions d’estat i de control dels dispositius connectats. 
 

Tot i ésser el mètode més àmpliament usat, el model RS232 té fortes limitacions, 
prencipalment en el que fa referència a les distàncies màximes d’interconnexió ( menor 
de  20  metres ),  a  que  la freqüència màxima de transmissió de senyals de l’ordre de 
20 KHZ,  que  el  cables  de  comunicació   és  usat   en exclusiva pels dos interlocutors 
( connexió punt a punt ), i que el senyal es transmet uniporlarment per un únic cables 
amb referència a massa, i per tant força sensible a les pertorbacions electromagnètiques. 
 
 
Característiques de la norma RS232: 
 
 RS232 

Velocitat màxima 19.2 Kbps 
Distància màxima 16.6 m 
Senyal transmesa unipolar 

Medi Amb comú 
Nº de línies 3 mínim 
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Mode duplex 
Emissors 1 
Receptors 1 

Nivells + 12 v -  -12 v 
Utilització  Amplia: PC, robots,etc.. 

Nivell de seguretat baix 
 
  
 
 
Notes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exemple de robot amb comunicació sèrie via radio: 
 
 

 
 

KOALA 
 

 
 

 24



             Rodríguez Parera, Jordi          
             Muñoz Fernández, Sandra 
             Sisó Labrador , Sergio        
               
 

 
 
 
 
 
 
3.7 Tipus de codificacions i topologies per comunicacions 
 
3.7.1 Codificació NZR ( Non Return to Zero) : 
  
 La forma més comú i fàcil de transmetre senyals digitals és usant dos nivells 
diferents de tensió pels dos dígits binaris.  Els codis que segueixen aquesta estratègia 
comparteixen la propietat que el nivell de tensió és constant durant l’interval de bit i per 
tant no hi ha transició ( no retornen al nivell 0 de tensió com ho farien altres estratègies 
com la codificació RZ: return to zero ).  El NZR usa l’absència de tensió per codificar el 
zero, mentre que l’u es codifica amb un nivell constant de tensió positiva.  És un 
sistema de  codificació  senzill ,  fàcil de generar i que aprofita bé l’ample de banda tot i 
utilitzar-ne força.  Els desavantatges són la poca immunitat al soroll i la falta de 
mecanismes de sincronització, ja que un seqüència de 1´s o 0´s es tradueix en un nivell 
de tensió constant al llarg del temps que no facilita la sincronització.  A més tampoc 
proporciona sistemes de detecció ni correcció d’errors. 
 
  
3.7.2 Connexió ( entre dos nodes ) punt a punt: 
  

Aquesta topologia es dona quan un enllaç de dades només té connectats 
físicament dos nodes.  Aquestes topologies es caracteritzen per: 

•  Utilització exclusiva del canal: quan un node transmet, té tol el canal per ell i 
amb garantia de que no es produiran col·lisions entre les dades. 
• No fan falta terminadors actius ni passius: els nodes fan la funció de 
terminadors, ja que el canal físic comença a un node i acaba en el següent.      

 •   Admeten qualsevol medi físic de comunicacions entre nodes. 
 
 
 
3.7.3 Comunicació duplex: 
 
 En aquest tipus de comunicació la informació pot fluir simultàniament en 
ambdós sentits. 
 
Interfície: 
 
 Dispositius electrònics  que permeten la connexió a la CPU d’elements perifèrics 
com botones, terminals programables, etc. 
 
Comunicació asíncrona i síncrona: 
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 Comunicació asíncrona és aquella en que el transmissor i el receptor no 
necessiten coordinar-se per transmetre les dades.  I en la comunicació síncrona si que 
necessiten coordinar-se entre ells per transmetre les dades. 
 
  
 

4 ARQUITECTURES FÍSIQUES 
 

4.1 Introducció. 
 

Les comunicacions remotes dintre del mon de la robotica son necessàries i 
importants per poder tenir un flux de dades  entre el robot i el seu centre de consignes. 
Hi ha dos tipus de mètodes: els guiats y els no guiats. Els guiats son aquells que hi ha 
una unió física entre el robot i la unitat de consignes i enregistrament de dades. Els no 
guiats son aquells que no hi ha una unió física entre el robot i la unitat de consignes. 
 

 
 
Les principals avantatges del sistemes guiats o per cable son: 
 

- La facilitat de muntatge, davant de un sistema no guiat. 
- La alimentació del robot o unitat mòbil, es podria fer també per cable,  aprofitant 

que ja hi ha un cable per a la comunicació. Així ens permet alliberar al robot de 
dur una bateria, tindrà menys pes i serà autònom  energèticament parlant. 

