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Resum
Amb l'aparició de la industria 4.0, la necessitat de tecnologia en el sector industrial s’ha anat tornat
cada cop més exigent, obligant a les empreses i als grups d’investigació a desenvolupar noves solucions
per aquest. La set de solucions per als problemes porta a noves idees i a explorar nous camps, un
d’aquests és el de la robòtica col·laborativa en el que mitjançant l'ús de diferents agents
s’aconsegueixen solucions que fins ara no s’havien contemplat.
Utilitzant eines CAD, màquines de fabricació additiva i tecnologies open-source en aquest treball es
pretén dissenyar i implementar un sistema amb el qual poder desenvolupar tasques de recerca en
l’àmbit de la robòtica col·laborativa.
En la memòria es mostra el procés d'implementació seguit durant el desenvolupament del sistema.
Aquest està basat en una sèrie de prototipus en els quals s’han anat aplicant millores fins a obtenir-ne
un de definitiu capaç de desenvolupar les tasques proposades en un principi.
Com a resultat, els robots del sistema implementat són capaços de desplaçar-se seguint trajectòries i
comunicar-se mitjançant un software dissenyat específicament per a aquest propòsit, assolint-se així
l’objectiu proposat.
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Resumen
Con la aparición de la industria 4.0, la necesidad de tecnología en el sector industrial se ha vuelto cada
vez más exigente, obligando a las empresas y los grupos de investigación a desarrollar nuevas
soluciones para este. La sed de soluciones para los problemas lleva a nuevas ideas y a explorar nuevos
campos, uno de estos es el de la robótica colaborativa en el que mediante el uso de diferentes agentes
consiguen soluciones que hasta ahora no se habían contemplado.
Utilizando herramientas CAD, máquinas de fabricación aditiva y tecnologías open-source en este
trabajo se pretende diseñar e implementar un sistema con el que poder desarrollar tareas de
investigación en el ámbito de la robótica colaborativa.
En la memoria se muestra el proceso de implementación seguido durante el desarrollo del sistema.
Este está basado en una serie de prototipos en los que se han ido aplicando mejoras hasta obtener uno
definitivo capaz de desarrollar las tareas propuestas en un principio.
Como resultado, los robots del sistema implementado son capaces de desplazarse siguiendo
trayectorias y comunicarse mediante un software diseñado específicamente para este propósito,
lográndose así el objetivo propuesto.
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Abstract
With the arrival of 4.0 Industry, the need for technology in the industrial sector has become increasingly
demanding, forcing companies and research groups to develop new solutions for it. The necessity of
solutions to the problems leads to new ideas and to explore new fields, one of which is the
collaborative robotics in which, through the use of different agents, not contemplated solutions are
achieved.
Using CAD tools, additive manufacturing machines and open-source technologies, this work aims to
design and implement a system with which to carry out research tasks in the field of collaborative
robotics.
The report shows the implementation process followed during the development of the system. This is
based on a series of prototypes in which improvements have been applied to obtain a definitive one
capable of carrying out the tasks initially proposed.
As a result, the robots of the implemented system are able to move following trajectories and
communicate through software designed specifically for this purpose. Thus, the proposed goal is
achieved.
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Disseny i implementació d’un sistema de robòtica col·laborativa orientat a la industria 4.0

1 Prefaci
Aquest treball pretén plasmar el procés complert de disseny d’un prototipus d’investigació de mínim
cost amb un màxim rendiment. Aquests prototipus es troba enfocat a desenvolupar investigació en el
camp de la robòtica col·laborativa, en aquest cas aplicada sobretot a la industria 4.0.

1.1 Origen del treball
No és desconegut que sense l’enginyeria, el món tal i com el coneixem avui en dia, no seria el mateix.
Els avenços tecnològics han afectat a tot el que ens envolta millorant notablement la qualitat de vida.
L’enginyeria mecànica, l’electrònica, la robòtica, entre d’altres, han permès canvis molt significatius en
diferents sectors però d’entre ells destaca el sector industrial.
Gràcies a les millores brindades per l’enginyeria, la industria ha deixat enrere processos completament
manuals i artesanals evolucionant cap a una automatització de les feines més mecàniques, repetitives,
o que requereixen d’una precisió excepcional la qual fins ara no es podia assolir.
Amb l’aparició de la indústria 4.0 l’ús de les tecnologies ha sortit de les línies de producció i ha anat
més enllà creant magatzems intel·ligents, sistemes logístics capaços de controlar estocs en diferents
països, entre molts altres.
La ràpida evolució de la indústria ha comportat que les tecnologies existents no siguin suficients
incentivant així la recerca d’unes de noves molt més avançades. Alguna d’aquestes investigacions ha
concluït que per certes aplicacions es millor solució fer ús de petits sistemes simples col·laborant junts
que no un de gran capaç de desenvolupar la tasca per si sol i és aquí on apareix la robòtica
col·laborativa.

