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Resum

En aquest treball de fi de grau es realitza l’habilitació d’un prototip no documentat anomenat Dumbo. Per
aconseguir aquest propòsit s’inicia desmuntant-lo per tal de deixar únicament la part de la plataforma mòbil
i l’electrònica, elements els quals seran els reaprofitats. El primer pas d’aquest projecte és la identificació
del hardware que incorpora aquest prototip, a continuació, l’estudi dels mateixos i del seu connexionat i,
concloent l’objectiu principal, la interpretació del software que incorpora. 

Establertes i definides les funcionalitats que incorpora aquesta plataforma mòbil es deixa habilitada perquè
en treballs futurs se li puguin afegir capacitats que la millorin, tot portant-la cap a un robot mòbil autònom. 

Un cop concretat l’estat de la plataforma mòbil i habilitada, s’estudia el disseny d’un sistema de percepció
de l’entorn mitjançant el sensor RPLidar A2 (aportant la mesura de les distàncies dels objectes sòlids que
l’envolten) integrat amb la placa Raspberry Pi 4 (aportant la gestió de les mesures realitzades pel sensor),
guiant la integració d’aquests components a la plataforma mòbil sota estudi.

Recopilant els objectius d’aquest projecte resulta un primer pas cap a la conversió d’aquest prototip cap a
un robot mòbil autònom possiblement intel·ligent.
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Resumen

En este trabajo de final de grado se realiza la habilitación de un prototipo no documentado llamado Dumbo.
Para conseguir este propósito se empieza desmontándolo para dejar únicamente la parte de la plataforma
móvil  y  la  electrónica,  los  elementos  que  serán  reutilizados.  El  primer  paso  de  este  proyecto  es  la
identificación del hardware que incorpora este prototipo, a continuación, el estudio de los mismos y de su
conexionado y, concluyendo el objetivo principal, la interpretación del software que incorpora.

Establecidas y definidas las funcionalidades que incorpora esta plataforma móvil se deja habilitada para que
en trabajos  futuros  se  le  puedan añadir  capacidades que  la  mejoren,  llevándola  hacia  un robot  móvil
autónomo.

Una vez concretado el estado de la plataforma móvil y habilitada, se estudia el diseño de un sistema de
percepción del entorno mediante el sensor RPLidar A2 (aportando la medida de las distancias de los objetos
sólidos que lo rodean) integrado con la placa Raspberry Pi 4 (aportando la gestión de las medidas realizadas
por el sensor), guiando la integración de estos componentes a la plataforma móvil bajo estudio.

Recopilando los objetivos de este proyecto resulta un primer paso hacia la conversión de este prototipo
hacia un robot móvil autónomo posiblemente inteligente.
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Abstract

This Bachelor thesis consists in setting up an undocumented prototype named Dumbo. In order to achieve
this goal, the first step is to dismantle the existing device to have access to the electronics and the moving
platform. Indeed, these two parts will be the core of the prototype being developed in this thesis. Then, the
hardware extracted from the existing prototype will be processed by identifying all the parts and analyzing
all the connections. All to sum up in the interpretation of the software that is included.

Once the functionalities of the moving platform have been established and defined, the project enable to
future projects adding some features to the prototype leading it towards the creation of a full autonomous
moving robot.

When the conditions of the moving platform is known and ready to use, the project includes the design and
the full integration of an environment recognizer using a RPLidar A2 which provides the distances to near
objects  and  this  information  will  be  processed  by  a  Raspberry  Pi  4.

Summing up all the objectives in this project this is the first step to transform this prototype to a clever
moving autonomous robot.
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1. Introducció

1.1. Presentació

El projecte de sensorització i control d’un robot mòbil va obrir-se pas a partir de l’arribada d’una plataforma
mòbil a la universitat, amb escassa informació al respecte, anomenada Dumbo.

Es tracta d’un prototip el qual està conformat, principalment, per una plataforma de SuperDroid Robots
controlada per radiofreqüència amb una estructura afegida per a la càrrega i descàrrega de paquets, la qual
es pot observar a la Figura 1.1. El sistema consisteix en un espai interior dotat amb un pistó, encarregat
d’empènyer  el  paquet  per  extreure’l  i  d’una  persiana,  encarregada  de  protegir-lo  durant  el  transport.
Aquests dos complements mecànics controlats, també, per radiofreqüència.

D’aquesta manera, l’usuari està capacitat, via la interfície de radiocontrol, de realitzar trajectòries amb la
plataforma amb llibertat i de gestionar la càrrega interna, tot des del comandament que es pot observar a la
Figura 1.2.

Figura 1.1.- Prototip Dumbo a l’esquerra i comandament de radiofreqüència a la dreta. Font: Pròpia.

La reutilització i la transformació de projectes es tracta d’un camp molt important a l’enginyeria, ja que no
és suficient saber com transformar a la realitat les idees que sorgeixen, sinó que també és molt necessari
saber transformar dispositius ja existents per tal d’allargar-li la vida i seguir aprofitant la funcionalitat que té
en comptes de finalitzar la seva utilitat per crear un de nou. 

Així doncs, per tal de poder-li treure profit a aquesta oportunitat brindada, s’ha decidit desenvolupar el
projecte de reutilització de dispositius, és a dir, l’adaptació per tal de treure-li una utilitat necessitada per la
universitat, ja que és on va arribar. 

D’aquesta manera, estem davant d’un projecte el qual analitzarà un dispositiu existent per tal de poder
afegir  la  sensòrica,  l’electrònica  i  les  comunicacions  necessàries  per  a  donar-li  una  nova  i  millorada
funcionalitat i acabar integrant-se en el laboratori d’Automatització i Robòtica Industrial de la universitat, tot
oferint suport a les assignatures docents.
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1.2. Objectius

A partir del prototip Dumbo com a base, el primer objectiu és la plena comprensió del seu funcionament i
de l’electrònica integrada que el conforma, tot desxifrant la capacitat real que té a través de l’enginyeria
inversa.  Arribats  a  aquest  punt  s’està  capacitat  d’explorar  les  possibilitats  d’algorismes  de  navegació  i
comunicació amb elements exteriors per tal de donar pas al següent objectiu.

Un cop sabent de què partim, s’obre la possibilitat de marcar uns objectius d’abast, de fins on es vol arribar.
Per tant, es poden començar a afegir les funcionalitats pertinents per adaptar-lo a la tasca final que es
desitgi emprendre, tot habilitant-lo per a una posterior conversió a robot mòbil autònom (AMR) funcional,
ja que serà el principal objectiu d’aquest projecte.

Per tant, primerament, s’haurà de dissenyar un sistema que percebi l’entorn, el processi i l’utilitzi per a
poder realitzar el disseny de rutes a emprendre i d’una navegació autònoma, tot dissenyant els algorismes
de programació els quals ho permetin. Tot això s’haurà d’integrar amb el sistema ja existent, de manera que
funcioni tot conjuntament.

En cas que l’abast del  projecte ho permeti, l’objectiu següent seria millorar els algorismes aplicats i  les
tècniques de control, d’autonomia i de moviment.

Finalment, es realitzaran les proves pertinents per a la  comprovació de resultats i  per a la  consegüent
integració en assignatures docents de l’Escola d’Enginyeria de Barcelona Est.

Es conclou que els objectius concrets seran:

• Anàlisi i comprensió del hardware del prototip actual.
• Anàlisi i comprensió del software del prototip actual.
• Estudi de la viabilitat per transformar la plataforma en un sistema AMR.
• Integració del sensor RPLidar i electrònica i comunicació conseqüent.
• Comunicació entre les plaques Arduino i Raspberry Pi.
• Algorisme senzill de navegació autònoma.

1.3. Finalitat

Ja sigui possibilitant tasques que una persona no pot realitzar o és perillós per a ella, com, per exemple,
tractar  amb  material  radioactiu  o  millorant  el  rendiment  de  les  tasques  o  facilitant  la  vida  diària  de
qualsevol usuari o qualsevol persona amb certa discapacitat, entre d’altres, l’electrònica ha marcat un abans
i un després amb la seva existència.

Per altra banda, des de l’època de la postguerra va nàixer el pensament de reutilització, aplicat a qualsevol
àmbit. Va succeir a causa de l’escassetat de provisions amb la que es trobaven i van descobrir la importància
d’allargar la vida als béns materials, gràcies a la qual van poder sobrepassar aquesta etapa.

Tot ajuntant aquestes dues idees s’obre pas la transformació de dispositius en el camp de l’enginyeria, tot
afegint l’etapa d’enginyeria inversa en la qual, abans de poder plantejar tan sols la manera de transformar a
la realitat el teu projecte s’ha d’investigar què es té al davant, com funciona, les capacitats exactes reals que
conté  i  l’electrònica  integrada  que  el  conforma.  Un  cop  s’obté  aquesta  base,  s’obre  l’ampli  banús  de
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possibilitats per a poder realitzar el projecte desitjat, normalment modificant i adaptant la idea inicial al
projecte que es té. Gràcies a aquesta branca de l’enginyeria s’obté la possibilitat de, com bé es deia amb
anterioritat, allargar la vida dels béns materials.

La  finalitat  d’aquest  projecte  és  precisament  aquesta,  realitzar  l’anàlisi  d’un prototip existent,  del  qual
gairebé és nul·la la  informació que es té,  per tal  de concretar la base del  nou projecte. A continuació,
l’anàlisi de possibilitats de funcionalitats que es puguin aplicar per tal de millorar-lo i dur-lo cap on es desitja
i, finalment, arribar al punt d’afegir els circuits electrònics, el sensoratge i les comunicacions pertinents per
deixar-lo  habilitat  per  a  poder  fer  real  i  aplicativa  aquesta  nova  vida  del  dispositiu.  En  aquest  cas,  la
transformació estarà enfocada a habilitar-lo per tal de poder ser programat per emprar-lo en assignatures
docents de la universitat, tot estudiades a l’apartat de possibilitat d’assignació de feines.

Per tant, les finalitats concretes, ja especificades, serien les següents:

• Reutilització d’una plataforma robòtica desconeguda.
• Habilitació per a la posterior transformació del mode operacional tele operat a mode autònom.
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2. Estudi previ

2.1. Conceptes bàsics

Per a poder iniciar l’estudi de l’estat de l’art de robòtica mòbil s’ha de tenir una certa base en l’àmbit, tot
iniciant per qüestions força bàsiques però molt importants com què és la robòtica o què és exactament un
robot.

Hi ha moltes definicions per a cada un dels termes mencionats, ja que al llarg de la seva evolució han pres
un sentit o un altre, per tal de poder fer entendre els termes en aquest projecte se n’han seleccionats uns
concrets, no vol dir que siguin els únics, ni tan sols els millors, simplement els més idonis per aquest cas. Les
següents idees estan basades en la documentació anomenada «Introducción a la robótica industrial» [2],
extreta de l’assignatura de Robòtica Industrial i Visió per a Computador.

Per tant, la  robòtica es podria entendre com la disciplina dedicada a l’estudi, disseny, realització i ús de
robots. Però, per entendre bé aquesta definició és necessari saber què és exactament un robot. 

Un  robot es  podria  entendre  com  un  dispositiu  automàtic  dissenyat  per  realitzar  algunes  de  les
funcionalitats anteriorment realitzades per humans. Existeixen quatre branques amb les quals es permet
realitzar la classificació dels robots en quatre tipus: els robots manipuladors, els robots mòbils, els robots
humanoides i altres tipus de robots, com, per exemple, els drons. En aquest projecte es parlarà únicament
dels robots mòbils terrestres, tal com s’expressa en el títol d’aquest.

Figura 2.1.- Robot manipulador i robot mòbil, respectivament. Fonts:[15] i [16]
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Figura 2.2.- Robot humanoide i dron, respectivament. Fonts:[17] i [18]

Un robot mòbil és una màquina controlada per un software que utilitza sensors i altres tecnologies per a
identificar el seu voltant i moure’s per cert entorn. 

Per passar d’un ordinador amb rodes a un robot mòbil és necessari  sensar algunes propietats físiques,
identificar característiques, detectar patrons i regularitats, aprendre, localitzar, construir mapes i navegar.
Per aconseguir totes aquestes capacitats esmentades es requereix l’aplicació simultània de vàries disciplines
de recerca. En aquest sentit, la robòtica mòbil obliga a la tendència de la ciència a anar cada cop més cap a
l’especialització i requereix el pensament lateral i la combinació de vàries disciplines.

L’enginyeria  i  la  ciència computacional  són elements claus  de la  robòtica mòbil,  òbviament,  però quan
sorgeixen qüestions de comportament intel·ligent, la Intel·ligència Artificial, la ciència cognitiva, la psicologia
i la filosofia ofereixen hipòtesis i solucions. L’anàlisi dels components del sistema, per exemple, cap al càlcul
d’errors,  avaluacions  estadístiques,  etc.  són  del  domini  de  les  matemàtiques  i,  observant  l’anàlisi  dels
sistemes complets, la física proposa explicacions, com la teoria del caos.

Es poden distingir principalment dos tipus de robots mòbils terrestres: els AGV i els AMR, dins dels quals, els
AGV són els més comuns.

Els  vehicles  de guiat  automàtic o AGV,  sigles  provinents  de l’anglès  Automated Guided Vehicle,  es  pot
considerar  un  dels  pioners  en  robòtica  mòbil.  Van  aparèixer  als  anys  cinquanta,  tot  i  que  no  es  van
començar a implantar a gran escala fins vint anys més tard, concretament en el sector automobilístic.

Els AGV són uns dispositius els quals segueixen automàticament una ruta i transporten material. Fins fa poc,
eren l’única  opció  per  les  tasques de transport  automàtic intern,  utilitzats  en instal·lacions  fixes  on es
necessita repetidament entregues de material. 

A partir del 2007, els AGV van començar a ser canviats per uns nous models més sofisticats, flexibles i
tecnologia amb preu raonable els quals s’anomenen robots mòbils autònoms o AMR, sigles provinents de
l’anglès Autonomous Mobile Robot.

Ambdós tipus de robot mòbil serveixen per moure material d’un punt a un altre, però fins aquí les seves
similituds.  A  diferència  dels  AGV,  els  AMR  estan  dotats  de  mobilitat  autònoma,  la  qual  els  capacita
d’esquivar obstacles a temps real i realitzar el recàlcul de trajectòria necessària, tot aconseguint vetllar per
la seguretat dels usuaris que l’envolten. D’aquesta manera s’aconsegueix ampliar o canviar fàcilment l’àrea
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de treball, tal com explica, entre d’altres, MiR,  Mobile Industrial Robots, empresa pionera en la robòtica
mòbil [3].

Figura 2.3.- Diferències entre els AGV i els AMR. Font:[3]

Taula 2.1.- Diferències entre els AGV i els AMR. Font:[3]

AMR (Autonomous Mobile Robot) AGV (Automated Guided Vehicle)

Navegació autònoma. Necessita guies, per exemple, cables per terra els
quals seguir.

Navegació segura al voltant de persones i obstacles. Es para a qualsevol obstacle i no té la capacitat de
reajustar la seva ruta.

Fàcil canvi o expansió de l’àrea de feina. Car i costós de temps el canvi o expansió de l’àrea de
feina.

Navega dinàmicament mentre planeja el seu propi
camí.

No planeja el seu propi camí.

Els AMR estan dotats amb una tecnologia anomenada SLAM, de les sigles angleses Simultaneous Location
And Mapping, és a dir, mapatge i localització simultània, la qual permet analitzar l’entorn en temps real. Per
tal  de fer-la efectiva calen sensors com escàners làser i  càmeres,  a part  d’utilitzar l’odometria i  el  IMU
(Inertial  Measurement  Unit),  compost  principalment  per  un  acceleròmetre  i  un  giroscopi,  per  tal
d’aconseguir les dades de la distància recorreguda del robot i de la seva orientació.

Existeixen principalment dos tipus de mapatge:

• Hector  SLAM, el  mètode tradicional,  el  qual  consisteix  a anar  recordant les dades en un mapa
mentre el robot va analitzant.

• Cartographer SLAM, el mètode més nou, el qual consisteix en múltiples mapes petits i a l’acabar
d’analitzar els ajunta en un mapa. D’aquesta manera s’aconsegueix millorar la precisió.

Aquesta tecnologia té molt potencial en l’àmbit de robòtica mòbil, tot i que en robots industrials no és
necessària atès que normalment es té el mapa de l’entorn prèviament. És a dir, un robot que ha d’operar
dins una planta industrial coneguda es passa prèviament el mapa d’aquesta al robot, per tant, és necessari
un sistema de localització, però no cal la tecnologia SLAM, ja que aquesta és útil per entorns desconeguts.
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L’objectiu d’aquest projecte és condicionar la plataforma mòbil Dumbo per tal d’acabar essent un AMR, per
tant, es farà referència a robot mòbil autònom (AMR) directament com a robot mòbil. 

Cada disseny de robot mòbil conté diferents característiques, adaptant-se per a cobrir les necessitats per a
les quals està destinat. Tot i això, hi ha certes característiques que es troben presents en tots i cada un d’ells:

• Percepció a través de sensors
• Comunicació remota
• Capacitat d’adaptació als canvis de l’entorn d’operació
• Navegació, planificació i actuació en mode independent
• Seguretat integrada
• Software de navegació
• Software de control de navegació

Addicionalment  al  software  i  a  l’electrònica  de  control,  els  sensors  i  els  actuadors  són  components
essencials de qualsevol robot mòbil. El seu propòsit és obtenir o «sentir» un ampli rang d’informació i dades
que poden ser emprades per a la localització i planificació de moviments. Els sistemes de sensat incorporats
al  robot  com,  per  exemple,  mesuradors  de  voltatge,  termòmetres  o  receptors  de  senyals  de  ràdio,
proporcionen la informació de l’estat actual del sistema. 

Els sensors externs, instal·lats a la superfície del robot mòbil, com polsadors, lectors de codis de barres i
sensors d’acceleració i torsió, aprovisionen el sistema amb les dades requerides per a gestionar les seves
seqüències de moviment.

Els  actuadors  són  els  responsables  de  la  implementació  de  les  comandes  de  control.  Actuen  tant
internament  com  externament.  Els  actuadors  interns  afecten  l’estat  del  sistema;  per  exemple,  la
temperatura interna pot ser regulada per ventiladors i escalfadors. Els actuadors interns com els motors o
les bombes, per altra banda, serveixen per habilitar el moviment del robot o per permetre la realització
d’activitats mitjançant un manipulador com un braç robòtic.