 
 
El principal inconvenient dels sistemes guiats o per cable es: 
 

- La limitació de moviments. 
 
La  principal avantatge del sistemes no guiats es: 
 

- La llibertat de moviment.  
 
Els principals inconvenients del sistemes no guiats.: 
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- La autonomia de la unitat mòbil. 
- La distancia limitada de comunicació de la majoria de sistemes no guiats. 
 

 
4.2 Sistemes de comunicació guiats: 
 
4.2.1 Introducció. 
 

Els sistemes guiats el seu suport físic es el cable. Depenent del sistema utilitzat 
per a la comunicació, port sèrie en les seves diferents versions, ethernet, o  consola, el 
cable utilitzat serà diferent. El cable també depèn de  l’ample de banda de la 
comunicació,  i de la longitud. Cada tipus de cable te les seves avantatges i 
inconvenients, no hi ha un cable ideal. 
 

En la actualitat hi ha bàsicament quatre tipus de cable per comunicacions: 
o Parell trenat 2 parells o 4 parells 
o Coaxial. 
o Fibra òptica. 
o Cable comunicació industrial. 

 
Tots aquest cables son reconeguts per la norma  ANSI/TIA/EIA-568-A menys el 

coaxial  que se accepta però no es recomana. 
 
 

4.2.2 Cable de parell trenat. 

 
 

Es el tipus de cable mes comú i es va origina com  solució per a connectar 
telèfons mòbils y ordinadors, ja que esta habilitat per la comunicació de dades permetin 
una freqüència mes alta de transmissió. 

 
Cada cable d’aquestos esta composat per una sèrie de parells trenats. Els cables 

se trenen per reduir les interferències entre cables adjacents. Normalment una sèrie de 
parells se agruparen una única funda codificada. 
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Tipus de cables de parell trenat: 

 
o No blindats. 
o Blindats. 

 
4.2.2.1 No blindats.  
 

Es el cable de parell trenat normal i se’l distingís per les sigles en angles UTP. 
Les avantatges el seu baix cost, el seu gruix i el seu pes, apart de un bon ample de 
banda. Les seves desavantatges  son el major nombre de errors respecte a altres tipus de 
cables en la mateixa funció. També es important dir que a grans distancies el senyal s’ha 
de regenera. Depenent de l’abast de la unitat mòbil es podrien tenir problemes de 
comunicació, concretament a partir dels 100m. si no es regenera la senyal. 
 

 
L’estàndard EIA-568 en el adendum TSB-36 diferència tres categories diferents: 

 
o Categoria 3: fins a 16 MHz. 
o Categoria 4: fins a 20 MHz 
o Categoria 5: fins a 100 MHz 

 
 
Les característiques mecàniques del cable son bones, aguanta be la tracció, pesa 

poc i no ocupa molt volum.  
 

 
Aquest tipus de cables es ideal  per sistemes de comunicació basat en ethernet  

ISO 8802.3, token ring i port sèrie. També pot servir per qualsevol tipus de comunicació 
de dades guiat en les seves diferents versions. 
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4.2.2.2 Blindats 

 
Cada parell se recobreix amb una malla metàl·lica, i el conjunt de parells es 

recobreix amb una lamina blindada. Les característiques son iguals als no blindats però 
es redueix el nivell de interferències en la comunicació. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

   Cable de parell trenat blindat 

 

4.2.3 Coaxial. 

Aquest tipus de cable esta composat de un fil interior centrat envoltat per una 
malla de coure. Entre l’espai del cable i la malla hi ha un conducte de plàstic que separa 
els dos conductors i mantenen les seves propietats elèctriques. L’exemple mes comú 
d’aquestos cables es el de TV.  
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Els principals avantatges de aquest cable es la seva alta capacitat y resistència a 

les interferències. 
 
Les seves principals desavantatges es el seu gruix i la seva poca mobilitat i 

flexibilitat. 
 

Hi ha dos tipus de coaxial el Thick(gruxut) i el Thin (prim). La principal 
diferència entre aquest dos cables es el seu gruix. El senyal en el cable prim es te  que 
regenerar avanç, te menys metres  de cable avanç que tindré que regenerar la senyal. 
Actualment l’ús d’aquest cable esta caient enfront a d’altres com podrien ser en parell 
trenat o la fibra. 

 
El preu d’aquest cable és alt, comparant-lo amb el trenat no blindat. 
 
Per la comunicació entre la unitat mòbil i la interfície de comunicació el podríem 

desestimar per la poca flexibilitat i el seu gruix 
 
Aquest tipus de cable només el podríem utilitzar si el sistema de comunicació 

esta basat en ethernet, per a la comunicació per port sèrie, o per port USB no ens 
serveix, per tan encara esta mes limitat. 