1.2 Motivació
Des de ben petit sempre m’ha acompanyat una gran passió per la tecnologia, m’encantava veure les
maquines a les obres movent els seus complicats mecanismes, els avions aterrant i enlairant-se per els
aeroports, els engranatges girant dintre dels rellotges, etc. Em podia passar hores i hores observant i
intentant entendre com funcionava cada detall. Però un dia tot això va canviar, va arribar a les meves
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mans un Kit de “Lego Mindstorms” amb centenars de peces per combinar motors per moure-les i el
mes important una unitat central amb la qual es podia programar els moviments d’aquests motors.
Això em va permetre fer un pas endavant, i deixar de aprendre només observant i donant-me la
oportunitat de començar a fer-ho experimentant. Va ser aquí on, per primer cop, se’m van obrir les
portes al meravellós món de la robòtica el qual em va captivar.
A mesura que van passar els anys anava aprenent i cada cop m’anaven apareixent possibilitats que em
fascinaven més i més fins que un dia navegant per internet vaig sentir a parlar dels microcontroladors,
en un primer moment no vaig entendre el que era i ho vaig ignorar però al cap d’uns mesos pel meu
aniversari la meva família em va regalar el meu primer “Arduino”. Això em va descobrir el món de la
electrònica i els microcontroladors, i sense saber-ho aquell dia va marcar la meva vida i va obrir un camí
amb milers de possibilitats, el qual impulsat per la meva passió em va portar a cursar el grau
d’enginyeria electrònica industrial i automàtica del qual ara em trobo elaborant el seu punt final. Al
llarg de tot aquest temps he anat descobrint diferents mons com són el de la mecànica, la informàtica,
l’electrònica i o el de la robòtica que en certa manera engloba tots els anteriors.
A l’hora de pensar un tema per a la elaboració d’aquest treball fi de grau vaig pensar que volia fer
alguna cosa on pogués posar a prova tots aquests coneixements que he anat adquirint durant el grau
universitari i al llarg de la meva vida. A part d’aquesta motivació provinent de de la vessant més
acadèmica, sempre m’ha cridat molt l’atenció una gran habilitat que tenim les persones, que sense cap
tipus de dubte ens permet superar reptes i obtenir resultats impensables, el treball en equip. I doncs
tenint en compte el gran potencial que té la robòtica ja per si sola de forma individual, vaig pensar que
incorporant aquesta gran habilitat que tenen les persones a la robòtica es podrien aconseguir resultats
excepcionals augmentant de forma molt notable la capacitat d’aquesta. Per això em vaig decidir a
embarcar-me en aquest projecte amb el objectiu de finalitzar amb un sistema format per un conjunt
de robots capaços de col·laborar entre ells per resoldre tasques de forma òptima treballant en equip.
Aquest treball m’ha donat l’oportunitat de dedicar una gran quantitat de temps a investigar sobre la
robòtica i tot el que engloba aquesta gran disciplina. Gràcies a això m’he equivocat, frustrat,
desesperat, però sobretot he aprés moltíssimes coses sobre mecànica, disseny i impressió 3D,
electrònica, disseny electrònic, programació, visió per computador, comunicacions, xarxes i infinitat de
coses més. Temes que sempre m’han meravellat i que cada cop ho fan més.
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2 Introducció
En aquest segon capítol es fa la introducció al treball. Aquest consta d’un primer apartat on es
descriuen els objectius del treball i un segon on es s’explica l’abast del mateix com a introducció a
aquest.

2.1 Objectius del treball
L’objectiu principal d’aquest treball va ser el disseny i la implementació d’un sistema físic que permetés
realitzar investigació en l’àmbit de la robòtica col·laborativa.
Per assolir aquest objectiu principal s’han establert una sèrie de subobjectius:
•

Dissenyar un sistema de baix cost el més escalable possible.

•

Dissenyar un robot mòbil amb capacitat de comunicar-se amb l’exterior.

•

Estudiar els materials necessaris per implementar el disseny

•

Implementar el robot dissenyat.

•

Crear un software que permeti el control i la comunicació del robot amb la resta del sistema.

•

El sistema ha de ser capaç d’identificar els robots en un entorn controlat.