Sensors → 
Percepció

Modelatge

Planificació

Execució de tasques

Control del motor
→ Actuadors

Aquest és el cicle de sensar-pensar-actuar: la descomposició funcional del sistema de control d’un robot
mòbil. La informació dels sensors és processada de manera sèrie, utilitzant un model de món intern.

Com es  pot  observar,  aquest  cicle  consisteix  en,  a  partir  de les  entrades proporcionades pels  sensors,
percebre aquesta informació; a continuació,  realitza el modelatge i  la planificació a partir d’aquesta tot
acabant per l’execució de tasques i  el control  del  robot a partir dels  actuadors.  Aquest cicle és repetit
constantment fins que l’objectiu principal del robot és obtingut.
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Aquest disseny els capacita d’entendre el seu entorn a un alt nivell, tal com s’ha mencionat anteriorment;
per tant, s’aconsegueix eliminar el risc de negligència humà i els accidents i altres riscs de seguretat que
poden dur-se a terme com a resultat de l’error humà. 

Tanmateix,  les  funcions  bàsiques  inclouen  l’habilitat  de  moure’s  i  explorar,  transportar  càrregues  útils,
assistir i inclús completar tasques complexes emprant sistemes com, per exemple, braços robòtics. 

Recopilant les seves característiques es desemboca al fet que el camp de les aplicacions de la robòtica mòbil
és purament il·limitat; gràcies a emprar tecnologia intel·ligent en els dispositius amb capacitat d’operar
independentment pot abastar un ampli rang d’usos. L’únic element que restringeix la seva autonomia és la
font d’energia.

De totes maneres, l’ús industrial d’aquests robots és el més popular, essencialment en magatzems i centres
de distribució, però les seves funcions poden ser aplicades als camps de la medicina, la cirurgia, el personal
d’assistència i la seguretat. L’exploració i navegació de l’oceà i l’espai es troben també entre els usos més
comuns dels robots mòbils.

Per altra banda, els mòbils són utilitzats per accedir a certes àrees, com plantes nuclears, on factors com la
radioactivitat  creen una àrea molt  perillosa  per  ser  inspeccionada i  monitorada per  humans.  De  totes
maneres, els robots mòbils actuals no estan dissenyats per a poder tolerar l’alta radiació sense que la seva
electrònica es vegi afectada. Actualment s’està en procés de desenvolupar-se nous prototips per a aquest
tipus de tasques concretes.

Fonts d’informació completa i contrastada d’aquest àmbit són, principalment, el llibre d’Ulrich Nehmzow
titulat «Mobile Robotics: A practical Introduction» [13] o pàgines web com la de IoT Agenda o Harmonic
Drive; [12] i [13], respectivament.

Un cop endinsats en els principals coneixements previs d’aquest àmbit, s’està capacitat per a començar la
recerca de les pràctiques més modernes que es duen a terme en el camp d’estudi, és a dir, l’estat de l’art.

2.2. Estat de l’art de la robòtica mòbil

La robòtica mòbil  ha evolucionat exponencialment  en els  últims anys,  tal  com es  menciona a  l’apartat
anterior respecte l’evolució dels AGV i l’aparició i l’evolució dels AMR.

En el mercat es parla de dos grans grups dins la robòtica: la robòtica industrial i la de servei, on aquest
segon grup s’entén en un ampli sentit, incloent-hi serveis personals i a la societat.

Tal com explica el Llibre blanc de la robòtica a Espanya [19], d’acord amb l’informe de la IFR (International
Federation of Robotics), World Robotics 2009, el parc mundial actual de robots industrials a finals del 2008
és pròxim als 1 036 000, amb índex de creixement sostingut de l’ordre del 4-5% anual. S’ha de destacar que
la majoria d’aquests robots estan instal·lats a la indústria manufacturera. En concret, al voltant del 50%
estan a la indústria de l’automòbil. Les aplicacions més demandades són les de soldadura i manipulació, que
en  els  països  més  industrialitzats  són  de  l’ordre  del  25-50%  i  30-60%,  respectivament.  És  interessant
destacar que, mentre aproximadament el 35% de robots industrials es troben al Japó, els líders de fabricació
de robots són empreses europees (ABB, Kuka, Comau, Stanbli) que dominen quasi la totalitat del mercat.
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Espanya ocupa un lloc rellevant a la robòtica industrial, estant en el 8º lloc al món i 4º a Europa per nombre
de robots instal·lats, amb gairebé 29 000 unitats, molt per sobre del Regne Unit i molt a prop de França. De
la mateixa manera, si es pren com a indicador la tassa de robots instal·lats per cada 10 000 treballadors a la
indústria  manufacturera,  Espanya  es  troba  en  un  lloc  destacat,  només  per  darrere  del  Japó,  Corea,
Alemanya, Itàlia, Suècia i Finlàndia.

Traslladant aquestes xifres a l’actualitat es confirma l’esperada corba exponencial quant a la utilització de
robots industrials i de serveis. Com es pot observar a la Figura 2.4., la instal·lació anual de robots industrials
augmenta any rere any, passant de 178 000 unitats l’any 2013 a 422 000 unitats l’any 2018 i esperant arribar
a 584 000 unitats l’any 2022.

Figura 2.4.- Evolució instal·lacions anuals de robots industrials. Font: IFR

Tanmateix,  la  robòtica  de serveis  no  es  queda  enrere  en cap  dels  seus  dos  usos:  personal/domèstic  i
professional. A les Figures 2.5., 2.6. i 2.7. es poden apreciar el nombre d’unitats venudes de robots de servei
en ambdós usos, tot classificant-los en els sectors que els conformen.

Figura 2.5.- Evolució venda de robots de servei per a ús personal/domèstic. Font: IFR
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Figura 2.6.- Evolució venda de robots de servei per a ús professional, part 1. Font: IFR

Figura 2.7.- Evolució venda de robots de servei per a ús professional, part 2. Font: IFR

Concretant en la robòtica mòbil, també segons la IFR, el seu mercat en logística d’automoció està en auge,
amb un augment esperat de 111 000 al 2018 (60% més respecte l’any 2017) fins 712 000 al 2022 (59% més
que l’any 2021).  Això representa una taxa de creixement anual  compost (CAGR) del  45% a la  indústria
manufacturera i un 60% als entorns no manufacturers com, per exemple, els hospitals.

Figura 2.8.- Evolució dels AMRs. Font: IFR

Per altra banda, la robòtica de servei és un camp emergent, però amb un gran potencial de creixement. Les
seves aplicacions es divideixen en serveis personals (assistència a persones grans, amb discapacitat i nens,
acompanyant personal, neteja, seguretat domòtica, etc.) i serveis professionals (neteja de carrers, vigilància
urbana, inspecció i manteniment d’infraestructures, company de feina, medicina, construcció, agricultura,
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etc.). La majoria dels sectors i aplicacions citades compten amb baix o molt baix nivell d’automatització,
ocupant a un gran nombre de treballadors en activitats tedioses i en alguns casos perilloses.

Les expectatives d’aplicació dels robots de servei han superat, en els últims anys, els límits dels processos de
manufactura. Per exemple, a aplicacions domèstiques amb la neteja de terres, l’Abril de 2011 s’havien venut
més de 6 milions d’unitats del robot Roomba de iRobot des que es van posar en comercialització l’any 2002.
Tots els indicadors confirmen que ens trobem a una revolució que ens portarà a un mercat robòtic de
consum,  mitjançant  la  utilització  a  la  llar  de  nous  robots,  autèntics  electrodomèstics  mòbils,  que
complementaran als actuals estàtics. De la mateixa manera, les aplicacions professionals com la medicina, la
construcció  o  la  seguretat  i  defensa,  presenten  unes  notables  expectatives  de  creixement.  Els  seus
productes tenen un alt valor afegir com és el cas de robots per la medicina. Com a exemple, en l’actualitat
s’han instal·lat més de 1 200 robots daVinci de Intuitive Surgical, cada un amb un cost superior a 1,2 milions
$US. Un altre exemple destacable dels robots de servei són els d’entreteniment i educació (sota el terme
anglosaxó «edutainment») caracteritzats per mascotes robots (Aibo de  Sony i  PaPeRo de  Nec), havent-se
venut al mercat japonès les primeres 3 000 unitats d’Aibo en menys de 20 minuts.

Figura 2.9.- Robots Roomba i daVinci, respectivament. Fonts:[20] i [21]

Figura 2.10.- Robots Aibo i PaPeRo, respectivament. Fonts:[22] i [23]

Aquests exemples, entre altres molts, demostren que els actors implicats en el nou mercat de robots de
servei  estan  encara  sense  consolidar,  existint,  per  tant,  l’oportunitat  d’arribar  a  ells  en  igualtat  de
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condicions. A més, en entrar al mercat de consum es creen noves expectatives de vendes que en el sector
industrial  eren  desconegudes  fins avui  en dia.  Les  noves empreses  robòtiques  podrien vendre milions
d’unitats en comptes de desenes de milers, com és el cas actual de la robòtica industrial.

Es pot afirmar, sense dubte, que la robòtica actual és una tecnologia madura. Es troba a l’avantguarda de la
integració dels més moderns avenços en diferents sectors, com ara actuadors, sensors, materials, mecànica,
hardware  i  software,  comunicacions,  etc.  És  una  tecnologia  en  continu desenvolupament,  augmentant
contínuament les seves prestacions i, conseqüentment, els camps d’aplicació. Tant la robòtica de serveis
com la industrial tenen grans possibilitats d’expansió i progrés, pel qual la investigació i el desenvolupament
en robòtica són claus per obrir grans possibilitats.

Per tant, es conclou la robòtica com a àmbit clau en la recerca i desenvolupament, destacant la necessària
especialització, mencionada a l’apartat anterior, per tal d’investigar en aquest camp.

Segons Hisparob, articles referenciats [38], [39] i [40], els escenaris més destacats respecte a la robòtica
mòbil autònoma de la robòtica de serveis professionals són els següents:

• Inspecció i manteniment d’instal·lacions. 

Robots destacables: 

MoviRobotics → Inspecció preventiva a plantes termosolars.

Figura 2.11.- MoviRobotics. Font:Hisparob

Tecnatom → Inspecció de toveres a centrals nuclears.

Figura 2.12.- Tecnatom. Font:[24]
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• Transport robotitzat.

Robots destacables:

Aristeril → Transport robotitzat en hospitals.

Figura 2.13.- Aristeril. Font:[25]

• Assistència a operaris.

Robots destacables:

Staffetta(GenovaRobot) → 

Prototip validat a l’hospital Pediàtric G. Gaslini de Gènova. Primer pas per arribar a
Merry Porter, robot el qual s’ocuparia principalment al transport hospitalari, ja sigui
de  farmàcia,  documentació,  material  de  la  sala  d’operacions,  etc.  Informació
desenvolupada a Comunicazione Diretta italiana[26].

Figura 2.14.- Staffetta. Font:[26]

ROB@WORK(Fraunhofer) → 

Robot  mòbil  intel·ligent  assistent  al  suport  dels  treballadors  en  l’entorn  de
producció.
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Figura 2.15.- Rob@work. Font:[27]

• Agropecuària, pesca i agricultura.

Robots destacables:

AGROBOT → Recol·lector de maduixes.

Figura 2.16.- Agrobot. Font:[28]

REHA → Robot Fleets for Highly Effective Agricultural and Florestry. 
Robòtica d’hivernacle.

Figura 2.17.- REHA. Font:[28]

SHOAL → Peixos robot per determinar la contaminació (UK).
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Figura 2.18.- Shoal. Font:[29]
• Medicina.

Robots destacables:

daVinci → Cirurgia mínimament invasiva. (Abex Excelencia Robótica)

Figura 2.19.- daVinci. Font:[30]

ZEUS → Quiròfan s. XXI. (Computer Motion)

Figura 2.20.- ZEUS. Font:[31]
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A la figura següent es pot observar la proporció d’ocupació de la robòtica de serveis professionals en els
diferents escenaris. Es pot apreciar com destaquen notablement els escenaris de Defensa, rescat i seguretat
i d’Agricultura i ramaderia, amb unes proporcions del 32% i 23%, respectivament. Els segueixen els escenaris
de Neteja professional, Cirurgia, Submarins i Construcció i demolició, entre d’altres.

Figura 2.21.- Proporció robòtica de serveis professionals. Font:Hisparob

És precisament per aquest motiu que hi ha vàries empreses enfocades a la robòtica mòbil, les quals innoven
a un ritme cada cop més alt.  Actualment,  algunes de les empreses pioneres d’aquest àmbit  són:  MiR,
Robotnik, Robmov, Robotino o Kivnon;  on, totes elles estan enfocades en l’avanç i  innovació en quant a
robòtica mòbil autònoma.

2.3. Normativa robòtica mòbil

És un fet que la robòtica mòbil té un impacte molt important en el món actual i que en tindrà encara més en
el futur pròxim; per aquest motiu, és molt important que aquesta compleixi tot un seguit de requisits pel
que fa a seguretat, ja que, cada cop més, aquests robots estaran al nostre voltant constantment. El fet de
tenir tanta proximitat amb les persones implica un grau més d’importància en la seguretat associada, ja que
sense aquests requisits seria molt perillós tenir-los a la vora i, per tant, serien no recomanables.

Tanmateix, també és un fet que la robòtica mòbil és un camp molt nou que està guanyant-se terreny a un
ritme molt ràpid; és per aquest motiu que encara no hi ha normativa específica per a ells, però es treuen els
requisits de seguretat actuals d’una varietat d’estàndards ja existents que tracten d’aplicacions similars de
vehicles industrials. A més a més, certs fabricants de robots mòbils com, per exemple, MiR, inclouen força
informació al respecte a la seva pàgina web.

Actualment, el principal estàndard més aplicable que han de complir els robots mòbils és l’EN 1525:1997:
«Safety of industrial trucks – Driverless trucks and their systems». És un  estàndard europeu que estableix
estrictes requisits de seguretat per vehicles des d’un AGV fins a camions industrials, que solen ser més llargs
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i pesats i poden tenir una configuració completament diferent. Tanmateix, tal com indica el seu nom, aquest
estàndard aplica tant a un AGV com al seu sistema complet (incloent-hi el punt de càrrega i totes les parts
necessàries per al seu funcionament) i també a l’habilitació de l’entorn on haurà de treballar.

L’EN 1525:1997 no engloba la navegació autònoma, però omple el buit de la implementació de seguretat en
robots mòbils fins que els nous estàndards adoptin assenyalar als perills lligats als AMRs.

Com es  pot  observar,  aquest  estàndard,  del  1997,  és  força  antic  i  queda  una  mica  obsolet  en  alguns
aspectes, per aquest motiu sorgeix el seu successor més aplicable als AMRs: ISO / FDIS 3691-4: «Driverless
industrial trucks and their system». Aquest estàndard aborda les preocupacions de seguretat per la logística
interna i els perills relacionals amb el recàlcul de rutes sobre la marxa, que són aspectes clau dels AMRs. ISO
/ FDIS 3691-4 proporciona els requisits detallats per a la posada en marxa de robots mòbils, així com el seu
entorn i el disseny de «la cel·la» de treball.

El fet que els robots mòbils són màquines i no quasi màquines dóna via a la normativa de seguretat en
màquines  ISO  13849-1:2015:  «Safety-related   parts  of  control  systems.  Part  1:  General  principles  for
design». Aquest estàndard és l’encarregat, entre altres, de l’avaluació de riscos, tot classificant via el nivell
de prestacions (PL) en cinc nivells (des de la a (el més baix) fins a la e (el més alt)), els quals es poden
observar a la Figura 2.18. Com major sigui el risc, més exigents seran els requisits de seguretat del sistema.

Figura 2.22.- Guia per determinar el nivell de prestacions (PL). Font:ISO

El  nivell  de  prestacions  influeix  en  la  determinació  de  la  categoria  de  SRP/CS  (parts  dels  sistemes  de
comandament relatives a la seguretat); en el cas de la robòtica mòbil s’inclou en la categoria 3, per tant, és
un apartat important a complir.
L’ISO 13849-1:2015 és el successor permanent de l’EN 954-1 que va caducar el 31 de març del 2011.
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Com ja s’ha mencionat, el fet de ser una màquina també els obliga a anar acompanyats de la corresponent
Declaració de conformitat d’acord amb la Directiva de Màquines  2006/42/CE, per tant, un robot amb la
marca CE assegura la seva seguretat relativa a aquesta directiva. La Directiva de Màquines  2006/42/CE
aplica només al robot, no al sistema sencer que el conforma.

Les organitzacions d’estàndards d’arreu del món estan treballant en nous estàndards adreçats als robots
mòbils. Aquests inclouen l’ISO 10218, el  prRIA 15:08 i  el  prUL 3100, cada un d’ells apuntarà a diferents
aspectes dels AMRs i de la seva implementació.
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3. Enginyeria inversa Dumbo

3.1. Estat actual Dumbo - Hardware

Es parteix d’una plataforma mòbil no documentada, de la qual no es té cap mena d’informació; quines
funcionalitats té, quins elements la conformen, fins a on arriben les seves capacitats,  són les primeres
qüestions a donar resposta per tal de poder definir correctament la base del treball: de què partim, ja que
s’ha de tenir clar el que es té davant per tal de poder anar més enllà.

A primera vista el primer element que s’identifica és una plataforma mòbil,  la qual el capacita del seu
moviment sobre el  pla controlant-lo per radiofreqüència des d’un comandament. A continuació,  es pot
observar una estructura vertical situada a sobre d’aquesta plataforma. Aquesta estructura és com una caixa,
tot dotant-lo d’un espai  interior tancat i  una de les seves parets és una persiana, oferint la possibilitat
d’obrir i tancar aquesta «caixa», per tant, té la capacitat d’emmagatzemar i protegir els paquets per al seu
transport. Obrint la persiana s’observa que dins conté un pistó, el qual serveix per expulsar els paquets del
seu  interior.  Ambdues  funcionalitats,  la  persiana  i  el  pistó,  ofereixen  també  el  seu  control  per
radiofreqüència des del mateix comandament amb el qual es controla el moviment de la plataforma.