Nomenclatura dels cables coaxial per Ethernet:  

Conte tres parts: 

• La primera indica la velocitat en Mbits/seg.  

• La segona indica si la transmissió  es en Banda Base (BASE) o en Banda 

Ampla (BROAD).  

• La tercera los metres del segment multiplicats por 100.  
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CABLE CARACTERÍSTIQUES.  

10-BASE-5 
Cable coaxial gruixut (Ethernet gruix). 
Velocitat de transmissió : 10 Mb/seg. Segments :  
màxim de 500 metros. 

10-BASE-2 
Cable coaxial prim (Ethernet prim).  
Velocitat de transmissió : 10 Mb/seg.  
Segments : màxim de 185 metros. 

10-BROAD-36 
Cable coaxial  
Segments : màxim de 3600 metros.  
Velocitat de transmissió : 10 Mb/seg. 

100-BASE-X Fast Ethernet.  
Velocitat de transmissió : 100 Mb/seg. 

  

 

 

 

4.2.4 Fibra òptica: 

 
Es un cable format per un o mes fils de fibra de vidre. Cada fibra de vidre consta 

de un nucli central amb una fibra amb un nivell alt de refracció de la llum. 
 

 
Els avantatges son que pràcticament no hi ha perduda de informació durant la 

comunicació, es totalment insensible a les radiacions electromagnètiques. Te un gran 
ample de banda, fins a 39Gbits i permet la comunicació de tot tipus de dades. 

 
 

Els principals inconvenients son que es molt cara, la instal·lació es complicada, 
la flexibilitat del cable no es total i la tecnologia esta desenvolupant-se, no hi ha moltes 
aplicacions que utilitzen, a no ser en grans línies de comunicació.  Encara que la seva 
utilització va a mes. 

 
 

Per la comunicació de la unitat entre la unitat mòbil i la unitat remota no seria 
molt pràctica pels inconvenients exposats avanç i per que la adaptació a un sistema de 
ethernet, por sèrie o USB  seria molt complicada amb la tecnologia que hi ha 
actualment. Per altra banda no hem trobat cap referència de que la fibra s’hagi empleat 
per la comunicació d’una unitat mòbil. 
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1-Fibra òptica. 
2-Proteccio cenyida 
3-Reforç de fibra arimide 
4-recubriment de PVC 
5-Els cables en mes de 12 fibres s’ha  ajunten dintre de un mateix recubriment 
 
 
 

 

4.2.5 Cable industrial. 

 
 

Aquest cable no esta pensat precisament per la comunicació de dades, però es 
utilitzat en determinades condicions. Aquestes condicions podrien ser una baixa 
freqüència de comunicació i un espai sense moltes interferències magnètiques. 

 
 
La principal avantatja de aquest cable es la seva resistència a les inclemències 

mecàniques de tot tipus. El gruix d’aquest cable va de 0.15mm2 fins a 2.5mm2.   
 
 
Si la freqüència no es molt alta es podia suportar els tipus de comunicacions per 

port sèrie i USB. 
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4.2.6 Taules comparatives sobre els sistemes guiats 
 
 
 

 

 Parell Trenat Parell Trenat Blindat Coaxial Fibra Óptica 
Tecnologia àmpliament 
provada SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ample de banda MIG MIG ALT MOLT ALT 
Fins 1 MHz SI SÍ SÍ SÍ 
Fins 10 Mhz SÍ SÍ SÍ SÍ 
Fins 20 Mhz SI SÍ SÍ SÍ 
100 Fins Mhz SÍ (*) SÍ SÍ SÍ 
27 Canals vídeo NO NO SÍ SI 
Canal Full Duplex SÍ SÍ SÍ SÍ 

Distancies mitges  100 M 
65 MHZ 

100 M 
67 MHZ 

500 
(ETHERNET) 

2 KM(MULTI.)
100KM(MONO.)

Immunitat 
Electromagnètica LIMITADA MITJA  MITJA ALTA 

Seguretat BAIXA BAIXA MITJA ALTA 
Cost BAIX BAIX MIG ALT 
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Rendiment dels cables segons seu ample de banda 
 
 
4.3 Sistemes no guiats. 
 

Les comunicacions inalambriques son mes que interessants des de tots els punts 
de vista. 

 
Existeixen varies tecnologies que ens permetien establir comunicacions 

inalambriques entre una unitat mòbil  i el sistema de control, com poden ser la radio 
freqüència, infrarojos, GSM i GPS. La  radio freqüència i el infrarojos serien aptes per 
sistemes basats en ethernet, port sèrie i USB. En la actualitat i ha molts sistemes 
estendards de comunicació que ens ofereixen aquestes prestacions. 
 