Figura 3.1.- Plataforma mòbil Dumbo. Font: Pròpia.

D’aquesta manera s’obté el control total d’un sistema de transport de paquets via radiofreqüència. Aquest
sistema de transport consisteix en l’obertura de la persiana, la càrrega del paquet en el seu interior, el
tancament  de  la  persiana  per  a  protegir-lo  durant  el  transport,  el  transport  i  la  seqüència  final  de
descàrrega:  l’obertura  de nou de la  persiana,  la  descàrrega del  paquet  mitjançant  el  pistó interior,  tot
arribant  al  seu  final  de  carrera  i  tornant  a  la  posició  inicial  i  la  tancada  de  la  persiana  per  a  la  seva
conseqüent tornada.

Per tant, es decideix que el primer element a portar sota estudi i anàlisi serà el control per radiofreqüència a
causa de la seva importància en la plataforma mòbil Dumbo.

Es  pot  observar  que  l’emissor  de  radiofreqüència  que  ofereix  el  control  del  robot  consisteix  en  un
comandament DXe Spektrum. Aquesta interfície de radiocontrol es basa en una part de botons, una de
palanques, una de botons lliscants i els dos joysticks, tal com es pot observar a la següent imatge en verd,
blau, vermell i groc, respectivament.
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Figura 3.2.- Comandament DXe Spektrum amb les zones destacades. Font: Pròpia.

Analitzant  aquest  comandament  i  buscant  informació  al  respecte  es  conclou  que  aquest  tipus  de
radiocontrol és estàndard, és a dir, no està dissenyat especialment per aquesta plataforma, sinó que està
dissenyada per a poder-se adaptar a diversos dispositius per radiocontrol, tant un cotxe teledirigit com un
dron,  entre  altres.  Aquest  fet  explica  per  què hi  ha  parts  les  quals  no  realitzen  cap  acció  en  aquesta
plataforma, ja que es programa quines parts realitzaran quina acció.

Un cop establert el coneixement de quin tipus de comandament és, el següent pas és esbrinar com controla
el  robot,  és  a  dir,  quins  controls  d’aquest  comandament  provoquen  quines  accions,  de  les  descrites
anteriorment, a la plataforma.

Les  funcionalitats  d’aquestes  parts  que  el  conformen  (botonera,  palanques  i  botons  lliscants)   s’han
recopilat per tal d’esbrinar i aclarir el funcionament complet que ofereix. A continuació s’adjunta un manual
bàsic, dissenyat a partir de prova i error, de control de la interfície de radiocontrol:

*AVÍS: Primerament s’ha d’engegar el robot i al cap d’uns instants s’ha d’engegar el comandament, en cas
contrari el comandament per radiocontrol no funcionarà.

Taula 3.1.- Funcionalitats bàsiques de la interfície de radiocontrol. Font: Pròpia.

BOTONERA

BIND/PANIC/TRAINER Cap funcionalitat

WIRELESS TRAINER BIND Cap funcionalitat

24



Memòria

PALANQUES

* Amb la palanca FLAP en posició 1 es permet el control de la persiana i el pistó, tal com es pot veure a la
taula, ambdós amb el joystick R, movent-lo amunt i a baix es puja i baixa, respectivament, la persiana i
movent-lo a la dreta i a l’esquerra s’avança i es retrocedeix, respectivament, el pistó.
Aquests moviments els realitza tenint en compte el fre automàtic de final de cursa i de manera lenta i
sorollosa.

FLIGHT MODE Cap funcionalitat

MOTOR/THRO Cap funcionalitat

AUX 0 → Deshabilit ació funcions
1 → Habilitació funcions

FLAP

0 → Joystick R: Moviment plataforma
        Joystick L: Cap funcionalitat

1 → Joystick R (up-down): Persiana
        Joystick R (left-right): Pistó
        Joystick L: Cap funcionalitat

2 → Cap funcionalitat

RATE HI → Moviment del robot ràpid
LO → Moviment del robot lent

BOTONS LLISCANTS

* Aquests botons permeten un moviment constant del robot, un enclavament. Com més es mantingui cap
a una direcció més ràpid el produirà, però la seva velocitat màxima és baixa. Per tal de desenclavar-lo s’ha
de mantenir en sentit contrari fins que arriba a l’estabilitat, marcant-ho amb un ‘pip’ sonor. Mentre el
robot està enclavat realitzant el moviment es permet el control del robot amb els altres elements del
comandament.

THROTTLE Cap funcionalitat

RUDDER/YAW Cap funcionalitat

ELEVATOR/PITCH
Moviment UP → avanç del robot

Moviment DOWN → retrocés del robot

ALERON/ROLL

Moviment  L  →  Rotació  cap  a  l’esquerra  del  robot  sobre  sí
mateix

Moviment R → Rotació cap a la dreta del robot sobre sí mateix.
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Tot coneixent aquestes funcionalitats es capacita de poder-lo fer funcionar com es desitgi, tot permetent
una mobilitat molt completa per radiocontrol.

Un cop aclarit el funcionament del control per radiofreqüència es proposa analitzar la resta de components
del  hardware  que  el  conforma.  A  causa  que  l’objectiu final  d’aquest  treball  no  inclou  el  transport  de
paquets, es decideix retirar l’estructura superior que inclou l’espai interior, la persiana i el pistó per tal de
poder analitzar amb major claredat la resta del robot, és a dir, principalment la plataforma que el capacita
de moviment.

Per tal de poder analitzar els components que conformen aquest sistema s’ha d’obrir per complet el robot,
és a dir, anar desmuntant totes i cada una de les seves parts per tal de poder arribar al «cor» del robot, que
és on es troba tota l’electrònica a analitzar. D’aquesta manera, s’aconsegueix la capacitat de veure tant els
elements  que  la  conformen com les  seves  connexions;  pas  essencial  per  a  poder  concloure  les  seves
capacitats totals. Un cop identificats, es procedeix a la recerca d’informació dels propis per a poder extreure
les correctes conclusions sobre ells i sobre el seu connexionat.

Un cop tot desmuntant, deixant a la vista el cor de l’electrònica que el conforma, queda el que es pot
observar a la Figura 3.3. Es decideix començar a analitzar a partir de l’element clau, base de tota la resta; és
a dir, la plataforma mòbil. 

Figura 3.3.- Hardware inicial Dumbo. Font: Pròpia.

El robot Dumbo incorpora principalment una plataforma mòbil de SuperDroid Robots, la qual és la que
permet el moviment complet i el control per radiofreqüència. Aquesta plataforma consta d’un xassís bàsic,
equipat amb el control  per radiofreqüència i  el kit  de bateries i  d’un kit  Wifi comercialment anomenat
Programmable Wifi Custom Control Interface Package.
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Figura 3.4.- Programmable Wifi Custom Control Interface Package. Font:[11]

El kit Wifi consta dels següents components:

• ASUS RT-N12 Router

Figura 3.5.- ASUS RT-N12 Router. Font:[11]

• Arduino Mega 2560 R3

Figura 3.6.- Arduino Mega 2560 R3. Font[11]
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• Arduino Ethernet Shield V2

Figura 3.7.- Arduino Ethernet Shield V2. Font[11]

• SDR  Custom  Arduino  Mega  Shield  (possibilita  la  connexió  dels  perifèrics  amb  facilitat  sense
interferir amb cap extensió afegida)

Figura 3.8.- SDR Custom Arduino Mega Shield. Font[11]

• Inclou:
- 2 UART headers
- 1 I2C Header
- 15 I/O digitals a 5V i pins de terra
- 16 entrades analògiques, dos amb divisors de voltatge i 14 a 5V i pins de terra
- 4 LEDs d’estat
- Botó de reset

• Reguladors de voltatge. Aporten potència a:
- Placa de control i placa de 4 relés TTL – 5 V
- Router 12 V
- Regulador ajustable addicional per utilitzar amb servos, motors, etc.

Figura 3.9.- Reguladors de voltatge. Font[11]
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• Regleta de connectivitat 8x2

Figura 3.10.- Regleta de connectivitat. Font[11]

• 8 jumpers

Figura 3.11.- Jumpers. Font[11]

• Placa de 4 relés TTL

Figura 3.12.- Relés TTL. Font[11]

• Control Logitech Gamepad Controller

Figura 3.13.- Logitech Gamepad Controller. Font[11]
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• Cables Ethernet

Figura 3.14.- Cables Ethernet. Font[11]

Un cop analitzats i conegut tots els components que conformen el kit de Wifi que incorpora la plataforma
mòbil del robot Dumbo, es procedeix a analitzar la resta de components que el conformen; tot resultant els
següents components:

• Receptor Spektrum

Figura 3.15.- Receptor Spektrum. Font: Pròpia.

• Brushed DC Motor Controller (RoboteQ)

Figura 3.16.- Brushed DC Motor Controller. Font: Pròpia.
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• Circuit alimentació
• Circuit il·luminació

Figura 3.17.- Circuits d’alimentació i d’il·luminació. Font: Pròpia.

• Càmera RS485 + placa d’adaptació

Figura 3.18.- Càmera i placa d’adaptació, respectivament. Font: Pròpia.

• Video server, Vivotek VS8100-V2

Figura 3.19.- Video server, Vivotek VS8100-V2. Font: Pròpia.

• Motors plataforma mòbil
• Motor eix pistó
• Motor persiana
• Pistó
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• Persiana
• Fusibles

• Convertidors DC-DC de 25W i 60W (Tobsun)

Figura 3.20.- Convertidors DC-DC de 25W i 60W, respectivament. Font: Pròpia.

• Cables
• Carregador

• Emissor Spektrum

Figura 3.21.- Emissor Spektrum: vista frontal i vista alçada, respectivament. Font: Pròpia.
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A mode de recopilació, s’adjunta una taula amb la identificació dels elements electrònics trobats classificada
per la seva ubicació en el robot:

Taula 3.2.- Identificació components electrònics Dumbo. Font: Pròpia.

PLATAFORMA MÒBIL *Stepper  motor  driver  carrier  v4.8b  (Superdroid
Robots) x2

COMPONENTS PRINCIPALS *Placa quatre relés TTL

*ASUS RT-N12 Router *Cables Ethernet

*Arduino Mega 2560 R3 *Jumpers

*Arduino Ethernet Shield V2 *Regletes connectivitat

*SDR Custom Arduino Mega Shield **UART headers x2

Receptor Spektrum (radiofreqüència) **I2C header

Brushed DC Motor Controller (RoboteQ) **15 I/O digitals a 5V i pins GND

Circuit  alimentació  (4  bateries  +  interruptor
d’encesa/apagada del robot + endoll)

**16  entrades analògiques,  dues  amb divisiors  de
voltatge, 14 a 5V i pins GND

Circuit il·luminació (llums + interruptor) **4 LEDs d’estat

Video server Vivotek VS8100-V2 **Botó reset

Càmera RS485 + placa d’adaptació Fusibles

Motors plataforma mòbil Convertidor DC-DC 25W (Tobsun)

Motor eix pistó Convertidor DC-DC 60W (Tobsun)

Motor persiana Cables

Pistó REMOT

Persiana *Comandament Logitech Gamepad Controller

COMPONENTS AUXILIARS Emissor Spektrum (radiofreqüència)

*Reguladors voltatge Carregador

*Components que conformen el  Programmable Wifi Custom Control Interface Package.
**Components que formen part del SDR Custom Arduino Mega Shield (element del kit Wifi anterior).

Un  cop  identificats  i  analitzats  tots  els  components  que  el  conformen  el  següent  pas  és  analitzar  el
connexionat que els integra. Per tant, entre l’observació directa del robot i la informació cercada al respecte
s’està  capacitat  per  al  disseny  de  l’esquema de  hardware  inicial  que  el  conforma,  el  qual  s’adjunta  a
continuació:
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Figura 3.22.- Esquema hardware inicial Dumbo. Font: Pròpia.

Tal com es pot observar en l’esquema, es defineixen tres parts en el prototip: la part de comunicacions, la
part de sensors i actuadors i la part del sistema de control. 
La  part  de  comunicacions  es  caracteritza  per  incorporar  comunicació  via  radiofreqüència  i  via  Wifi,
proporcionant dues vies de control del robot i d’accés a certa informació. Per altra banda, la part de sensors
i actuadors el capacita d’obtenir informació i  dades del seu entorn (sensors) per tal de poder actuar al
respecte o d’actuar simplement amb el control humà a través de les dues vies mencionades a la part de
comunicacions (actuadors). Per últim, la part del sistema de control és el «cervell» del robot, encarregat de
la gestió del robot sencer, ja sigui la informació obtinguda, les accions a realitzar i el control de tal.

3.2. Estat actual Dumbo - Software

Per tal d’analitzar un dispositiu desconegut existeixen dues parts, amb igual importància, a tenir en compte:
el hardware i  el software. Un cop analitzats tots els components electrònics que el conformen i el seu
interconnexionat, donant pas a desxifrar el seu funcionament, s’ha de continuar per l’estudi i anàlisi del seu
software, ja que és el programa que inclou aquest robot i defineix quines funcionalitats té programades, tot
obrint pas al coneixement complet real d’aquest. La part de programació és el definendo del seu cervell, el
que  porta  dins;  per  tant,  desxifra  la  seva  gestió  d’informació  i  com  l’exposa  quant  a  actuacions  i
funcionalitat. 

A l’hora d’analitzar el software es parteix de l’arxiu amb el programari que incorpora, el qual és força extens
i es troba adjuntat a l’Annex A d’aquest treball; per tant, es parteix de més de nou-centes línies de codi per a
començar a analitzar.  Aquest arxiu és el que es troba pujat a la placa Arduino Mega del robot, la qual
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s’utilitza, tot agafant la referència anterior, com a cervell del robot. Analitzant-lo a primera vista s’observa
que aquest codi de programació està subdividit d’acord amb el propòsit d’aquell fragment de programari. 

Per a cada un d’aquests subprogrames existeixen dos fitxers: el .h i el .cpp. L’arxiu .h és l’encarregat de
proporcionar el llistat de funcions respecte al tema al qual va enfocat i a la seva definició i, per altra banda,
l’arxiu .cpp s’encarrega de la versió detallada de l’anterior. Per tant, es conclouen aquests dos tipus d’arxius
com un pack, els quals es necessiten recíprocament. Ajuntant aquests arxius, resulta la subdivisió de set
programes, els quals són els següents:

• WifiATR
• RC-Tank
• RS485Camera
• RoboteQ_MC
• UtilityFunctions
• WifiATRInterface
• Hardware

Entre  aquests  set  programes  n’hi  ha  de  dos  tipus:  un  d’ells,  el  qual  s’encarrega  de  la  definició  del
funcionament principal del robot, tot ajuntat fent ús de les definicions que proporcionen la resta, és a dir, el
funcionament  global  del  sistema  i,  en  segon  lloc,  els  altres  sis,  encarregats  de  les  definicions  de
funcionament  més  concretes  respecte  a  les  parts  que  fan  referència;  per  exemple,  el  programa
«RS485Camera» s’encarrega de la definició de les funcions principals de la càmera incorporada al robot.
D’aquesta  manera  s’aconsegueix  un  codi  ordenat  i  relativa  facilitat  per  tal  de  desxifrar  les  comandes
utilitzades i les funcions definides.

El programa WifiATR és l’encarregat de definir el bucle del programa principal del robot sencer, és a dir, un
cop s’inicia el robot què fa, com gestiona la informació que obté i, depenent d’ella, com actua al respecte.
Aquest  programa  s’executarà  fins  que  s’hagi  complert  l’objectiu,  per  tant,  és  possible  que  l’executi
indefinidament des de cada encesa del robot fins a cada apagada. 

Per  aconseguir  aquest  programa  principal  necessita  utilitzar  les  funcions  referents  a  cada  un  dels
components implicats, per tant, necessita les funcions definides en els altres programes, aquells que estan
enfocats a components específics. El fet d’ajuntar tots aquests programes en un sol el converteix en el
programa general.

Aquest codi, seguint l’estructura de la programació en Arduino conté dues funcions essencials:

• setup()  →  aquesta  funció  s’encarrega  de  totes  les  inicialitzacions,  tant  dels  components  i  les
comunicacions com de certes utilitats programades com, per exemple, el temporitzador.

◦ InitTimer() → inicialitza el timer emprat en la programació.

A més a més, s’encarrega de l’assignació dels pins dels relés com a sortida.
Per tant,  gràcies a aquesta  funció es deixen totes les  parts preparades i  habilitades per  al  seu
posterior tractament, en altres paraules, deixa el robot preparat per les accions que li arribin.

El fragment de codi que aconsegueix aquesta funcionalitat s’adjunta a continuació, per tal de poder
apreciar com ho fa i què fa exactament.
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void setup()
{

Serial.begin(9600); 
Serial1.begin(9600);
Serial2.begin(9600);

    Serial3.begin(115200);
wifiInterface.startEthernetServer();
ptzCam.initialize();
// set relay pins as outputs
pinMode(output1, OUTPUT); pinMode(output2, OUTPUT);
pinMode(output3, OUTPUT); pinMode(output4, OUTPUT);

    initTimer();
}

• loop() → aquesta funció s’encarrega del bucle principal del programa complet d’Arduino. Per tal de
procedir a definir el funcionament del robot separa les accions per casos de comunicació: Wifi o RC.
Depenent del mode en què es trobi el robot executarà les accions definides en aquell cas. L’última
acció de cada cas és la  comprovació de l’altre cas,  per tant,  anirà canviant d’un mode a l’altre
depenent de les dades que rebi. Per tant, aquest codi en entrar en un cas executa en bucle les
accions definides i per cada volta s’informa de si obté entrades en l’altre mode; en aquest cas, salta
a l’altre mode i repeteix el bucle de la mateixa manera i així successivament. Els dos casos definits
són els següents:

▪ Cas  Wifi:  en  entrar  en aquest  mode,  primerament  comprova si  ha  rebut  algun  paquet
d’informació via Wifi; a partir d’aquestes dades realitza el seu propi paquet de comandes a
executar. A continuació, comprova el temps de resposta i, per últim, si té input en mode RC,
cas en el qual canvia el mode de comunicació.