 

4.3.1Comunicació per infraroig. 

 Els infraroigs  son ones electromagnètiques que es propaguen en línia recta, sent 
susceptibles a ser interrompudes cossos opacs  

La comunicació per infraroigs consta de dos parts ven diferenciades, con son la 
emissió i la recepció de informació. Cada part a comunicar, o sigui unitat de control i 
robot, te que tenir un emissor i un rector. 
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El emissor envia mitjançant llum infraroja un tren de polsós a una freqüència de 
aproximadament 40  kHz, que es la freqüència a la que treballa la majoria de 
comandaments inalambrics que hi ha al mercat. Aquest tipus de comunicació amb la 
unitat mòbil és molt interessant depenent de quina és la finalitat o utilitat de la unitat 
mòbil, si no es per un professional, i es per una utilitat amateur, tot els comandaments a 
distancia que es disposen  a una casa en servirien per enviar-li consignes a la unitat 
mòbil, configurant el receptor de la unitat mòbil.  
 
 

 
 
 

 
 
La configuració es molt senzilla, ja que no mes tenim que connectar el receptor 

al oscil·loscopi i polsar els botons del comandament a distancia i veure quin tipus de 
senyal ens arriba. Desprès caldrà codificar correctament al micro el que volen 
representa. (exemple: tecla PLAY a na cap endavant). 
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Els infrarojos podem ser utilitzats per rets basades en LAN, port sèrie i USB. 
InfraLAN es una ret estàndard basada en infraroigs compatible amb les rets Token Ring. 
Per fer la comunicació per port sèrie o per USB caldria adaptar els senyals del receptor i 
emissor a les tensions d’aquest ports.  

 
La comunicació per infraroigs te el gran inconvenient que no travessa objectes com 

pot fer la RF. La comunicació es te que fer en camp obert, sense obstacles pel mig. 
L’alcanç en metres no es molt mes de 30m. 
 
 

4.3.1.1 Recepció. 
 

Els receptors que hi al mercat solen portar tota la circuiteria incorporada per 
distingir les senyals modulades,  com podria ser el IS1U60 de Sharp. Aquest dispositiu 
el focus de llum s’encén i s’apaga 38000 cop pes segon (38kHz). Tot aquest dispositius 
com a mínim tenen tres terminals que son: Vcc, GND i Vout, aquesta ultima ens dona 
en forma de nivells de tensió depèn si hi ha llum infraroja o no. Desprès aquest senyal el 
podem adaptar a qualsevol port del micro de la unitat mòbil o a un PC. 
 
      
 
 

Característiques  elèctriques, conecxionat i diagrama de bloc del emissor IS1U60 
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Per la connexió el fabricant recomana utilitza un filtre a les connexions de 
alimentació per filtra la alimentació . 
 

4.3.1.2 Emissió. 
 

Per la emissió de infrarojos es necessari un LED de infrarojos. Aquest led 
emetra en forma de ràfegues  de llum, la codificació que li arribi pel port de 
comunicacions. Per la emissió normalment el diode porta associat un circuit oscil·lador 
astable creat per un integrat 555 per tal de adaptar les oscil·lacions a la freqüència 
desitjada .  
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4.3.1.3 Comparativa entre diferents model i fabricats de receptors de infrarojos. 

 
 
 

Model Sensibilitat Freqüència Encapsulat Filtre 
pas baix 

Valoració 

Sharp GP1U58Y (38KHz ALTA 38KHZ GRAN NO BONA 
Sharp IS1U60 (38 KHz MOLT ALTA 38KHZ PETIT SI COMPLICAT
LiteOn LTM-97DS-38 (38 kHz) ALTA 38KHZ MITJA SI BONA 
LiteOn LTM-97DS-56 (56.7 kHz) ALTA 56.7 KHZ) MITJA SI BONA 
Panasonic 4612 (38 Khz.)  
 

MOLT ALTA 38KHZ PETIT NO BONA 
Panasonic 4614 (56.7 KHz)  
 

MOLT ALTA 56.7 KHZ.)  
 

PETIT NO BONA 

Panasonic 4602 (38 KHz) BAIXA 38KHZ PETIT NO REGULAR 
 

 
 

 
4.3.2 Comunicació per Radio Freqüència. 

La comunicació digital per radio freqüència es una tècnica interessant i atractiva 
per les seves avantatges y múltiples aplicacions en control. En el cas de comunicar la 
unitat mòbil amb la unitat de control, els factors mes importants son: 

1- L’índex de error en la informació 
2- Velocitat de transmissió, per fer un control a temps real. 