▪ Cas mode RC: En entrar en aquest mode, la primera acció que realitza és aturar-ho tot. Un
cop  tot  aturat,  comprova  que  obtingui  i  llegeixi  bé  les  dades  rebudes  de  control  de
moviment i de la càmera; un cop assegurada la comunicació, analitza les dades i, depenent
del  que rep,  executa  les  comandes de control  pertinents  en cada cas.  Per  últim,  de la
mateixa manera que el cas anterior,  comprova si  té input en mode Wifi, cas en el qual
canvia el mode de comunicació.

El fragment de codi encarregat de realitzar aquest funcionament es troba adjuntat a continuació, tot
proporcionant informació de tal en els comentaris d’aquest.

void loop(){

// Switch control source based on operation state //
OPERATION_STATES next_operationState = operationState;
switch (operationState) {

case WIFI: {
//-- ENTRY --//
if (prev_operationState != WIFI) {

Serial.println("Entered WIFI state");

}
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//-- ACTIONS --//

// Check if a packet was received
bool packetReceived = wifiInterface.checkForPacket();
if (packetReceived) {

rxTimeoutCounter = 0;
//debugPrintRxPacket();
doPacket();
returnPacket();

}

// Check for rx timeout
checkRxTimeout();

//-- TRANSITIONS --//
// Check RC MODE input
float mode;
bool success = rcTank.GetMode(mode);
//Serial.println(success); Serial.print("\t");
//Serial.println(mode);
if (success && mode > -0.7) { next_operationState = RC; }

break;
}
case RC: {

//-- ENTRY --//
if (prev_operationState != RC) {

Serial.println("Entered RC state");
allStop();

}

//-- ACTIONS --//

unsigned char tempzoom = 0;
      unsigned long currentMillis = millis();
      bool success = rcTank.GetDriveTurn(drive, turn, mode, spare, spare2);
      if (currentMillis - previousMillis >= interval) {
        previousMillis = currentMillis;

  
  if (!success) { Serial.println("Failed to read!"); allStop(); }
  else if(spare >= 0.60){ // Command Motors
  Motor.commandMotors((drive + 1) * 127, (turn + 1) * 127); 
  ptzCam.sendPTZcommand(127, 127, 0);
  CommandStepper(127, 0x02);
  CommandStepper(127, 0x03);
  }
  else if(spare < 0.60 && spare > -0.60){//linear actuator commands
  CommandStepper(254 - (turn + 1) * 127, 0x02);
  CommandStepper((drive + 1) * 127, 0x03);
  
  //Serial.print("RC Stuff: ");
  //Serial.print(254 - (turn + 1) * 127); Serial.print(" :: ");
  //Serial.println((drive + 1) * 127);
  ptzCam.sendPTZcommand(127, 127, 0);

37



Sensorització i control d’un robot mòbil

  Motor.commandMotors( 127, 127);
  
  } 
  else if (spare <= -0.60) {// send ptz and zoom commands
  // Serial.print("Spare 2 value");
  // Serial.print(spare2);
  
  if (spare2 > 0.50) { bitSet(tempzoom, 5); }
  else if (spare2 < -0.50) { bitSet(tempzoom, 4); }
  else { tempzoom = 0; }
  //tempzoom = 0;
  
  ptzCam.sendPTZcommand(254  -  (turn  +  1)  *  127,  (drive  +  1)  *  127,
tempzoom);
  CommandStepper(127, 0x02);
  CommandStepper(127, 0x03);
  Motor.commandMotors(127, 127);
  }
  //Serial.print("Spare 2 value  ");
       // Serial.print(spare2);
       // Serial.print("  zoom value ");
       // Serial.println(tempzoom);

  
  Serial.print("RC Stuff: ");
  Serial.print(drive); Serial.print(" :: ");
  Serial.print(turn); Serial.print(" :: ");
  Serial.print(mode); Serial.print(" :: ");
  Serial.print(spare); Serial.print(" :: "); 
  Serial.println(spare2);
      }

//-- TRANSITIONS --//
// Check RC MODE input
if (success && mode < -0.7) { next_operationState = WIFI; }

break;
}

}
prev_operationState = operationState;
operationState = next_operationState;

}

Un cop analitzats i entesos aquests dos bucles s’aconsegueix esbrinar com funciona el cervell del robot, ja
que és el que té allà dins i és a partir del que es basa a realitzar certes accions o no realitzar-les.

Per tal de poder-se dur a terme totes les funcionalitats esmentades, és necessària la definició de l’entorn de
treball: MAC, IP, gateway i port de comunicació, la crida a tots els components definits en els altres apartats
del programa i  la definició d’altres funcions de suport:

• doPacket() → defineix l’estructura dels paquets de dades i realitza la seva lectura, rebudes via Wifi.
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• returnPacket()  → actualitza la  lectura de la  bateria  i  del  paquet analògic,  llegeix  els  encoders i
actualitza el seu paquet.

• relayControl(byte digital) → aplica l’entrada definida digital al pin digital corresponent, és a dir, el
configura a LOW o HIGH.ç

• checkRxTimeout() → comprova el temps d’espera, si és elevat ho atura tot.

• allStop()  → ho atura tot:  les comandes de control  del  motor,  les comandes Wifi,  posa els  pins
digitals en estat LOW i atura el control del motor.

• debugPrintRxPacket() → treu pel serial print tot el paquet de dades rebut via Wifi.

• commandStepper(unsigned char push, unsigned char ID) → declara les accions a realitzar amb les
comandes obtingudes, tot passant-les pel serial 1 al finalitzar.

A part del programa principal WifiATR, com s’ha mencionat anteriorment, es troben sis programes més, els
quals són més específics quant a definició, tot enfocant a components concrets.

El programa RC_Tank, compost pels arxius .h i .cpp, s’encarreguen de crear la classe amb la definició de les
funcions bàsiques respecte a la conducció controlada per radiofreqüència. Tal com està explicat a l’inici
d’aquest capítol, l’arxiu .h s’encarrega de llistar les funcions bàsiques i les seves definicions i el .cpp és el que
entra més en detall de com s’aconsegueixen aquestes mateixes, per tant, actuen com a pack: les dues es
necessiten mútuament. Aquesta classe en qüestió es defineix en dues parts: la pública i la privada. En la
primera d’elles defineix les variables per a les funcions bàsiques de conducció: conduir, girar, mode i una
última com una espècie de comodí; en la segona d’elles defineix les equivalents, afegint a aquestes els
polsos baix  i  alt,  a  1250 i  1750,  respectivament,  el  temps d’espera  i  els  màxims i  mínims d’entrades i
sortides. Tot ajuntant aquests paràmetres es completa el programa RC_Tank, el qual s’encarrega de cobrir
tota la definició de funcions essencials sobre la conducció via radiofreqüència, tot gestionant les comandes
de control.

El codi RS485Camera, tal com el seu nom indica, s’encarrega de la definició de les principals funcionalitats
de  la  càmera  incorporada  a  la  plataforma mòbil  Dumbo,  la  càmera  RS485.  Aquest  codi,  primerament
defineix l’adreça i el serial per tal d’establir correctament el canal de comunicació amb ella, ja que existirà
un transit de dades bidireccional en el qual tant s’enviaran com es rebran dades d’ella. Un cop establert el
camí de comunicació inicialitza la càmera per tal de deixar-la a punt per a la seva posterior utilització i gestió
de la informació que comporta. Per últim, defineix les comandes d’emissió i de rebuda d’aquesta informació
gestionada.

El codi  RoboteQ_MC està compost pels arxius .cpp i .h. És l’encarregat de definir la classe utilitzada per
controlar el controlador del motor (Brushed DC Motor Controller). Dins la classe pública comença definint la
funció per enviar les comandes al motor, tot entrant-li les variables drive i turn, per marcar la navegació i la
girada, respectivament. Aquestes variables són enteres amb rang [0,254]. En segon lloc, defineix la funció
encarregada  d’aturar  totes  les  comandes  als  motors  del  robot,  per  tant,  aturant-lo  completament.  A
continuació,  declara dues funcions:  una que llegeix els  encoders i  l’altre el  nivell  de bateria.  Per últim,
descriu la funció encarregada de reiniciar els encoders.

El programa  UtilityFunctions, conformat per l’arxiu .h, s’encarrega de proporcionar les funcions bàsiques
que se solen necessitar a l’hora de programar. Al definir-les en aquest programa les proporciona a la resta
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de  funcions  per  tal  de  ser  utilitzades,  tot  ajudant  a  la  simplificació  de  la  programació  no  havent-les
d’incloure pel mig dels altres programes amb un focus més concret. La classe declarada en aquest programa
conté la  definició  de màscares,  les  quals  es  troben  adjuntes  sota  aquest  paràgraf  i  la  definició  de les
funcions de crear i esborrar operadors.

Figura 3.23.- Part de declaració de màscares del programa UtilityFunctions. Font: Pròpia.

El programa WifiATRInterface, conformat pels arxius .cpp i .h, declara la classe utilitzada per fer els paquets
d’informació  del  serial  amb  l’estructura  concordant  amb  el  programa  WifiATR.  Dins  la  classe  pública
primerament defineix la funció que construeix aquesta estructura i, seguidament, habilita l’Ethernet per tal
de definir la funció principal, la qual llegeix els bytes disponibles, comprova que s’ha rebut un paquet i envia
una resposta a l’ordinador. Dins la classe privada analitza els paquets en qüestió. D’aquesta manera queden
definides les accions a realitzar respecte a la interfície WifiATR, la qual proporciona un control via Wifi de la
plataforma mòbil Dumbo.

L’últim  programa  a  analitzar  és  el  hardware.h,  en  el  qual  es  defineixen  les  assignacions  físiques  del
hardware, principalment. Enceta el programa definint tres funcions d’actuació fonamentals: la commutació,
l’encesa i l’apagada, toogle, on i off, respectivament. La resta de codi s’encarrega de l’assignació de pins de la
bateria (analògic), dels senyals de sortida dels relés TTL, de l’habilitació de la càmera i  les entrades RC
drivePinRC, turnPinRC, modePinRC, sparePinRC i spare2PinRC.
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4. Enginyeria aplicada

La robòtica mòbil està caracteritzada per abastar molts camps, explicats a l’apartat de Conceptes Previs;
aquest fet implica una gran quantitat de camins oberts de funcionalitats a afegir al Dumbo. És per aquest
motiu que, juntament amb el coneixement adquirit de les funcionalitats reals i l’habilitació total d’aquesta
plataforma mòbil com a base, s’ha fet una selecció de les funcionalitats més essencials a afegir-li, ja que en
un sol TFG no es pot abastar totes i cada una d’elles. 

El resultat d’aquesta selecció ha estat dotar-lo del sensor RPLidar i de la Raspberry Pi; d’aquesta manera
s’aconsegueix dotar al robot de «visió», és a dir, de l’adquisició de les dades del seu entorn, concretament
les distàncies a les quals es troben els objectes sòlids que l’envolten i la seva posterior gestió de les dades
que seran les que proporcionin les condicions d’actuació del control de moviment del robot.

L’esquema de connexionat que representa aquest afegit és el següent:

Figura 4.1.- Esquema hardware final Dumbo. Font:Pròpia.

En aquest esquema es poden observar les connexions entre el sensor RPLidar, la placa Raspberry Pi i la
placa Arduino, tot complementant l’esquema inicial del hardware del Dumbo. Remarcar les tres possibilitats
de connexió per accedir a la Raspberry Pi: connectant-li ratolí, teclat i pantalla; connectant-la via Ethernet a
l’ordinador i remotament via Wifi.
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4.1. Desenvolupament i implementació de sensòrica

La majoria de robots AGV o AMR resolen problemes de navegació i de localització. És a dir, són capaços
d’anar d’un lloc a un altre utilitzant una sensòrica que els permet saber (o, com a mínim, estimar) en tot
moment on estan. Existeixen molts mètodes de localització: basats en sistemes de posicionament absolut
(sistemes com el GPS, però per a interiors), basats en odometria (es coneix el punt de partida i sensors
interns del robot, típicament codificadors a les rodes, permeten determinar els moviments relatius i, per
tant, la ubicació), basats en detecció de l’entorn (com visió o amb sensors especialitzats com ve a ser el
Lidar)  o  basats  en  combinacions  dels  anteriors.  Però,  independentment  del  sistema  de  localització,
normalment  sempre es  disposa a priori  d’un mapa de l’entorn dins  del  qual  es  mou el  robot,  el  qual
correspon al layout de la planta industrial que és conegut.

Per tant,  per tal  de poder deixar habilitat el prototip Dumbo per la  posterior transformació a AMR, és
necessari un sistema de localització i s’ha escollit un basat en detecció de l’entorn.

Per tal de satisfer aquesta necessitat cal, principalment, un sensor el qual proporcioni dades de l’entorn.

Figura 4.2.- Sensor RPLidar A2. Font:[5]

Per aquest projecte s’ha decidit utilitzar un sensor làser RPLidar A2 desenvolupat per l’empresa SLAMTEC, el
qual té una rotació de 360º en els quals, per cada volta, detecta a la distància que està dels obstacles del
voltat. 

Aconsegueix obtenir aquesta distància mitjançant el principi de triangulació, el qual consisteix en l’emissió
d’un feix de llum làser el qual impacta contra el primer objecte sòlid que troba, aquest impacte provoca el
retorn d’aquest feix cap al sensor. A partir del temps que triga a fer aquest procés calcula a la distància en la
qual es troba tal objecte, tot considerant, també, l’angle de desviació del feix. El fet que realitzi aquest
procés 8000 vegades per segon proporciona les dades de la distància a la qual està l’objecte més proper per
a cada angle dels 360º que té d’abast. Per tant, aquest sensor proporciona un conjunt de punts els quals es
corresponen, en eixos, a angle i distància per a cada angle.
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Figura 4.3.- Mesura de distància del sensor RPLidar A2. Font:[4]

En l’anterior figura es pot observar el principi de triangulació, explicat anteriorment, mitjançant el qual obté
les distàncies en qüestió.

Les seves principals característiques tècniques, òptiques i  d’alimentació, extretes de la mateixa empresa
SLAMTEC [4], de Génération Robots [5] i de Cytron [6], són les següents:

Taula 4.1.- Característiques tècniques del sensor RPLidar A2. Font: [4]

Detection range 0,15-12 m

Angular range 0-360º

Resolution Less than 1% of the distance (in mm)

Sampling duration 0,25 ms

Sampling frequency 4000 Hz

Angular resolution 1 degree

Distance resolution 0,20 cm

Power Supply 5 Volts

Taula 4.2.- Característiques òptiques del sensor RPLidar A2. Font: [6]
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Taula 4.3.- Característiques de l’alimentació del sensor RPLidar A2. Font: [6]

El kit del sensor RPLidar A2 està conformat pel mateix sensor, un adaptador USB, un cable micro-USB i el
cable d’alimentació. A continuació s’adjunten els components mencionats i de la part de comunicacions la
definició de pins i les seves característiques.

Figura 4.4.- Kit de desenvolupament del sensor RPLidar A2. Font:[7]
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Figura 4.5.- Especificació dels pins del sensor RPLidar A2. Font:[7]

Taula 4.4.- Definició dels pins de comunicació del sensor RPLidar A2 i les seves característiques. Font: [7]

Mitjançant aquest sensor s’aconseguix capacitar el Dumbo de reconèixer l’entorn, però és necessari tenir un
mecanisme de control i un lloc on emmagatzemar les dades que recull, a més a més de poder fer una anàlisi
i gestió de les dades obtingudes. 

Per consegüent,  s’ha decidit  utilitzar una Raspberry Pi 4 a causa de la  seva gran compatibilitat  amb el
RPLidar i, també, amb l’Arduino, ja que s’hauran de comunicar per tal d’obtenir un sistema integrat i no
perdre les funcionalitats ja existents. Per tant, a l’analitzar el codi de control de l’Arduino es podrà fer l’enllaç
amb la Raspberry Pi 4 i, per consegüent, amb el RPLidar.
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Figura 4.5.- Esquema connexionat Arduino - Raspberry Pi - RPLidar. Font:Pròpia.

El desenvolupament i implementació de la Raspberry Pi es troba en el següent apartat, el desenvolupament
i implementació d’electrònica.

4.2.Desenvolupament i implementació d’electrònica

El sensor RPLidar A2 reconeix el seu entorn tot retornant les dades corresponents, però un cop s’obtenen
aquestes  dades  és  necessari  realitzar  el  seu  tractament.  Aquest  tractament  consisteix  tant  a  poder
visualitzar-les  com  en  poder  utilitzar-les,  per  exemple,  en  un  algorisme  de  navegació.  Un  exemple
d’algorisme de navegació senzill seria anar analitzant l’entorn i si arriba el moment que el robot se situa en
una posició molt propera a algun obstacle redirigeixi la seva ruta cap a la direcció on més lluny es troba el
següent obstacle. 

Com ja s’ha mencionat, el mateix sensor no és capaç de realitzar aquest tractament, per tant, es necessita
un dispositiu capacitat de realitzar-lo per tal de poder aprofitar la seva funcionalitat.

Per altra banda, el fet que aquest projecte es desenvolupa envers un dispositiu ja existent, s’ha decidit com
a millor solució optar per afegir un controlador a part de l’Arduino Mega ja existent, per tal de poder aportar
en aquest nou tota la matèria afegida i no barrejar-la amb la ja existent. Dit en altres paraules, la solució
consisteix a afegir un altre «cervell» al robot a part de l’Arduino Mega ja incorporat.  D’aquesta manera
s’aconsegueix separar les diverses funcionalitats del  robot i  permetre’ls-hi  certa independència,  sempre
tenint en compte la consegüent integració entre ambdós dispositius.

Arran d’aquests dos motius, s’ha decidit incorporar una Raspberry Pi 4, la qual s’encarregui de la gestió de
dades obtingudes del sensor RPLidar A2 i pugui realitzar qualsevol mena de funcionalitat afegida al Dumbo.
Els motius de la seva elecció s’han basat en la compatibilitat amb el sensor i l’Arduino Mega principalment,
ja que haurà d’anar tot integrat, a part de per la seva alta capacitat de resolució de les tasques que se li
volen adjudicar.
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Figura 4.7.- Raspberry Pi 4 model b. Font:[8]

Raspberry Pi [10] és una fundació que va néixer al Regne Unit que treballa per fer arribar la informàtica i la
fabricació  digital  a  la  gent  d’arreu  del  món.  La  seva  principal  distinció  és  que  treuen  ordinadors  d’alt
rendiment en una simple placa a baix preu i software lliure, d’aquesta manera possibiliten l’estudi d’aquest
àmbit a un major abast de gent i permeten que puguin realitzar les seves solucions i desenvolupar la seva
creativitat.

Raspberry Pi ha tret moltes plaques fins aleshores, cada una millorada respecte a l’anterior, essent la 4
model  b  la  més  recent.  Aquest  model  destaca  per  ser  la  primera  placa  amb  l’escriptori  complet,  tot
permetent l’edició de documents, navegació web, capacitat de tenir moltes finestres obertes, etc., tot això
en una màquina més petita, més eficient energèticament i millor qualitat-preu. 

Tal com es pot observar a la Figura 4.8., la placa conté, principalment:

- Nou processador més potent
- Alimentació USB-C
- Dos micro HDMI ports (suportant visualitzacions 4k)
- Connectivitat ethernet de gigabit
- Opció de 1, 2 o 4 GB de RAM

Figura 4.8.- Característiques Raspberry Pi 4 model b. Font:[9]
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Per tant, s’obté una placa amb capacitat de doble pantalla idònia per ser escriptori d’ordinador, cervell de
robot..., tal com especifica la mateixa empresa.

Figura 4.9.- Especificacions Raspberry Pi 4 model b. Font:[9]

POSADA EN MARXA DE LA RASPBERRY PI 4

Material necessari:

- Targeta micro SD de 8 GB o més
- Adaptador de micro SD a SD
- Lector de targetes SD
- Ordinador (per formatar la targeta i descarregar el software inicial)
- Carregador tipus C, 15 W

Raspberry Pi OS:

Primerament és necessari instal·lar el sistema operatiu que s’emprarà:  Raspbian, el qual està basat en el
sistema Linux i  el NOOBS (New Out Of Box Software), el qual és necessari per a d’instal·lar tal sistema
operatiu a la targeta micro SD.

1. Descarregar l’eina de formatar la targeta micro SD
2. Formatar la targeta
3. Descarregar els NOOBS

*Avís: Aquests tres passos es poden saltar i  la targeta micro SD de 16 GB compte amb el NOOBS pre-
instal·lat.

4. Insertar la tageta a la Raspberry Pi 4
5. Encendre-la

Per a poder utilitzar la placa esmentada hi ha dues opcions: tot connectant una pantalla, un ratolí  i un
teclat, tot aconseguint que actuï com una torre d’ordinador, o bé, tot accedint remotament des d’un altre
ordinador. Pel cas d’aquest projecte, és més adient accedir-hi remotament.
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ACCÉS REMOT A LA RASPBERRY PI 4

Per tal d’establir l’accés remot s’hauran d’utilitzar els següents programes:

1. Descarregar PuTTy
2. Descarregar VNC Viewer
3. Connexions Raspberry Pi 4: Endollar-la a la corrent

Col·locar la targeta micro SD formatada
Ethernet (cable RJ45) amb l’ordinador

• LED groc parpellejant indica que la Raspberry està arrancant (a la dreta de la cara fontal)
• LED verd indica que la Raspberry pot accedir al SSH

4. Obrir el Putty.

Configuració d’entrada:
• Host Name: rapberry_pi.local
• Port: 22
• Connection type: SSH
• Open → Yes
• login as: pi
• password: raspberry

Habilitació del VCN:

• Comanda: sudo raspi-config
• Utilitzant les fletxes per moure’s → 5 Interfacing Options →  P3 VNC → <Yes> → <Ok> →

Finish → Exit

5. Obrir el VNC Viewer.

Configuració d’entrada:

• VNC server address: raspberrypi.local → Continue
• Username → pi
• Password → raspberry

D’aquesta manera, s’accedeix a tota la funcionalitat de la Raspberry Pi.

DADES D’INTERÈS:

• IP Raspberry: 169.254.84.219
• Comandes útils:
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Taula 4.5.- Comandes útils per a la Raspberry Pi. Font: Pròpia.

#nmap Exploració del network i eina d’escànner. Pot retornar la informació del port i del sistema
operatiu sobre el host o un rang de hosts.

Hostname Adreça IP.

ifconfig Configuració.

Ps aux Llistat de processos en marxa.

vcgencmd Temperatura de la placa.

ACONDICIONAMENT RASPBERRY PI 4

a) Software:

- Linux → Raspbian (ja instal·lat)
- Python → 3.5 o superior

sudo apt install python 3-pip

b) Llibreries Python 3:

- Numpy
sudo apt-get install python 3-numpy

- Serial

sudo apt-get install python 3-serial

- Matplotlib

sudo apt-get install python 3-matplotlib

- RPLidar-Master

sudo apt-get upgrade
sudo apt-get update

Internet: https://github.com/SkoltechRobotics/rplidar  → Descarregar la 
llibreria.
Unzip a la terminal, dins la carpeta.

sudo pip3 install rplidar

c) Posada en marxa

sudo chmod 777/dev/ttyUSB0
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Credencials actuals Raspberry Pi: 

Username: pi
Password: eliportvillar

Un cop finalitzats tots aquests processos, s’està condicionat per tal de poder fer-la funcionar.

4.3. Integració sensor RPLidar amb la placa Raspberry Pi

Un cop s’ha realitzat correctament la inicialització tant del sensor RPLidar com de la placa Raspberry Pi
s’està en condicions de procedir a la seva integració.

Figura 4.10.- Connexionat placa Raspberry Pi – sensor RPLidar. Font: Pròpia.

Aquesta integració es caracteritza per un connexionat força simple, consistint en l’alimentació de la placa
Raspberry a través del carregador tipus C, una doble entre la placa i l’adaptador UART del tipus USB-jack
(per a l’alimentació) i USB-microUSB (per a les dades) i, per últim, mitjançant la connexió UART al sensor
RPLidar.

Tot accedint a l’escriptori desenvolupat dins la Raspberry Pi es procedeix a realitzar la programació, tot
emprant les llibreries ja existents del sensor, la qual permeti fer-lo funcionar i gestionar les dades amb les
quals respon.
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Figura 4.11.- Escriptori Raspberry Pi, accés remot. Font: Pròpia.

Per provar el seu funcionament s’ha realitzat un primer codi de Python el qual s’encarrega d’encendre i
activar el sensor i, amb les dades que proporciona, es realitza un gràfic el qual mostra un esquema a dues
dimensions del seu voltant, actualitzant-lo a temps real. Per últim, gestiona l’aturada i l’apagada del mateix
sensor. Per tal de realitzar el mapa a temps real el sensor captura a la distància que està l’objecte sòlid més
proper en cada un dels seus 360º, sigui un objecte com a tal o una paret i, agafant aquestes distàncies, traça
un punt per a cada angle a la distància proporcional de la qual ha trobat l’objecte per a poder-ho visualitzar.

El codi d’aquesta funcionalitat és el següent:
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Figura 4.12.- Codi del programa de visualització del plànol en 2D. Font: Pròpia.

Com es pot observar, primerament realitza la crida a les llibreries que s’utilitzaran, en aquest cas, la pròpia
del sensor (rplidar), l’eina per fer gràfics (matplotlib.pyplot), l’eina per poder gestionar les dades (numpy) i
l’eina per anar actualitzant a temps real (matplotlib.animation).

En segon lloc,  defineix les  característiques del  sensor  RPLidar que està connectat;  el  port  sempre,  per
defecte, serà ‘/dev/ttyUSB0’ pel simple fet de ser RPLidar.

A continuació es creen les dues funcions les quals s’empraran: per tal d’actualitzar el mapa i per tal d’anar-lo
creant a partir de les dades proporcionades pel sensor, respectivament.

Per últim, crea el bucle principal de funcionament, el qual crida a les funcions anteriors.

Un codi més simple el qual només atura el sensor seria el següent:

Figura 4.13.- Codi programa simple aturada sensor. Font: Pròpia.

Com es pot observar, tot utilitzant les comandes bàsiques de la llibreria de RPLidar es gestiona fàcilment les
funcions bàsiques del sensor. 
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Tot executant el primer codi, el qual representa en format de plànol el seu entorn, s’obtenen els següents
resultats:

Figura 4.14.- Plànol 2D de l’entorn, primera prova. Font: Pròpia.

Figura 4.15.- Plànol 2D de l’entorn, segona prova. Font: Pròpia.
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Figura 4.16.- Plànol 2D de l’entorn, tercera prova. Font: Pròpia.

Aquestes  figures  representen,  mitjançant  punts  de  color  verd,  les  parets  de  l’habitació  on  han  estat
realitzades les proves i el petit conjunt de punts situats al mig de l’habitació representa un objecte sòlid el
qual s’ha anat apropant i allunyant del sensor. 

En aquest mapa el  centre de la  circumferència és on està situat el  sensor i,  expressat en mil·límetres,
representa la distància d’on es troben els obstacles, per tant, si coincideix amb la circumferència marcada
amb el 500, realment està a una distància de 0,50 metres. 
D’aquesta manera es pot comprovar com a la primera prova l’objecte està situat a menys de 0,50 metres, en
la segona està gairebé tocant el sensor i en la tercera està més lluny de 0,50 metres.

Es pot observar com, per lògica del seu funcionament, amb l’objecte del mig de l’habitació no veu per
darrere d’ell, per tant, hi ha una discontinuïtat en les parets a causa del fet que l’obstacle pel mig li impedeix
veure a través d’ell.  En les següents figures es mostra, en vermell,  l’angle ocultat per l’obstacle en cada
situació:
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Figura 4.17.- Angle mort del plànol 2D de l’entorn, primera prova. Font: Pròpia.

Figura 4.18.- Angle mort del plànol 2D de l’entorn, segona prova. Font: Pròpia.
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Figura 4.19.- Angle mort del plànol 2D de l’entorn, tercera prova. Font: Pròpia.

Es conclou que aquest codi obté i gestiona les dades proporcionades pel sensor RPLidar i les utilitza per
realitzar una representació gràfica d’aquestes. Per tant, tot complementant el codi es podria seleccionar les
distàncies menors de 0,50 metres, és a dir, les de dins del cercle més petit. D’aquesta manera s’aconseguiria
obtenir el criteri de canvi de direcció per a l’algorisme simple de navegació per tal de fer funcionar de
manera autònoma la plataforma mòbil Dumbo.

4.4. Desenvolupament i implementació de la comunicació

Com bé s’ha explicat a la part d’anàlisi de components, la plataforma mòbil Dumbo incorpora el kit de Wifi
Programmable Wifi Custom Control Interface Package, explicat i desenvolupar a la secció d’anàlisi del robot.
Aquest  paquet  proporciona  una  comunicació  Wifi amb  el  robot,  tot  proporcionant  una  interfície  de
característiques i control.

Per tal d’accedir a aquesta interfície és necessari connectar un dispositiu, sigui ordinador, tauleta o telèfon
mòbil intel·ligent, a la Wifi corresponent. En aquest cas, es diu ASUS i està habilitada, actualment, sense
contrasenya, és a dir, com a xarxa oberta; tot estant connectat a aquesta xarxa, es pot accedir a la interfície
tot buscant l’adreça IP LAN corresponent a la barra de cerques d’internet.

En cas de no saber quina és a l’adreça IP LAN corresponent, es pot esbrinar tot emprant el command (cmd).
El fet que el mòdem Wifi estigui encès el dispositiu pel qual el busquem el veuria dins la xarxa LAN, per tant,
tot  accedint  al  mapa  de  connexions  que  es  té  en  el  moment  apareix  també com a  direcció  activa  la
corresponent a la plataforma. Per tal d’accedir a aquest mapa de connexions mitjançant Windows és la
comanda arp -a i, com a resultat, apareix una resposta com aquesta:
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Figura 4.20.- Mapa de connexions mitjançant cmd de Windows. Font: Pròpia.

A partir d’aquesta resposta, tot descartant les de tipus estàtic, obtenim les disponibles. En la figura anterior
es pot apreciar que apareixen dues direccions disponibles: 192.168.10.160 i 192.168.10.200, les quals es
corresponen a la interfície que es busca i a la interfície de la càmera incorporada a la plataforma mòbil,
respectivament. Per tant, s’obté la direcció d’interès.

Adreça IP LAN Dumbo actual: 192.168.10.160

Aquesta direcció IP és modificable a través, justament, de la interfície de configuració de Wifi d’ASUS tot
descrita a continuació.

Un cop s’accedeix mitjançant internet a aquesta direcció apareix una pantalla com la següent:

Figura 4.21.- Pantalla d’accés interfície Wifi ASUS. Font: Pròpia.

A través de la qual, tot posant l’usuari i contrasenya s’accedeix a les característiques Wifi, tot oferint 
l’oportunitat de modificar-les segons convingui.

Actualment, consta de les següents credencials:

Nom d’usuari: eliasus
Contrasenya: villar

Dins la pàgina de configuració es permet qualsevol classe de modificació i control respecte a aquest mòdem
Wifi i, per tant, establir la connexió Wifi amb la plataforma mòbil.

58



Memòria

Figura 4.22.- Pantalla principal configuració Wifi ASUS. Font: Pròpia.

Com es pot observar, es pot editar des de característiques de la mateixa xarxa, com el nom, el tipus, si porta
contrasenya quina és, etc., com de les connexions, tot proporcionant, a més a més, un control dels usuaris
connectats en tot moment en aquesta xarxa.

Per altra banda, a part de la connexió Wifi estrictament parlant, és possible un control del robot mitjançant
aquesta comunicació a través de l’aplicació WifiATR.

WifiATR és una interfície de SuperDroid Robots a través de la qual es possibilita el control remot via Wifi
mitjançant el comandament de Logitech Gamepad Controller. El manual de la plataforma mòbil inclou tots
els passos a seguir per tal d’instal·lar-lo i configurar-lo.
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Figura 4.23.- Interfície de control de robot WifiATR. Font: Pròpia.

En connectar aquest programa amb el robot via Wifi i  amb el comandament de Logitech anteriorment
mencionat s’està habilitat per tal de poder-lo controlar remotament.

A continuació es mostren els controls del comandament extrets del manual de SuperDroid Robots:

Figura 4.24.- Funcionalitats comandament Logitech per al control del robot. Font: Pròpia.
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5. Proves i integració

5.1. Proves experimentals al laboratori

Un cop s’han aconseguit  establir  unes bones bases de comprensió de la  plataforma mòbil  sota estudi,
comprenent tant el seu software com el seu hardware i, per consegüent, el seu funcionament, s’obté una
idea de les capacitats que té i de les funcionalitats més importants a incloure per tal d’habilitar-lo per a ser
convertit en un AMR.

En un robot mòbil recau una bona part d’importància, entre altres coses, sobre el sensat, ja que per tal
d’arribar a ser un robot mòbil intel·ligent se l’ha de capacitar de tota la informació necessària del seu entorn
per a ser utilitzada a la posterior «presa de decisions» del robot, ja que aquesta informació serà del que
depenguin les accions que emprendrà de manera autònoma. Per tant, una de les vies interessant d’obrir pas
és la visió per a computador.

L’eina essencial per obrir pas a la visió per a computador és una càmera, ja que aquesta és l’encarregada
d’obtenir les imatges del seu entorn; l’equivalent dels nostres propis ulls. A causa d’aquest fet, les primeres
proves realitzades per a l’habilitació de la plataforma han estat respecte a la càmera que incorpora.

Tot analitzant visualment la càmera no s’obté cap informació, ja que ni tant solts especifica el seu model.
Com a alternativa s’ha hagut de buscar la informació per altres bandes. El resultant va ser el fabricant de la
plataforma mòbil que incorpora, SuperDroid Robots, ja que la càmera venia com a pack d’aquesta. Arran de
la informació proporcionada pel fabricant s’ha obtingut la guia a seguir per tal d’accedir a la seva informació
via Wifi.

Els  passos  a seguir  per  tal  d’arribar a la  interfície  creada de la  càmera consisteixen en la  connexió de
l’ordinador a la xarxa Wifi del robot, un cop establerta la connexió buscar per internet l’adreça IP de la
càmera i, per últim, introduir el nom d’usuari i la contrasenya.

Direcció IP de la càmera: 192.168.10.200
Nom d’usuari: root
Contrasenya: password1

Tot i haver seguit els passos especificats pel fabricant no ha estat possible establir connexió amb la càmera,
ja que no reconeix l’adreça IP que té per defecte. De totes maneres, a través de les captures de pantalla del
manual proporcionat pel fabricant s’ha esbrinat la marca i el model del servidor de vídeo que incorpora,
encarregat de migrar el sistema de vigilància d’analògic a digital; es tracta del servidor de vídeo VS8100-v2
del fabricant VIVOTEK. Ajuntant aquesta informació amb l’extreta del codi pujat a l’Arduino Mega es defineix
el model de càmera RS485. 
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Figura 5.1.- Esquema connectivitat càmera – Shepherd 2. Font:Pròpia.

Havent realitzat la identificació de components el problema a resoldre se centra a trobar l’adreça IP, per
tant, s’han cercat dins de les funcionalitats del cmd de Windows aquelles que troben les IP disponibles a la
xarxa.  Com aquestes tampoc han donat resultat  s’ha  inspeccionat la  interfície de Wifi ASUS,  ja  que el
servidor de vídeo de la càmera va connectat al router del robot, sense èxit. Per tant, al fer una recerca de
cercadors d’adreces IP s’ha provat amb el programa Advanced IP scanner; el qual, com el seu propi nom
indica, està dissenyat per a la cerca d’adreces IP.

Figura 5.2.- Pantalla principal de l’Advanced IP scanner. Font:Pròpia.

Tanmateix, s’ha provat també amb un segon programa: Shepherd 2, el qual és una eina de gestió que facilita
la  configuració  de càmeres.  S’ha escollit  aquest programa a causa d’estar  específicament centrat  en la
recerca de xarxes per les càmeres i l’assignació d’IP i perquè ve de la mateixa empresa que el servidor de
vídeo: VIVOTEK. El manual d’utilització d’aquest programa es troba a la pàgina web del fabricant.
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Figura 5.3.- Pantalla principal del programa Shepherd 2. Font:Pròpia.

A causa que amb cap d’aquests dos programes s’ha aconseguit trobar l’adreça IP de la càmera ni  s’ha
aconseguit  comunicar  amb ella  es conclou que el  més adient per  a  l’habilitació  del  robot  Dumbo,  per
enfocar el camí de la visió per a computador, és la reposició de la càmera, és a dir, reemplaçar-la per una
nova.