 

La comunicació per radio freqüència suporta els sistemes basats en  ethernet, 
port sèrie, USB i diverses consoles especifiques per control. Al mercat hi ha diferents 
marques ens ofereixen sistemes estàndards i pràcticament plug-play.  

 

Per implantar la part física de aquestos sistemes de comunicació, hi ha diferents 
tipus de radio freqüència, depenen  del seu ample de banda. Depenen de la quantitat de 
informació que volem enviar, es necessitarà mes o menys ample de banda per que 
control o monitorització  sigui a temps real. Si el que es vol comunicar son dades poc 
voluminoses en la banda de FM en tenim prou. Si les dades son mol voluminoses, com 
podria ser dades de imatge, es necessitaria una banda de UHF o VHF. Si la freqüència 
de la senyal augmenta, les dades viatgen més ràpidament a traves del medi de transport, 
que en aquest cas  es l’espai overt. 
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4.3.2.1Descripció de alguns models que hi ha al mercat:  

RX-DFM 

MÓDULO RECEPTOR DE DATOS DIGITALES A 19,2 kb 

 

 

Receptor superheterodino de FM (2FSK) compatible amb el transmissor model 
TX-DFM. Recepció de dades RS232 sense necessitat de codificació ulterior i sense 
limitació de símbol o duració de la transmissió. Freqüència de treball 433,65 MHz, amb 
una tolerància 150 KHz. Necessita una antena amb impedància en RF de 50 ohmios 
(cód. AS433); velocitat de 2.400 a 19.200 baud. Te una sensibilitat de RF –100 dBm. 
Alimentació +3,3 V ±200 mV; consum inferior a 15 mA. La sortida  a nivell lògic es 
baixa en absència de modulació. La norma de homologació ETS 300 200 
 

Preu: 37,50€ 

Diagrama de blocs del transmissor: 

 

 

TX-DFM 
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TRANSMISOR DE DATOS  DIGITALES A 19,2 kb 

 

 

Mòdul transmissor digital en FM (2FSK) compatible amb el mòdul receptor 
mod. RX-DFM-3V3; transmeti directament dades del tipus RS232 sense codificació 
addicional i sense limitacions de símbol o duració de la transmissió. Velocitat máx. 
19.200 baud La freqüència  portadora es de 433,65 MHz .L’alimentació es de 12 Vcc i 
el consumo màxim es de 15 mA. La norma de homologació ETS 300 200 
 

 
 
 
 
 
 
KOALA ROBOT FEATURES 
RADIO MODEM WIRELESS 
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Elements Informació tècnica 

Velocitat de transmissió  1.2 to 115.2 kbps 

Interface de comunicació RS232 female DB9 

freqüència de radio transmissió  2,45GHz 

Radio transmissió Seqüència directe PSK

Potencia de la radio transmissió  100 mW nominal 

longitud >100 m 

 
 
 
 
 
FUTABA 
 
Transmissió de radio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El transmissor es una radio FM amb tècniques de modulació PWM y PCM Te 8 
canals, a la banda dels 72 Mhz, el transmissor es digital y totalment programable.  El 
transmissor te un port de comunicacions denominat TRAINER, serveix per la 
capacitació dels aeromodelistes novells. La informació que proporciona aquest port es la 
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informació de temps que te per transmetre el senyal para cada un dels  8 canals, en 
format sèrie, proporcional a las posicions relatives de cada un dels   joysticks ó 
palanques . Se pot implementar un microcontrolador addicional amb un programa que 
permet  traduir la informació a RS-232 provenint del computador, en una senyal 
adequada per el port del TRAINER. 
 
 

Diagrama de temps: 
 
 

 
 
Es aconsellable implementar un mecanisme detector y/o corrector de errors.  

Foto del robot que implementa el sistema de comunicació  per consola i fot del 
port de comunicacions: 

 

 

 

 

Receptor de radio. 
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  El receptor FUTABA FM, treballa a una banda de 72 Mhz. Se utilitza també 
tècniques PDM (modulació per duració del pols) per descodificar la informació. Cada 
canal entrega una senyal de 5 Vdc i romandrà en alt un temps que variarà  entre 0.5 y 
1.5 mseg  aproximadament.  