Un cop habilitada la càmera, només escau un últim pas per condicionar tots els elements incorporats al
Dumbo. Aquest últim pas recau en l’habilitació de l’edició del codi de programació integrat  a l’Arduino
Mega.  Arduino compte amb un programa el  qual  facilita  la  programació de la  placa;  aquest  programa
permet l’escriptura del codi de programació i la consegüent pujada a la placa pel serial port. El problema és
que no ho permet en l’altre sentit, és a dir, una placa amb un programa ja pujat, aquest no es pot exportar
al programa per a llegir-lo i/o modificar-lo. Després de la conseqüent recerca al respecte, s’ha trobat l’opció
de fer-ho mitjançant AVRDude. AVRDude treu com a resultat un fitxer .hex el qual conté el codi binari del
programa en qüestió; d’aquesta manera no és possible veure el codi incorporat, però sí crear una còpia de
seguretat d’aquest per tal de preservar les funcionalitats actuals del robot, tot permetent via lliure a l’hora
de fer proves en el codi sense possibilitat de perdre l’actual.

AVRDude és el programa que utilitza l’IDE d’Arduino per comunicar la placa i normalment s’utilitza per a
actualitzar  programes  a  la  memòria  flash,  però  pot  ser  utilitzat  en  l’altra  direcció.  L’accés  a  aquesta
funcionalitat s’inicia al cmd de Windows, on s’ha de buscar la carpeta on es troba AVRDude, ja que ve
inclosa en el programari d’Arduino. Per exemple:

cd C:\Fitxers de programa(x86)\Arduino\hardware\tools\avr\bin

Un cop  localitzada aquesta  carpeta  ja  s’està  en condicions  d’executar  el  codi  que  llegeixi  o  escrigui  la
memòria flash de l’Arduino i guardi el resultat en un fitxer. El codi per a la placa Arduino Mega 2560, la
incorporada al robot Dumbo, que llegeixi la seva memòria flash i l’emmagatzemi en un fitxer és el següent:

avrdude  -C..\etc\avrdude.conf  -patmega2560  -carduino  -P\\.\COM9  -b115200  -D  -Uflash:r:
«C:\  C  odiDumbo\RealCode.hex» :i
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Aquesta comanda s’inicia  amb la  crida a la  funció AVRDude i  a  continuació s’especifica  la  configuració
d’aquesta:

• -C → Fitxer de configuració, en aquest cas: ..\etc\avrdude.conf
• -p → Microcontrolador que està programant, en aquest cas: atmega2560
• -c → Programador, en aquest cas: arduino
• -P → Port de connexió, en aquest cas: COM9
• -b → Baudrate (velocitat de transmissió), en aquest cas: 115200
• -D → Deshabilita esborrar el chip després de programar-lo.

Per últim, la part -Uflash:r: indica que llegirà (read → «r») la memòria flash; si es volgués escriure s’hauria
de canviar aquesta «r» per una «w» de write, i al final de tot el path del fitxer destí, aquell on es guardarà el
codi de programació.

Remarcar que en aquest treball totes les comandes descrites del cmd són del sistema operatiu Windows, les
comandes equivalents per a Linux (o Raspbian, ja que és un derivat) es poden trobar fàcilment per internet
[35].

A continuació, s’adjunta un exemple de funcionament del programa AVRDude en el cas d’una placa Arduino
Uno:

Figura 5.4.- Exemple programa AVRDude amb Arduino Uno. Font:Pròpia.

En general, per tal de veure les opcions disponibles a cada part de la configuració és suficient amb escriure
la mateixa comanda amb un nom sense sentit al costat d’aquesta configuració; per exemple, ...-c asdf...;
d’aquesta manera, com «asdf» no és cap programador el cmd no entendrà la comanda i llistarà les opcions
disponibles  com  a  resposta.  De  totes  maneres,  existeixen  pàgines  web que  els  recopilen  i  tenen  una
informació força desenvolupada al respecte; algunes d’aquestes citades a les referències d’aquest treball:
[32], [33] i [34].

Habilitada l’edició del programari d’Arduino s’arriba al punt de tenir la plataforma mòbil Dumbo totalment
habilitada per a poder proporcionar-li la funcionalitat que es desitgi.

Les últimes proves realitzades abans d’iniciar el següent apartat són les corresponents a la integració del
sensor RPLidar amb la placa Raspberry, tot desenvolupades en l’apartat d’integració.
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5.2. Proves amb usuaris i integració en assignatures docents

A causa de la situació d’estat d’alarma provocat per la pandèmia del Covid-19, la universitat es va veure
obligada a tancar les portes des del febrer del 2020 fins a finals de curs,  fet que, junt amb la falta de
recursos,  va  implicar  la  impossibilitat  de  realitzar  proves  de la  plataforma mòbil  amb usuaris  i,  encara
menys, la seva integració en assignatures docents.

De totes maneres, ja que la intenció d’integrar al Dumbo el sensor RPLidar i la placa Raspberry Pi és realitzar
un algorisme senzill de navegació que de manera autònoma recalculi el camí a seguir, s’ha dissenyat un
prototip que inclou els passos que s’hauria de seguir per aconseguir-ho, incloent les modificacions del codi
Arduino, el codi de l’algorisme de la Raspberry i la seva integració.

Aquest prototip senzill  d’aplicació consisteix en la connectivitat entre plaques (Arduino i  Raspberry) per
quatre pins:

• pinAutonom: pin amb rang binari que comunica que el Dumbo entra en mode autònom.

• pinAtura: pin amb rang binari que comunica que el Dumbo ha d’aturar motors.

• pinGira: pin amb rang binari que comunica que el Dumbo ha de girar 20º.

• pinMarxa: pin amb rang binari que comunica que el Dumbo encengui motors, és a dir, es mogui
recte cap endavant.

Un cop realitzades les connexions, cal incorporar el codi de navegació a la Raspberry, en llenguatge Python i
modificar el codi Arduino estudiat a l’apartat d’enginyeria inversa.

El codi de navegació consisteix en anar guardant les mesures realitzades pel sensor RPLidar en un arxiu a la
vegada que analitza aquestes mesures i imposa una condició: si alguna mesura, partint de l’angle de 0º dins
del rang +- 20º, és igual o inferior a mig metre, el robot s’aturarà i girarà sobre ell mateix 25º, un cop la
mesura d’aquest rang sigui superior al mig metre, el robot avançarà. D’aquesta manera, el robot no xocarà
amb res ni ningú, ja que el grau zero està centrat al davant del robot. 

Per encaixar aquest codi de navegació amb el de l’Arduino serà necessari posar el pinAutonom a 1 a l’inici
del codi de navegació i a 0 en sortir-ne; d’aquesta manera s’estableix el canvi de mode sense excloure els ja
incorporats.

Per altra banda, les modificacions del codi Arduino se centren a afegir en el programa principal WifiATR un
nou mode de conducció: l’autònom. Aquest mode serà definit com un nou cas, de manera equivalent als
dos existents i definirà les funcionalitats dels pins llistats anteriorment.

Les modificacions del codi Arduino se sustenten en les funcions ja existents, per tant, tot fent-ne ús, un
possible codi seria el següent:
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A l’inici del codi s’inclou una línia la qual especifica en quines condicions s’entra en aquest mode, és a dir,
quan el pinAutonom està a 1:

if (pinAutonom ==1 ) { nextOperationState = AUTONOM }

Les funcions de girar i marxa especifiquen les comandes a enviar al motor.

D’aquesta manera s’obté un algorisme de navegació molt senzill,  però mostrant la funcionalitat d’haver
afegit aquests dos elements. El fet de poder començar a afegir components i funcionalitats a la plataforma
mostra la correcta habilitació d’aquesta per a poder anar més enllà.

5.4. Anàlisi de l’impacte ambiental

Aquest projecte no provoca un impacte ambiental significatiu donades les accions empreses en la seva
realització: anàlisi i software, entre altres.

El projecte està basat en un prototip el qual sí que comporta impacte ambiental durant la seva fabricació,
l’obtenció de materials  i  els  residus  sobrants  d’aquest  procés.  El  fet  que aquest  projecte  agafa  aquest
prototip ja existent per a transformar-lo exclou aquest impacte del projecte a causa que no ha estat fabricat
amb el propòsit de realitzar-lo. 

De totes maneres, s’ha realitzat una recerca dels components que implementa i compleixen amb la directiva
sobre la restricció de l’ús de certes substàncies perilloses en equips elèctrics i electrònics RoHS Compliance.
Destacar també que en cas que aquest robot arribi al final de la seva vida s’haurien de dipositar els seus
components als llocs habilitats per a residus electrònics.
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Conclusions

En aquest  Treball  de  Final  de  Grau es  presenten els  resultats  obtinguts  d’haver  analitzat  i  estudiat  un
prototip no documentat i d’haver-lo habilitat per tal de poder ser transformat en un robot mòbil autònom.

Partint  del  prototip  Dumbo  el  primer  pas  va  ser  desmuntar-lo  per  tal  de  poder  realitzar  l’anàlisi  de
components que el conformen; aconseguits identificar tots ells, es va continuar per realitzar una recerca per
tal  de  completar  la  informació  que  proporcionen ells  mateixos,  a  partir  d’aquesta  informació,  l’extreta
visualment i l’extreta d’internet, es va aconseguir concloure un esquema de connectivitat entre tals. Arribats
a aquest punt s’aconseguien definir de manera clara les capacitats i funcionalitats amb les quals comptava
aquest prototip, però faltava completar-la amb l’estudi del seu software a causa que, a l’hora d’analitzar un
projecte funcional que no has realitzat tu mateix i sense manual, és igual d’important el hardware com el
software que incorpora i, per tant, es va prosseguir per l’estudi i anàlisi d’aquest. El software és la part que
proporciona la informació de la rebuda de dades del robot, la seva anàlisi i la seva gestió al respecte; per
tant, és la font d’informació de com actua el robot.

En finalitzar les tasques descrites es va confirmar la seva essencialitat i dificultat. Per començar, no tots els
components  que  incorporava  el  prototip  eren  funcionals  i  es  van  haver  de  fer  les  proves  per  tal  de
seleccionar  els  components  útils  dels  no  funcionals;  a  continuació,  es  va  descobrir  que  no  tots  els
components funcionaven com era previsible, ja sigui per modificacions durant la creació d’aquest prototip o
per la seva deterioració, provocant errors en el seu funcionament. Abans d’arribar a aquesta conclusió es
van haver d’estudiar molt bé els components en qüestió, les seves connexions amb el sistema, el propòsit
que  tenien  i  endinsar-se  en  l’àmbit  de  comunicacions,  no explorat  fins  aleshores,  per  intentar  establir
comunicació amb aquests components, essent el principal component d’aquest cas la càmera. Superades
aquestes traves trobades es va arribar al software que, comptant amb la dificultat que té analitzar un codi
no realitzat per un mateix, realment el codi incorporat estava molt ben organitzat, tot oferint claredat en la
distinció de propòsits de cada part del codi.

Un cop l’objectiu d’establir, definir i entendre la base del projecte va estar assolit, es va estar en condicions
d’establir  l’abast  d’aquest projecte,  tot  prenent la  decisió  partint de l’estat  obtingut del  prototip.  Es va
escollir la incorporació del sensor RPLidar i la placa Raspberry Pi a causa que estableixen la percepció de
l’entorn al robot: característica clau en robòtica mòbil. Un cop realitzat l’estudi d’aquests components per
separat, es va estudiar la seva connectivitat i va resultar força senzilla gràcies al fet que els components ja
van ser escollits en gran manera per la seva compatibilitat. Per tant, s’aconsegueix fer funcional aquest
conjunt de dispositius i que realitzi el propòsit pel qual han estat preparats: la percepció de les distàncies
del voltant del robot i la gestió d’aquest resultat. 

A continuació,  el  següent pas se centrava en la  integració d’aquest sistema al robot Dumbo per tal de
finalitzar el procés d’habilitació del robot. Aquí és on van sorgir més inconvenients causats per la tancada de
la universitat, la limitació de recursos i la poca informació existent al respecte, ja que el món de la robòtica
mòbil està en auge, però va sorgir fa relativament poc temps, limitant la informació al respecte. De totes
maneres, s’ha aconseguit orientar una integració del sistema de percepció de l’entorn dissenyat amb el
robot existent tot guiant i explicant com es realitzaria l’algorisme de navegació, tant a la Raspberry Pi com a
l’Arduino i com anirien connectats.

Després de tot aquest procés s’ha pogut observar la complicació que té tractar amb un sistema ja dissenyat,
desxifrant-lo  i  integrant-li  components,  però la  satisfacció  arriba  quan,  després  de tot  el  treball,  prens
consciència de com ha passat de ser un sistema obsolet a ser un sistema habilitat per ser transformat en
AMR, provocant l’obertura de una quantitat considerable de línies futures de treball.
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Es conclou que l’objectiu principal d’aquest treball, l’anàlisi del prototip, ha estat completat amb èxit, tot
aclarint quins components funcionen i quins s’han de reemplaçar. Per altra banda, sí que s’ha habilitat la
plataforma per tal de ser transformada en un AMR, però les proves de la integració del sistema de percepció
de l’entorn al robot mòbil no han sortit com es desitjava ja que es pretenia arribar a implementar-les al
complet i poder-les provar amb usuaris i en assignatures docents i  l’abast del treball no ho ha permès.
Tanmateix, ha resultat un treball força complet per a la posterior represa de feina afegint més funcionalitats
i millorant el robot ja existent en futurs treballs. 

Des del punt de vista personal, es reconeix una gran ampliació de coneixement, partint d’un nivell força baix
sobre la robòtica mòbil i arribant a un de molt més avançat i assimilat així com la presa de consciència de la
realitat de l’enginyeria inversa, la qual difereix de l’expectativa inicial, gràcies a la realització d’aquest treball,
tot obrint camí a projectes futurs.
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Línies futures

A les conclusions d’aquest treball s’ha fet referència als resultats obtinguts, els quals pel que fa a la segona
part d’habilitació del robot, no s’ha aconseguit arribar a la completa integració del sistema de percepció de
l’entorn al robot mòbil Dumbo, però sí que ha resultat un robot mòbil habilitat de cara a futures feines
d’incorporació de funcionalitats al  mateix.  Per tant,  queda obert  un gran banús de línies futures arran
d’aquest projecte.

Al transcurs d’aquest treball  s’ha destacat la quantitat de camps que abasta la robòtica mòbil,  per tant,
depenent  de  cap  a  quin  d’aquests  es  proposi  avançar  aquest  projecte  se  l’haurà  de  dotar  de  certes
capacitats o d’altres. En primer lloc, la primera línia de futur oberta és completar la integració iniciada en
aquest projecte tot dotant el robot de navegació autònoma. Per aconseguir tal objectiu seria necessari
ajustar i millorar els algorismes de navegació implementats a la Raspberry i  a l’Arduino. Un exemple de
treball similar a aquesta idea és anomenat Semantic SLAM navigation targets last-mile delivery robots [36],
aquest treball està basat en un robot mòbil autònom destinat a l’entrega de paquets amb la diferència que
aquest utilitza SLAM a causa que en aquest cas el robot no obté un plànol inicial de l’entorn de treball. 

Seguint amb la línia del treball del robot que incorpora SLAM un altre camí a explorar seria de dotar-lo d’un
sistema d’odometria, el qual s’encarregui de la localització del robot. Existeixen treballs en els quals se n’ha
desenvolupat algun sistema d’odometria, per exemple, el TFG «Desenvolupament d’un sistema d’exploració
per a robots mòbils» [37], de Jaume Alvaredra.

Una de les branques més desenvolupades en robòtica mòbil és la Visió per a Computador, a través de la
qual es gestionen les imatges captades de l’entorn per utilitzar-la en sistemes més complexos com podria
ser  la  lectura  de  codis  de  barres.  Per  tal  d’enfocar  cap  aquest  camí  aquest  projecte  seria  necessari
reemplaçar la  càmera incorporada per tal  de poder implementar la  programació per realitzar  aquestes
tasques.

Un últim exemple, però dels més interessants, seria la Intel·ligència Artificial, ja que es podria implementar
a partir de la càmera mencionada a la Visió per a Computador i  el convertiria en un robot intel·ligent,
obrint-li camí en l’ampli món de possibilitats que aquest comporta. 

Concloent aquest apartat,  existeixen infinites funcionalitats a establir com a propòsits per aquest robot
mòbil ara que està documentat i analitzat el seu estat actual. Per tant, aquest projecte és una base per tal
de seguir treballant en aquest robot i aconseguir definitivament proporcionar-li una nova vida.
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Pressupost i/o anàlisi econòmica

En aquest apartat es realitza el desglossament del pressupost que comporta aquest projecte. Primerament,
es consideraran els materials utilitzats i, finalment, els costos associats als recursos humans.

Primerament, els materials utilitzats en la realització d’aquest projecte consten del conjunt de components
que integra el prototip Dumbo i els components afegits: el sensor RPLidar A2 i la placa Raspberry Pi 4. Tots
aquests components junt sumen un elevat nombre i, per conseqüent, un cost considerable; per altra banda,
el prototip Dumbo va arribar fet com a premissa d’aquest projecte, per tant, es descarta la inclusió del seu
cost en aquest treball. Per altra banda, el material afegit ha estat proporcionat per la universitat, per tant,
tampoc s’inclourà com a costos del treball mateix.

Finalment, respecte als recursos humans destinats a la realització d’aquest projecte es veuen subdividits en
l’anàlisi del prototip, el desenvolupament del projecte, les proves i la redacció del document.

Per últim, es mostren els costos associats a aquest treball desglossats en les parts mencionades.

Concepte Duració (h) Preu (€/h) Cost (€)

Anàlisi del prototip 390 15 5850

Desenvolupament  del
projecte 120 15 1800

Proves 20 15 300

Redacció document 90 15 1350

Total 620 9300
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Annex A

CODI DE PROGRAMACIÓ INICIAL COMPLET 

WIFIATR

#include <SPI.h>
#include <Ethernet2.h>
#include "hardware.h"
#include "WifiATRInterface.h"
#include "RoboteQ_MC.h"
#include "RS485Camera.h"
#include "RC_Tank.h"

// Network stuff
byte mac[] = { 0x90, 0xA2, 0xDA, 0x00, 0xC0, 0xF3 };
byte ip[] = { 192, 168, 10, 160 };
byte gateway[] = { 192, 168, 10, 1 };
int port = 5050;

// Motor controller vars
int driveVal, turnVal;
unsigned char Enc1[4] = {0};
unsigned char Enc2[4] = {0};

long Enc1_full = 0;
long Enc2_full = 0;

long start_enc = 0;

//connection loss timeout
volatile int rxTimeoutCounter = 0;
int rxTimeoutTime = 20; //2 second timeout on 10 Hz timer

// PTZ Camera
int cameraAddress = 0x01;

WifiATRInterface wifiInterface(mac, ip, port, gateway);
RoboteQ_MC Motor(Serial3);
RS485Camera ptzCam(Serial2, cameraAddress);

// RC controller
RC_Tank rcTank(drivePinRC, turnPinRC, modePinRC, sparePinRC, spare2PinRC);

//track input source
enum OPERATION_STATES { WIFI = 0, RC = 1 };
OPERATION_STATES operationState = WIFI, prev_operationState = RC;
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float drive = 0, turn = 0, mode = 0, spare = 0, spare2 = 0;

unsigned long previousMillis = 0;        
const long interval = 50;  

void setup()
{

Serial.begin(9600); 
Serial1.begin(9600);
Serial2.begin(9600);

    Serial3.begin(115200);
wifiInterface.startEthernetServer();
ptzCam.initialize();
// set relay pins as outputs
pinMode(output1, OUTPUT); pinMode(output2, OUTPUT);
pinMode(output3, OUTPUT); pinMode(output4, OUTPUT);

    initTimer();
}

void initTimer()
{

// initialize timer1 with 10 Hz frequnecy
noInterrupts();           // disable all interrupts
TCCR1A = 0;
TCCR1B = 0;
TCNT1 = 0;

//OCR1A = 31250;            // compare match register 16MHz/256/2Hz
OCR1A = 6250;            // compare match register 16MHz/256/10Hz
TCCR1B |= (1 << WGM12);   // CTC mode
TCCR1B |= (1 << CS12);    // 256 prescaler 
TIMSK1 |= (1 << OCIE1A);  // enable timer compare interrupt
interrupts();             // enable all interrupts

}

// timer1 interrupt
ISR(TIMER1_COMPA_vect)          // timer compare interrupt service routine
{

rxTimeoutCounter++;
if (rxTimeoutCounter > 100) { rxTimeoutCounter = 100; }

}

void loop(){

// Switch control source based on operation state //
OPERATION_STATES next_operationState = operationState;
switch (operationState) {
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case WIFI: {
//-- ENTRY --//
if (prev_operationState != WIFI) {

Serial.println("Entered WIFI state");

}

//-- ACTIONS --//

// Check if a packet was received
bool packetReceived = wifiInterface.checkForPacket();
if (packetReceived) {

rxTimeoutCounter = 0;
//debugPrintRxPacket();
doPacket();
returnPacket();

}

// Check for rx timeout
checkRxTimeout();

//-- TRANSITIONS --//
// Check RC MODE input
float mode;
bool success = rcTank.GetMode(mode);
//Serial.println(success); Serial.print("\t");
//Serial.println(mode);
if (success && mode > -0.7) { next_operationState = RC; }

break;
}
case RC: {

//-- ENTRY --//
if (prev_operationState != RC) {

Serial.println("Entered RC state");
allStop();

}

//-- ACTIONS --//

unsigned char tempzoom = 0;
      unsigned long currentMillis = millis();
      bool success = rcTank.GetDriveTurn(drive, turn, mode, spare, spare2);
      if (currentMillis - previousMillis >= interval) {
        previousMillis = currentMillis;
  
  if (!success) { Serial.println("Failed to read!"); allStop(); }
  else if(spare >= 0.60){ // Command Motors
  Motor.commandMotors((drive + 1) * 127, (turn + 1) * 127); 
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  ptzCam.sendPTZcommand(127, 127, 0);
  CommandStepper(127, 0x02);
  CommandStepper(127, 0x03);
  }
  else if(spare < 0.60 && spare > -0.60){//linear actuator commands
  CommandStepper(254 - (turn + 1) * 127, 0x02);
  CommandStepper((drive + 1) * 127, 0x03);
  
  //Serial.print("RC Stuff: ");
  //Serial.print(254 - (turn + 1) * 127); Serial.print(" :: ");
  //Serial.println((drive + 1) * 127);
  ptzCam.sendPTZcommand(127, 127, 0);
  Motor.commandMotors( 127, 127);
  
  } 
  else if (spare <= -0.60) {// send ptz and zoom commands
  // Serial.print("Spare 2 value");
  // Serial.print(spare2);
  
  if (spare2 > 0.50) { bitSet(tempzoom, 5); }
  else if (spare2 < -0.50) { bitSet(tempzoom, 4); }
  else { tempzoom = 0; }
  //tempzoom = 0;
  
  ptzCam.sendPTZcommand(254  -  (turn  +  1)  *  127,  (drive  +  1)  *  127,
tempzoom);
  CommandStepper(127, 0x02);
  CommandStepper(127, 0x03);
  Motor.commandMotors(127, 127);
  }
  //Serial.print("Spare 2 value  ");
       // Serial.print(spare2);
       // Serial.print("  zoom value ");
       // Serial.println(tempzoom);

  
  Serial.print("RC Stuff: ");
  Serial.print(drive); Serial.print(" :: ");
  Serial.print(turn); Serial.print(" :: ");
  Serial.print(mode); Serial.print(" :: ");
  Serial.print(spare); Serial.print(" :: "); 
  Serial.println(spare2);
      }

//-- TRANSITIONS --//
// Check RC MODE input
if (success && mode < -0.7) { next_operationState = WIFI; }

break;
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}
}
prev_operationState = operationState;
operationState = next_operationState;

}

void doPacket(){

    driveVal = wifiInterface.rxPacket.driveChar;
    turnVal = wifiInterface.rxPacket.turnChar;
        
    // Command Linear Actuator

if (bitRead(wifiInterface.rxPacket.digital_1, 0)) {
CommandStepper(driveVal, 3);
CommandStepper(turnVal, 2);

}
else{// Command Motors

Motor.commandMotors(driveVal, turnVal);
}

    
// control relays

    relayControl(wifiInterface.rxPacket.digital_1);
    //Clear Encoders
    if(bitRead( wifiInterface.rxPacket.digital_2, 0)){ Motor.resetEncoders();}

// Camera PTZ
//Serial.println("Sending ptz...");
if (wifiInterface.rxPacket.digital_1 & f6Mask) { ptzCam.rebootCamera(); } //home  camera  to

fix step loss from bouncing
else {

ptzCam.sendPTZcommand(wifiInterface.rxPacket.pan_low,  wifiInterface.rxPacket.tilt_low,
wifiInterface.rxPacket.digital_1);

}

}

void returnPacket(){

  // Update battery voltage
  Motor.readBattery(&wifiInterface.txPacket.analog1);
  //delay(15);
  wifiInterface.updateAnalogs((wifiInterface.txPacket.analog1 & 0xFF), 0, 0);// Update the analog packet
   
  Motor.readEncoders(Enc1, Enc2, &Enc1_full, &Enc2_full); //Read Encoders 
 // delay(15);
  //Update Encoder packet

  wifiInterface.txPacket.Encoder1_0 = Enc1[0];
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  wifiInterface.txPacket.Encoder1_1 = Enc1[1];
  wifiInterface.txPacket.Encoder1_2 = Enc1[2];
  wifiInterface.txPacket.Encoder1_3 = Enc1[3];
  wifiInterface.txPacket.Encoder2_0 = Enc2[0];
  wifiInterface.txPacket.Encoder2_1 = Enc2[1];
  wifiInterface.txPacket.Encoder2_2 = Enc2[2];
  wifiInterface.txPacket.Encoder2_3 = Enc2[3];

  
}

void relayControl(byte digital){
if (digital & f0Mask) { digitalWrite(output1, HIGH); }
else { digitalWrite(output1, LOW); }

if (digital & f1Mask) { digitalWrite(output2, HIGH); }
else { digitalWrite(output2, LOW); }

if (digital & f2Mask) { digitalWrite(output3, HIGH); }
else { digitalWrite(output3, LOW); }

if (digital & f3Mask) { digitalWrite(output4, HIGH); }
else { digitalWrite(output4, LOW); }

}

// failsafe -- check if packet rx has timed out
void checkRxTimeout(){
  

if (rxTimeoutCounter >= rxTimeoutTime) {

allStop();
Serial.println("Timed Out!");

}
}

void allStop() {

// zero out motor commands
wifiInterface.rxPacket.driveChar = 127; wifiInterface.rxPacket.turnChar = 127;

// zero other command bytes
wifiInterface.rxPacket.tilt_high = 127; wifiInterface.rxPacket.tilt_low = 127;
wifiInterface.rxPacket.pan_high = 127; wifiInterface.rxPacket.pan_low = 127;

// pull other digital IO low
wifiInterface.rxPacket.digital_1 = 0; wifiInterface.rxPacket.digital_2 = 0;
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// Command Motors
Motor.commandMotors(127, 127);

}

void debugPrintRxPacket() {
Serial.print(wifiInterface.rxPacket.sync_1); Serial.print(" ");
Serial.print(wifiInterface.rxPacket.sync_2); Serial.print(" ");
Serial.print(wifiInterface.rxPacket.sync_3); Serial.print(" ");
Serial.print(wifiInterface.rxPacket.driveChar); Serial.print(" ");
Serial.print(wifiInterface.rxPacket.turnChar); Serial.print(" ");
Serial.print(wifiInterface.rxPacket.tilt_high); Serial.print(" ");
Serial.print(wifiInterface.rxPacket.tilt_low); Serial.print(" ");
Serial.print(wifiInterface.rxPacket.pan_high); Serial.print(" ");
Serial.print(wifiInterface.rxPacket.pan_low); Serial.print(" ");
Serial.print(wifiInterface.rxPacket.digital_1); Serial.print(" ");
Serial.print(wifiInterface.rxPacket.digital_2); Serial.print(" ");
Serial.print(wifiInterface.rxPacket.checksumHigh); Serial.print(" ");
Serial.print(wifiInterface.rxPacket.checksumLow); Serial.println("");

}

void CommandStepper(unsigned char push, unsigned char ID) {

unsigned char cmd;    // Required Packet info for RS-485
unsigned char data1, data2;  // Required Packet Info for RS-485
unsigned char checksum;      // Checksum for RS-485
unsigned char id ;

// Data 1 - push Speed
// *************************
// Expects 0 - 63, where 63 is full speed and 0 is stopped

// Data 2 - Tilt Speed
// *************************
// Expects 0 - 63, where 63 is full speed and 0 is stopped

// Initialize our variables
id = ID;
cmd = 0;
data1 = 0;
data2 = 0;

// Reduce and Deadband the push
  push = push >> 1;

if (push > 66) {
cmd = cmd + 4; // Set direction bit
data1 = push - 63; // We're on the upper end, so shift down

}
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else if (push < 60) {
cmd = cmd + 2; // Set direction bit
data1 = 63 - push;

}

// Tilt
if (push > 66) {

cmd = cmd + 16; // Set direction bit
data2 = push - 63; // We're on the upper end, so shift down

}
else if (push < 60) {

cmd = cmd + 8; // Set direction bit
data2 = 63 - push;

}

// Bound data to safe margin
if (data1 < 4) {

data1 = 0;
bitClear(cmd, 1);
bitClear(cmd, 2);

}
if (data1 > 63) { data1 = 63; }

// Bound data to safe margin
if (data2 < 4) {

data2 = 0;
bitClear(cmd, 3);
bitClear(cmd, 4);

}
if (data2 > 62) { data2 = 63; }

checksum = id + 0 + cmd + data1 + data2;

// to stepper board over serial1
Serial1.write(0xFF);
Serial1.write(id);
Serial1.write(0);
Serial1.write(cmd);
Serial1.write(data1);
Serial1.write(data2);
Serial1.write(checksum);

  Serial.println(cmd);
  Serial.println(data1);
  Serial.println(data2);

}

RC-TANK
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.h

#ifndef RC_TANK_H
#define RC_TANK_H

#include <Arduino.h>

class RC_Tank {
public:

RC_Tank(int _drivePin, int _turnPin, int _modePin, int _sparePin, int _spare2Pin);
~RC_Tank();

// return values from [-1,1]
bool GetDriveTurn(float& drive, float& turn, float& mode, float& spare, float& spare2);

// get mode only
bool GetMode(float& mode);

private:
int drivePin, turnPin, modePin, sparePin, spare2Pin;
float pulseLow = 1250, pulseHigh = 1750;
unsigned long PULSEIN_TIMEOUT = 2000000;

float mByte, bByte;
float mFloat, bFloat;

float convertRCtoFloat(int pulseWidth);
float mapfloat(long x, long in_min, long in_max, long out_min, long out_max);

};
#endif

.cpp
#include "RC_Tank.h"

// public methods //
RC_Tank::RC_Tank(int _drivePin, int _turnPin, int _modePin, int _sparePin, int _spare2Pin)
{

drivePin = _drivePin; turnPin = _turnPin;
modePin = _modePin; sparePin = _sparePin;
spare2Pin = _spare2Pin;

// slope/intercept for converting RC signal to range [-1,1]
mFloat = (float)2 / (pulseHigh - pulseLow);
bFloat = -1 * pulseLow*mFloat;

// slope/intercept for converting [-1,1] to [-127,127]
mByte = (float)255 / (1 - 0);
bByte = 0;

82



Memòria

}

RC_Tank::~RC_Tank() {}

// Reads RC values ~[1000,2000] and returns them as floats in range [-1,1]
bool RC_Tank::GetDriveTurn(float& drive, float& turn, float& mode, float& spare, float& Spare2)
{

// Read in the RC pulses
unsigned int DRIVE_PULSE_WIDTH = pulseIn(drivePin, HIGH, PULSEIN_TIMEOUT);
unsigned int TURN_PULSE_WIDTH = pulseIn(turnPin, HIGH, PULSEIN_TIMEOUT);
unsigned int MODE_PULSE_WIDTH = pulseIn(modePin, HIGH, PULSEIN_TIMEOUT);
unsigned int SPARE_PULSE_WIDTH = pulseIn(sparePin, HIGH, PULSEIN_TIMEOUT);

    unsigned int SPARE2_PULSE_WIDTH = pulseIn(spare2Pin, HIGH, PULSEIN_TIMEOUT);

//Serial.print("RC Stuff: ");
//Serial.print(DRIVE_PULSE_WIDTH); Serial.print(" :: ");
//Serial.print(TURN_PULSE_WIDTH); Serial.print(" :: ");
//Serial.print(MODE_PULSE_WIDTH); Serial.print(" :: ");
//Serial.print(SPARE_PULSE_WIDTH); Serial.print(" :: ");
//Serial.print(SPARE2_PULSE_WIDTH);

// If pulses too short, throw sabertooth estop
if (DRIVE_PULSE_WIDTH < 500 || TURN_PULSE_WIDTH < 500 || MODE_PULSE_WIDTH < 500) {

return false;
}

// convert RC signals to continuous values from [-1,1]
drive = convertRCtoFloat(DRIVE_PULSE_WIDTH);
turn = -1 * convertRCtoFloat(TURN_PULSE_WIDTH);
mode = convertRCtoFloat(MODE_PULSE_WIDTH);
spare = convertRCtoFloat(SPARE_PULSE_WIDTH);
Spare2 = convertRCtoFloat(SPARE2_PULSE_WIDTH);
//Serial.print("  spare 2 ");
//Serial.print(spare2);

return true;
}

bool RC_Tank::GetMode(float& mode)
{

unsigned long MODE_PULSE_WIDTH = pulseIn(modePin, HIGH, 50000);

// If pulses too short, throw sabertooth estop
if (MODE_PULSE_WIDTH < 500) {

return false;
}

mode = convertRCtoFloat(MODE_PULSE_WIDTH);
return true;
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}

// private methods //
float RC_Tank::convertRCtoFloat(int pulseWidth)
{

float checkVal;
// deadband
if (pulseWidth > 1450 && pulseWidth < 1550) { pulseWidth = 1500; }
else if (pulseWidth >= 1550) checkVal = mapfloat(pulseWidth, 1550, pulseHigh, 0.0, 1.0);
else checkVal = mapfloat(pulseWidth, 1450, pulseLow, 0.0, -1.0);
//float checkVal = mFloat * pulseWidth + bFloat - 1; 

//checkVal = mapfloat(pulseWidth, 1550, pulseHigh, 0, 1);
checkVal = checkVal < -1 ? -1 : checkVal;
checkVal = checkVal >  1 ? 1 : checkVal;

return checkVal;
}

float RC_Tank::mapfloat(long x, long in_min, long in_max, long out_min, long out_max)
{

return (float)(x - in_min) * (out_max - out_min) / (float)(in_max - in_min) + out_min;
}

RS485CAMERA

.h

#ifndef RS485CAM_H
#define RS485CAM_H

#include <Arduino.h>
#include "hardware.h"
#include "UtilityFunctions.h"

class RS485Camera {
public:

RS485Camera(Stream &serial, unsigned char _cameraAddress);
~RS485Camera();

void initialize();
void sendPTZcommand(unsigned char pan, unsigned char tilt, byte digital);
void rebootCamera();

private:
Stream* serialPort;
unsigned char cameraAddress;

};

#endif
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.cpp

#include "RS485Camera.h"

RS485Camera::RS485Camera(Stream &serial, unsigned char _cameraAddress)
{

serialPort = &serial;
cameraAddress = _cameraAddress;

}

RS485Camera::~RS485Camera() { }

void RS485Camera::initialize() {
pinMode(rsEnable, OUTPUT); digitalWrite(rsEnable, HIGH);

}

// reboots and homes camera
void RS485Camera::rebootCamera()
{

unsigned char id = cameraAddress;
unsigned char checksum = id + 0x00 + 0x0F + 0x00 + 0x00;
serialPort->write((unsigned char)0xFF);
serialPort->write(id);
serialPort->write((unsigned char)0x00);
serialPort->write((unsigned char)0x0F);
serialPort->write((unsigned char)0x00);
serialPort->write((unsigned char)0x00);
serialPort->write(checksum);