 
 

5 SOFTWARE DE CONTROL E IMPLEMENTACIÓ 
 

5.1 SOFTWARE  SOBRE TCP/IP 
 

5.1.1Introducció 

 
L’elevat ús de les pagines web ,les continues millores i el baix cost del hardware 

amb incentivat el desenvolupament de moltes aplicacions en la robòtica mòbil a través 
de INTERNET [1]. En particular el desenvolupament de sistemes controlats a través de 
la xarxa. (ej. WEBCAM[2]). S’espera que la utilització d’aquest tipus de sistemes es 
vegi incrementat en el propers any, i que en el futur les feines de control i sensat es 
realitzin a través de Internet. 
Aquest tipus de comunicació s’utilitza  quan es controla el robot mòbil per mitjà d’una 
camera instal·lada al propi robot.. Ambdues, el robot i la camera poden ser controlat des 
de un lloc WEB, en el qual podem veure les imatges captades per la camera. 
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5.1.2 Servidor de imatges 

 
El servidor de imatges consisteix en un programa que permet desplegar les 

imatges captades per una camera de vídeo un lloc WEB, es dir, permet transformar una 
camera de vídeo normal en una Webcam. Un dels programes més utilitzat com a 
servidor de imatges es Webcam32, el qual pot funcionar de dues maneres diferents, la 
primer mètode es FTP17  i el segon HTTP. 

 
El mètode FTP  consisteix en capturar imatges obtingudes per la camera de 

vídeo transformant la seqüència de imatges que formen el vídeo en imatges individuals 
de extensió JPEG, y a continuació enviar aquestes imatges al servidor WEB utilitzat el 
protocol FTP. 

 
El servidor  WEB requereix  un lloc WEB en el qual es despleguen les imatges , 

per tan una vegada integrada  la informació  enviada amb el codi  font del lloc serà 
possible visualitzar aquestes imatges per Internet. El mètode HTTP de funcionament 
consisteix en configurar el servidor de imatges con u petit servidor WEB, d’aquesta 
manera el servidor de imatges captura les imatges des de la camera de vídeo i les envia 
directament al navegador del usuari. 

 
 

 
                                                 
17  FTP: File Transfer Protocol 
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Figura  En aquest imatge podem veure una demo d’una aplicació realitzada a través de 
un servidor de imatges HTTP. 
 

5.1.2 Programa client 

El programa client es el encarregat d’enviar les ordres al programa servidor per 
que aquest executi una acció determinada, aquest programa l’ha de tenir l’usuari per 
poder controlar el robot mòbil,  depèn del servidor d’imatges triat potser un o un altre, 
en aquest cas em triat un servidor de imatges HTTP per tant podem controlar el robot 
des de  INTERNET EXPLORER. 
 

El programa client pot definir-se de dues maneres diferents. La primera 
consisteix en la utilització d’un programa (arxiu) de tipus CGI, resident al servidor 
WEB, però executat en el PC del usuari. Per realitzar aquesta operació l’usuari només a 
de conèixer la direcció WEB. 
 

La segona possibilitat consisteix en utilitzar la aplicació TELNET com a 
programa client. El programa TELNET per crear una comunicació  es realitza 
mitjançant l’ús de una direcció IP18 i d’un port TCP19 del programa servidor. Tots dos 
valors deuen ser entrats per l’usuari . 
 

Per utilitzar el programa client es necessari crear una interfaz per el usuari, a 
través de qual aquest pugui ingressar les ordres per moure el robot mòbil. En el cas del 
programa client que s’utilitza TELNET es crea un missatge de benvinguda i un conjunt 
de instruccions, enviats per el programa servidor al programa client.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
                                                 
18 IP: Internet Protocol 
19 TCP : Transmission Control Protocol 
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6. APLICACIONS 
 
ROBOTS SUBACUATICS 
 
 
Els robots subaquàtics, s’  
han convertit en una eina  
important, donada la 
velocitat, resistència y 
gran capacitat de 
profunditat. El ús d’aquest 
vehicles al passat va estar 
limitat. Ara es tracten 
d’eines molt atractives per 
operacions en ambients 
adversos, utilitzant-los  en 
múltiples feines com 
inspeccions, mapejat 
hidrogràfic, manteniment 
... 

 

 
 
 

 
SNORKEL és un robot subaquàtic dissenyat per la exploració i anàlisis del fons 

marí, amb una carrega  capaç de analitzar els diferents aspectes de la  diversitat 
biològica, concentrant-se en un anàlisis profund del aigua.  
 

Donades las dures característiques del mar, el disseny te que estar ben adaptat al 
medi. En el disseny final es van tenir en compte els següents factors:  

• El vehicle esta dirigit des de la superfície mitjançant un cable 

• Aerodinàmica òptima 

• Procés senzill de fabricació 

• El material ha de ser capaç d’aguantar les condicions extremes del mar 
(Alumini Anonizado) 

• Ser el més compacte possible 
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SNORKEL disposa de diferents mòduls de carrega , en l’actualitat es pot acoplar 
la Sonda Triton que pot treballar en conjunt o per separat. 

SNORKEL  pot canvia fàcilment  instrument diferent per un altre sense que 
interfereixi al les operacions que volem realitzar.  

 

 Caracteristiques del robot: 

  

Màx. Velocitat 0.5 m/s 
Màx. Carrega 20 kg. 
Màx. Potencia 96 W. 
Màx. Corrent  2 A. 
Voltatge 48 V. 
Màx. Profuncitat 50 m. 
Màx Pressió  6 atm. 
  

 

ROBOTS ARTIFICIERS (TEDAX) 

 
Un robot interessant es el FETCH ( figura), dissenyat 
amb el propòsit de recollir petites  bombes, granades i 
mines anti-persones que no exploten al camp de batalla. 
Aquesta munició la deixen anar avions i es calcula que 
el 25% no exploten, això genera un greu problema. El 
fet de moure aquest explosius es una feina ideal per als 
robots. Durant les proves fetes al FETCH es va 
demostrar que aquest robot pot desfer-se dels explosius 
d’artilleria. El FETCH és controlat a través un 
comandant remot que el permet desenterrar, aixecar i 
transportar munició. Però el elevat cost d’aquest robot 
ha fet  que sent hagin produït  molt poques unitats. 
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ROBOTS  EXTRATERRESTRES 

 
 

Aquest robot va ser construït per la NASA20 i 
utilitzat en la missió Pathfinder que va viatjar a Mart 
l’any 1997, això el va portar ha se considerat el robot 
mòbil de major èxit de la historia. El robot Sojourner 
va cridar la atenció de milions de persones en la seva 
exploració al planeta vermell. El Sojourner  va 
executar a la perfecció les ordres enviades des de els 
controladors del laboratori de Propulsió a Cohete  a 
California. Aquest robot enviat a un altre planeta a 
més de estar controlat remotament tenia que ser 
autònom, per poder prendre decisions per si mateix. 
El Sojourner podia executar contraordres de les enviades des de la Terra, si en un 
determinat moment es trobava en perill, y, en efecte en varies ocasiones durant la missió 
ho va fer. En el caso en que la comunicació amb la Terra es perdés el robot tenia la 
habilitat de continuar la missió por sí mateix. La reduïda mida del Sojourner i el baix 
cost de la missió , va canviar el curs de las noves missions de la NASA on existia la 
visió que lo mes gran era lo millor. El cost de colocar una carrega útil en un altre  
planeta es proporcional al peso de la mateixa carrega, sent  aquesta constant de 
proporcional molt gran. Per això la única forma de limitar els costos d’aquesta  missió 
espacial era limitar la mida de la carrega útil, amb conseqüència, el robot tenia que ser 
petit. Com las comunicacions entre la Terra i Mart triguen  40 minuts en arribar, el 
retràs impedeix que el control es faci de manera immediata. Així, aquest robot amb un 
modesta plataforma de processament ( per consideracions de l’alimentació, quants més 
sensors tingues més fiable seria però també consumiria més, i això implicaria unes 
bateries més grans) era capaç de moure’s de manera autònoma. 
 
 
 
ROBOTS DE NETEJA 
 

 
Una d’aquestes aplicacions es en el camp de la neteja.  En 1991 una companyia 

dedicada a comercialitzar robots mòbils, la companyia DENNING MOBILE ROBOTS i 
WINDSOR  INDUSTRIES van produir el ROBOSCRUB, un robots que aspira i neteja 

                                                 
20 NASA:National Aeronautics and Space Administration. Organisme  coordinador I director de les 
investigacions espacials i aeronàutiques americanes, creat l’any 1958 
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pisos de grans dimensions.  Per la seva fabricació es va prendre un robot mòbil manual 
que realitzava la mateixa funció i es  van  afegir  elements  per  eliminar  la  necessitat  
de l’operari.  El robot es va programar per seguir un patró en l’espai a ser netejat, poden 
percibir la presencia d’obstacles per no entrebancar amb ells.  Si detecta un obstacle una 
certa distància, redueix la seva velocitat, si l’obstacle està molt a prop tracta d’evitar-lo i 
si l’objecte està molt pròxim, el robot para i espera.  Té incorporats transductors tipus 
sonar per la detecció d’obstacles, un detector infraroig per detecció de precipicis, para-
xocs connectats a switches, i un sistema de navegació làser. 
 