}

void RS485Camera::sendPTZcommand(unsigned char pan, unsigned char tilt, byte digital)
{

char cmd1, cmd2;
char data1, data2;
char checksum;
char id;

int temp = 0;

//Serial.print("Tilt1: "); Serial.print(tilt);

tilt = tilt >> 1; pan = pan >> 1;

if (pan > 127) { pan = 127; }
if (tilt > 127) { tilt = 127; }

// Reduce and Deadband the pan and tilts
if (pan < 65 && pan > 61) { pan = 63; }
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if (tilt < 65 && tilt > 61) { tilt = 63; }

//Serial.print("   Tilt2: "); Serial.println(tilt);

// Command 1
// *************************
// Bit 7: Sense (Unused)
// Bit 6: Reserved
// Bit 5: Reserved
// Bit 4: Auto / Manual Sean
// Bit 3: Camera On/Off
// Bit 2: Iris Close
// Bit 1: Iris Open
// Bit 0: Focus Near

// Command 2
// *************************
// Bit 7: Focus Far
// Bit 6: Zoom Wide
// Bit 5: Zoom Tele
// Bit 4: Down
// Bit 3: Up
// Bit 2: Left
// Bit 1: Right
// Bit 0: Always 0

// Data 1 - Pan Speed
// *************************
// Expects 0 - 63, where 63 is full speed and 0 is stopped

// Data 2 - Tilt Speed
// *************************
// Expects 0 - 63, where 63 is full speed and 0 is stopped

digitalWrite(rsEnable, HIGH);

//LOW(INTCON.GIE);
//LOW(RS485_PTZ_DATA);
//HIGH(RS485_PTZ_ENABLE);

id = cameraAddress;
cmd1 = 0;
cmd2 = 0;
data1 = 0;
data2 = 0;

// Zoom
if ( (digital & f4Mask) && !(digital & f5Mask) )   { cmd2 = 32; }       // wide
else if ( !(digital & f4Mask) && (digital & f5Mask) ) { cmd2 = 64; }       // tele
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// Focus
if ( (digital & f2Mask) && (!digital & f3Mask) ) { cmd1 = 1; cmd2 = 0; }             // wide
else if ( !(digital & f2Mask) && (digital & f3Mask) ) { cmd1 = 0; cmd2 = 128; }       // tele

// Pan
if (pan > 63) {

cmd2 = cmd2 + 2; // Set direction bit
data1 = pan - 63; // We're on the upper end, so shift down

}
else if (pan < 63) {

cmd2 = cmd2 + 4; // Set direction bit
data1 = 63 - pan;

}

// Tilt
if (tilt > 63) {

cmd2 = cmd2 + 16; // Set direction bit
data2 = tilt - 63; // We're on the upper end, so shift down

}
else if (tilt < 63) {

cmd2 = cmd2 + 8; // Set direction bit
data2 = 63 - tilt;

}

//data1 = map(data1, 0, 63, 0, 32);
//data2 = map(data2, 0, 63, 0, 5);

// Bound data to safe margin
if (data1 < 2) {

data1 = 0;
if (cmd2 & f2Mask) { cmd2 -= 4; }
if (cmd2 & f1Mask) { cmd2 -= 2; }

}
if (data1 > 61) { data1 = 61; }

// Bound data to safe margin
if (data2 < 2) {

data2 = 0;
if (cmd2 & f4Mask) { cmd2 -= 16; }
if (cmd2 & f3Mask) { cmd2 -= 8; }

}
if (data2 > 61) { data2 = 61; }

 // id = cameraAddress;
//  cmd1 = 0;
//  cmd2 = 0x29;
//  data1 = 0;
//  data2 = 0;
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checksum = id + cmd1 + cmd2 + data1 + data2;

//delay_us(500);
serialPort->write(0xFF);
serialPort->write(id);
serialPort->write(cmd1);
serialPort->write(cmd2);
serialPort->write(data1);
serialPort->write(data2);
serialPort->write(checksum);
//delay(1);
// debug print
//Serial.print("PTZ Command: ");

 /* Serial.write(0xFF);
Serial.write(id);
Serial.write(cmd1);
Serial.write(cmd2);
Serial.write(data1);
Serial.write(data2);
Serial.write(checksum);*/
//Serial.println();

//digitalWrite(rsEnable, LOW);
}

ROBOTEQ_MC

.h 

#ifndef ROBOTEQ_MC_H
#define ROBOTEQ_MC_H

#include <Arduino.h>

// Class used to control one RoboteQ motor controller
class RoboteQ_MC
{

public:
RoboteQ_MC(Stream &serial);
~RoboteQ_MC();

// Command motors with an input range [0,254]
void commandMotors(int drive, int turn);

// Command motors to stop
void allStop();
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// Read encoder data into two, four byte arrays
void  readEncoders(unsigned  char  enc1[4],  unsigned  char  enc2[4],  long  *enc1_full,  long

*enc2_full);

// Read Batttery voltage
void readBattery(unsigned char *battery);

// Reset encoders
void resetEncoders();

private:
Stream* serialPort;

};
#endif

.cpp

#include "RoboteQ_MC.h"

// Public methods //
RoboteQ_MC::RoboteQ_MC(Stream &serial)
{

serialPort = &serial;
}

RoboteQ_MC::~RoboteQ_MC() {}

// Send motor commands
void RoboteQ_MC::commandMotors(int drive, int turn)
{

int drivePower, turnPower, temp1, temp2, maxValue;
long longTemp;
int speedMotor1, speedMotor2;
String tempString;

// Shift incoming data to straddle 0
drive = drive - 127;
turn = turn - 127;

// Scale our recieved values up to the full range
drivePower = map(drive, -127, 127, -1000, 1000);
turnPower = map(turn, -127, 127, -1000, 1000);

// Motor mixing
//speedMotor1 = drivePower - turnPower;
//speedMotor2 = drivePower + turnPower;

  speedMotor1 = drivePower;
  speedMotor2 = turnPower;
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// Determine our maximum value
temp1 = abs(speedMotor1);
temp2 = abs(speedMotor2);
maxValue = max(temp1, temp2);

// After we add up our values we need to be sure that nothing
// has exceeded 1000 (our maximum speed command). The code below
// takes the calculated maximum value and scales everything down
// so that the new max is 1000 and the lower value is proportional
// scaled down
if (maxValue > 1000) {

longTemp = speedMotor1;           // Extract the value we're scaling
longTemp = longTemp * 1000;      // Multiply up before we scale down
speedMotor1 = longTemp / maxValue;     // Store as new value

longTemp = speedMotor2;            // Extract the value we're scaling
longTemp = longTemp * 1000;      // Multiply up before we scale down
longTemp = longTemp / maxValue;  // Reduce to scale
speedMotor2 = (int)longTemp;      // Store as new value  

}

serialPort->print("!G");           // Motor GO command
serialPort->print(" ");            //   Space delimiter
serialPort->print("1");            // Channel Number
serialPort->print(" ");            //   Space delimiter
serialPort->println(speedMotor1);  // Motor Power Value (execute command on new line)

serialPort->print("!G");            // Motor GO command
serialPort->print(" ");             //   Space delimiter
serialPort->print("2");             // Channel Number
serialPort->print(" ");             //   Space delimiter
serialPort->println(speedMotor2);   // Motor Power Value (execute command on new line)  

// Serial.print(speedMotor1); Serial.print(" "); Serial.println(speedMotor2);
}

// Stop motors
void RoboteQ_MC::allStop()
{

serialPort->print("!G 1 "); serialPort->println(0);
serialPort->print("!G 2 "); serialPort->println(0);

}

// Read in encoder data
void  RoboteQ_MC::readEncoders(unsigned  char  enc1[4],  unsigned  char  enc2[4],  long  *enc1_full,  long
*enc2_full)
{

// Variables used to process encoder data (in ASCII)
char encBuffer[15] = { 0 }, aChar;
int index = 0;
bool equalFound = false;
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long enc1Long = 0, enc2Long = 0;

while (serialPort->available() > 0) { serialPort->read(); } // Clear serial buffer
serialPort->println("?C 1"); delay(15); // Read channel 1 encoder command

// This will filter out everything but the encoder value in the ASCII return message
while (serialPort->available() > 0)
{

aChar = serialPort->read();
if (equalFound) { encBuffer[index] = aChar; index++; }
if (aChar == '=') { equalFound = true; }

}

// Store value
enc1Long = atol(encBuffer);

    *enc1_full = enc1Long;

// Divide the value into 4 bytes
enc1[0] = enc1Long & 0xFF;
enc1[1] = enc1Long >> 8 & 0xFF;
enc1[2] = enc1Long >> 16 & 0xFF;
enc1[3] = enc1Long >> 24 & 0xFF;

// Reset variables
index = 0;
equalFound = false;

while (serialPort->available() > 0) { serialPort->read(); } // Clear serial buffer
serialPort->println("?C 2"); delay(15); // Read channel 2 encoder command

// Repeat filter code
while (serialPort->available() > 0)
{

aChar = serialPort->read();
if (equalFound) { encBuffer[index] = aChar; index++; }
if (aChar == '=') { equalFound = true; }

}

// Store value
enc2Long = atol(encBuffer);

    *enc2_full = enc2Long;

// Divide the value into 4 bytes
enc2[0] = enc2Long & 0xFF;
enc2[1] = enc2Long >> 8 & 0xFF;
enc2[2] = enc2Long >> 16 & 0xFF;
enc2[3] = enc2Long >> 24 & 0xFF;
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}

void RoboteQ_MC::readBattery(unsigned char *battery){

// Variables used to process encoder data (in ASCII)
char battBuffer[4] = { 0 }, aChar;
int index = 0;
bool equalFound = false;

while (serialPort->available() > 0) { serialPort->read(); } // Clear serial buffer
serialPort->println("?V 2"); delay(15); // Read Battery

// This will filter out everything but the encoder value in the ASCII return message
while (serialPort->available() > 0)
{

aChar = serialPort->read();
if (equalFound) { battBuffer[index] = aChar; index++; }
if (aChar == '=') { equalFound = true; }

}

// Store value
*battery = (atoi(battBuffer) >> 1) & 0xFF;

}

// Reset encoder counts
void RoboteQ_MC::resetEncoders()
{
  serialPort->println("^MMOD 1 0");
  serialPort->println("^MMOD 2 0"); //change from speedcontrol to open loop
    
  serialPort->println("!C 1 0");
  serialPort->println("!C 2 0");
  delay(15);
  serialPort->println("^MMOD 1 1");// change back to speed control
  serialPort->println("^MMOD 2 1");
}

UTILITYFUNCTIONS

.h

#ifndef UTILITY_H
#define UTILITY_H

class UtilityFunctions {
// new and delete operators
void* operator new(size_t size){ return malloc(size); }
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void operator delete(void* ptr) { free(ptr); }

//byte f1Mask = B00000010, f2Mask = B00000100, f3Mask = B00001000, f4Mask = B00010000;
#define f0Mask B00000001
#define f1Mask B00000010
#define f2Mask B00000100
#define f3Mask B00001000
#define f4Mask B00010000
#define f5Mask B00100000
#define f6Mask B01000000
#define f7Mask B10000000

};

#endif

WIFIATRINTERFACE

.h

#ifndef WIFIATR_H
#define WIFIATR_H

#include <Arduino.h>
//#include "SPI\SPI.h"
//#include <Ethernet2\src\Ethernet2.h>
#include <SPI.h>
#include <Ethernet2.h>
#include <stdlib.h>
#include "UtilityFunctions.h" //new and delete functions

//class used to take serial packets with the WifiATR structure
class WifiATRInterface {

public:
WifiATRInterface(byte _mac[6], byte _robotIP[4], int _port, byte _gateway[4]);
~WifiATRInterface();
void startEthernetServer();
bool checkForPacket();
void updateAnalogs(unsigned char an1, unsigned char an2, unsigned char an3);

// new and delete functions
//void* operator new(size_t size);
//void operator delete(void* ptr);

// Received Packet
struct {

unsigned char sync_1;          //header 'S'
unsigned char sync_2;          //header 'D'
unsigned char sync_3;          //header 'R'
unsigned char driveChar = 127;
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unsigned char turnChar = 127;
unsigned char tilt_high = 0;
unsigned char tilt_low = 0;
unsigned char pan_high = 0;
unsigned char pan_low = 127;
unsigned char digital_1 = 0;
unsigned char digital_2 = 0;
unsigned char checksumHigh = 0;
unsigned char checksumLow = 0;

} rxPacket;

/* digital 1 bits
* 0 - start path following
*/

// Transmitted Packet
struct
{

unsigned char pre1;
unsigned char pre2;
unsigned char pre3;
unsigned char pre4;
unsigned char digital;
unsigned char Encoder1_0;
unsigned char Encoder1_1;
unsigned char Encoder1_2;
unsigned char Encoder1_3;
unsigned char Encoder2_0;
unsigned char Encoder2_1;
unsigned char Encoder2_2;
unsigned char Encoder2_3;
unsigned char analog1;

// unsigned char analog2;
// unsigned char analog3;

unsigned char post1;
unsigned char post2;
unsigned char post3;

} txPacket;

private:
// Packet parsing
unsigned char inputBuffer[50];
int index, packetLength;
bool packet_rcvd;

IPAddress* ip, gateway, subnet;
EthernetServer* server;
int port;

byte mac[6];
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void readEthernet(EthernetClient client);
void processPacket();
bool validateChecksum(unsigned char* packet);

};
#endif

.cpp

#include <Arduino.h>
#include "WifiATRInterface.h"

//-- public methods --//

//<<constructor>>
WifiATRInterface::WifiATRInterface(byte _mac[6], byte _robotIP[4], int _port, byte _gateway[4])

//:ip(_robotIP), gateway(_gateway), subnet(255, 255, 255, 255), server(6060)
{

index = 0; packetLength = sizeof(rxPacket);
packet_rcvd = false;

txPacket.pre1  =  0x53;  txPacket.pre2  =  0x44;  txPacket.pre3  =  0x52;  txPacket.pre4  =  0x31;
//SDR1
txPacket.post1 = 0x45; txPacket.post2 = 0x4F; txPacket.post3 = 0x46;
//EOF

        txPacket.digital = 0;
        txPacket.analog1 = 0; //txPacket.analog2 = 0; txPacket.analog3 = 0;

for (int i = 0; i < 5; i++) { mac[i] = _mac[i]; }
port = _port;

ip = new IPAddress(_robotIP);
server = new EthernetServer(port);

}

//<<destructor>>
WifiATRInterface::~WifiATRInterface() { }

// new and delete operators
//void* operator new(size_t size){ return malloc(size); }
//void operator delete(void* ptr) { free(ptr); }

void WifiATRInterface::startEthernetServer()
{

Ethernet.begin(mac, *ip);
server->begin();

}
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// Read available bytes, check if complete packet was received, and send response
bool WifiATRInterface::checkForPacket()
{

// Read ethernet inputs
EthernetClient client = server->available();

readEthernet(client);
if (packet_rcvd) {

processPacket();
// debugPrintRxPacket();

// send response to PC
packet_rcvd = false;

memcpy(inputBuffer, &txPacket, sizeof(txPacket));
server->write(inputBuffer, sizeof(txPacket));

return true;
}
return false;

}

void WifiATRInterface::updateAnalogs(unsigned char an1, unsigned char an2, unsigned char an3)
{

txPacket.analog1 = an1; //txPacket.analog2 = an2; txPacket.analog3 = an3;
}

//-- private methods --//
void WifiATRInterface::readEthernet(EthernetClient client)
{

int bytesAvailable = client.available();
// read packet
//Serial.print("packet  lenght  ");   Serial.print(packetLength);  Serial.print("  Bytes  available  ");

Serial.println(bytesAvailable);
if (bytesAvailable < packetLength) { return; }
//Serial.print("Received "); Serial.print(bytesAvailable); Serial.println(" bytes");
for (int i = 0; i < bytesAvailable; i++)
{

unsigned char readVal = client.read();
//Serial.print(index); Serial.print(" "); Serial.println(readVal);
if ((index == 0) && (readVal == 'S') && !packet_rcvd) {

inputBuffer[index] = readVal;
index = 1;

}
else if (index != 0) {

inputBuffer[index] = readVal; index++;
//Serial.println(readVal);
if (index == 3) {  //header is 'SDR'

if (inputBuffer[0] != 'S' || inputBuffer[1] != 'D' || inputBuffer[2] != 'R') {
index = 0;  //bad header or out of sync: reset index
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}
}
if (index >= packetLength) {

index = 0;
packet_rcvd = true;

}
}

}

if (index >= sizeof(inputBuffer)) { index = 0; }  //memory leak protection
}

// Currently only works with up to 50 byte packets
void WifiATRInterface::processPacket()
{

unsigned char tempPacket[50];
memcpy(&tempPacket, inputBuffer, packetLength);  //copy buffer into tempPacket
if (validateChecksum(tempPacket)) {

memcpy(&rxPacket, tempPacket, packetLength);  //copy buffer into rxPacket
}

}

bool WifiATRInterface::validateChecksum(unsigned char* packet)
{

unsigned int calc = 0, checksum = packet[packetLength - 2] << 8 | packet[packetLength - 1];
// print received packet
//for(int i=0; i<packetLength; i++) { Serial.print(packet[i]); Serial.print(" "); }

for (int i = 3; i < packetLength - 2; i++) {
calc += packet[i];

}

//Serial.print("Checksums: "); Serial.print(calc);
//Serial.print(" "); Serial.println(checksum);

return (calc == checksum);
}

HARDWARE

.h

#include <Arduino.h>

#define TOGGLE(x) digitalWrite(x, !digitalRead(x))
#define ON(x) digitalWrite(x, 1);
#define OFF(x) digitalWrite(x, 0);
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// Battery Monitoring Analog Input //
#define batt24VInput 1 //analog pin 1

// Output signals for TTL Relays //
#define output1 23
#define output2 24
#define output3 25
#define output4 26

//Rs485
// RS485 Enable //
#define rsEnable 22

// RC Input Pins //
#define drivePinRC 34
#define turnPinRC 32
#define modePinRC 33
#define sparePinRC 35
#define spare2PinRC 31
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