 

 

 
ROBOSCRUB 

 
 
 

 
 
ROBOTS D’AJUDA ALS HOSPITALS 
 

Un robots amb funcions orientades a rondes i recorreguts es el HELPMATE, un 
tipus de robot infermer de HELPMATE ROBOTICS INC..  Aquest robot va néixer de 
la reducció de l’efectivitat dels infermer i altres treballadors d’hospitals degut al temps 
que perden en labors incidentals i va ser dissenyat per ajudar en aquestes tarees.  El 
HELPMATE pot recorre el corredors del hospitals.  Pressionant un botó l’operari pot 
enviar el robot a un determinant lloc del mapa i navegar d´un estació programa a una 
altre.  Incorpora sonars per evitar obstacles ( tasca important en un hospital ) i un 
sistema de triangulació per llum estroboscopica.  Te para-xocs sensibles a les 
col·lisions, pot transportar-se per elevadors i portes automàtiques i traslladar-se a 
gairebé qualsevol lloc en un edifici.  Ha estat instal·lat en més de 100 hospitals de tot el 
món.  Aquests robots son venuts o llogats als hospitals. 

 
 

 49



             Rodríguez Parera, Jordi          
             Muñoz Fernández, Sandra 
             Sisó Labrador , Sergio        
               
 

 
 

 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

HELPMATE  

 
 
 

  
  

 
 

                                                                   
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 50



             Rodríguez Parera, Jordi          
             Muñoz Fernández, Sandra 
             Sisó Labrador , Sergio        
               
 

 
 

 51

BIBLIOGRAFÍA 
 
 
[1]   
-Meeker,M. Depuy,C. “The Internet Report” , Morgan Stanley, 1996 

-McCLOY, Don. Robótica, una introducción. Limusa, 1993. 

-REGH, James. Introduction to Robotics, a system approach. Prentice-   

Hall, 1985. 

-FU, K. S. Robótica: control, detección, visión e inteligencia. McGraw-Hill, 

1988. 

-Catalec dietronic 2001 

 

 

 [2]  

http://www.webcam32.com 

http://www.dmd.es 

http://www.eupmt.es/cra/ 

http://robotica.udl.es/ 

http://www.mundo-electronico.com/sumaris/2000/sum_2000.html 

http://yupana.autonoma.edu.co/~rubenf/ 

http://www.iberfutura.es/index.htm 

http://www.wirelesslan.com/ 

http://www.sharp.co.jp/ecg/opto/products/osd/qr1001.html 

http://jdlope.tripod.com/robots.html 

http://www.ctv.es/ 

http://www.webcam32.com/
http://www.dmd.es/
http://www.eupmt.es/cra/
http://robotica.udl.es/
http://www.mundo-electronico.com/sumaris/2000/sum_2000.html
http://yupana.autonoma.edu.co/~rubenf/
http://www.iberfutura.es/index.htm
http://www.wirelesslan.com/
http://www.sharp.co.jp/ecg/opto/products/osd/qr10-01.html
http://jdlope.tripod.com/robots.html
http://www.ctv.es/

	Muñoz Fernández, Sandra
	Rodríguez Parera, Jordi
	Sisó Labrador, Sergio
	2 INTRODUCCIÓ
	2. 1 DEFINCIÓ DE  ROBOTICA
	2.2 HISTORIA
	2.3 EVOLUCIÓ DE LA  ROBOTICA MÓBIL
	2.4 LIMITS DE LA ROBOTICA ACTUAL
	3. XARXES DE COMUNICACION

	3.1 PROTOCOL TCP
	3.1.1Introducció
	3.2. El model OSI
	3.2.1 Capa Física
	3.2.2 Capa d'Enllaç
	3.2.3 Capa de Xarxa
	3.2.4 Capa de transport
	3.2.5 Capa de Sessió
	3.2.6 Capa de Presentació
	3.2.7 Capa d' Aplicació
	3.3 Capçalera TCP

	3.4 INTERNET I EL PROTOCOL IP
	3.5  El Protocol IP

	3.6  COMUNICACIÓ SERIE :RS-232

	4 ARQUITECTURES FÍSIQUES
	
	4.2.2 Cable de parell trenat.
	4.2.2.2 Blindats
	Cable de parell trenat blindat
	4.2.3 Coaxial.
	4.2.4 Fibra òptica:
	4.2.5 Cable industrial.

	4.3 Sistemes no guiats.
	4.3.1Comunicació per infraroig.
	4.3.1.1 Recepció.
	4.3.1.2 Emissió.


	4.3.2 Comunicació per Radio Freqüència.
	MÓDULO RECEPTOR DE DATOS DIGITALES A 19,2 kb
	TX-DFM
	TRANSMISOR DE DATOS  DIGITALES A 19,2 kb
	Receptor de radio.


	5 SOFTWARE DE CONTROL E IMPLEMENTACIÓ
	5.1 SOFTWARE  SOBRE TCP/IP
	5.1.1Introducció
	5.1.2 Servidor de imatges
	5.1.2 Programa client


	6. APLICACIONS
	ROBOTS  EXTRATERRESTRES

	BIBLIOGRAFÍA