2.2 Abast del treball
Mitjançant aquest treball es pretén dissenyar i implementar un sistema des de zero fins a tenir un
prototip funcional sobre el qual poder realitzar tasques d’investigació en l’àmbit de la robòtica
col·laborativa.
La realització del treball involucra diferents branques i especialitats dins del món de l’enginyeria. Des
de vessants més properes a la mecànica, fent ús de software CAD per dissenyar els prototipus, fins a
altres més properes a l’electrònica amb el disseny dels circuits i la tria de components per a la
implementació. Passant també per branques com l’enginyeria de materials fent ús de la impressió 3D,
o de la informàtica amb tots els programes dissenyats o del camp de les telecomunicacions fent ús de
comunicacions sense fils.
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3 Estat de l’art
En aquest apartat es pretén transmetre de forma introductòria en quin punt es troba actualment la
branca de la robòtica, explicar en què consisteix el concepte industria 4.0 i analitzar alguns del sistemes
existents similars al que es pretén implementar, desenvolupats per grups de recerca d’universitats o
de grans empreses.

3.1 Robòtica
Al llarg de la historia l’ésser humà s’ha sentit fascinat per les màquines i els dispositius capaços d’imitar
les funcions i els moviments dels éssers vius. A l’antiga Grècia existia un nom per a denominar aquests
tipus de maquines: “automatos”. I es d’aquí d’on deriva la actual paraula “autòmat”, amb definició
segons el diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans: “Màquina que imita la figura i els moviments d’un
ésser animat.”(1)

Figura 3.1 Ànec de Vaucanson (2)

Al 1948 van aparèixer les primeres màquines que començaven a assemblar-se als robots industrials tal
i com els coneixem avui en dia. Aquestes màquines van ser els manipuladors operats a distància, els
quals van sorgir amb l’objectiu de manipular elements radioactius sense introduir un risc per a
l’operador a l’hora de realitzar aquesta tasca. Aquests feien servir una sèrie de mecanismes mecànics
per transmetre el moviment d’un element mestre, manipulat per un operador, el qual replicava els
seus moviments a un altre element esclau, aquest exposat als elements radioactius comentats.
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Figura 3.2 Primer teleoperador mecànic / primer teleoperador elèctric (3)

Però no va ser fins al 1954 on mitjançant la tecnologia electrònica i el servocontrol, es va substituir la
transmissió mecànica per l’elèctrica, desenvolupant així el primer sistema de servocontrol bilateral.
Durant els anys 60 junt a la industria nuclear es va afegir la industria submarina la qual es va començar
a interessar per aquests tipus de operadors, i va ser als anys 60-70 on es va afegir al moviment la
industria espacial.
La necessitat de automatització a les cadenes de fabricació va provocar la substitució de l’operador per
un programa d’ordinador que controlava els moviments del manipulador. Amb això es va donar pas al
concepte que actualment tenim de robot.
El creixement exponencial de les industries va crear la necessitat de millorar la tecnologia dels robots
els quals han anat evolucionant fina arribar a les impressionants maquines que tenim avui en dia.

Figura 3.3 Robots actuals de la companyia Boston Dynamics (4)

Gràcies a la seva precisió, velocitat, força, capacitat de treballar de forma quasi ininterrompuda durant
molt de temps, avui en dia els robots de caràcter industrials s’han convertit en un element essencial a
qualsevol línia de producció industrial.
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Figura 3.4 Línia de producció d’automòbils automatitzada amb robots Kuka (5)

3.2 Industria 4.0
Amb l’arribada de la indústria i les primeres màquines la societat de fa anys va viure una autèntica
revolució, va ser anomenada la primera revolució industrial. En aquesta, fent ús de l’energia generada
a partir de les màquines de vapor, es van mecanitzar processos obtenint produccions molt més
elevades que fent ús de les tècniques artesanals que s’havien fet servir fins al moment.
Seguint aquesta va aparèixer una segona on gràcies a l’energia elèctrica es va començar a implementar
la producció en massa fent ús de línies de muntatge. Amb l’Aparicio de l’electrònica, la informàtica, i
en concret la robòtica, es va desenvolupar la tercera revolució industrial on els processos automatitzats
van marcar un abans i un després. Això va portar a la transformació de les línies de producció existents
on hi havia milers de treballadors utilitzant màquines per a produir, per passar a línies de producció
gairebé totalment robotitzades sense gairebé presència humana, més enllà de per realitzar algunes
tasques concretes o per a la reparació i manteniment del sistema.
En els darrers anys s’ha produït una quarta revolució industrial amb un caire marcadament tecnològic.
Totes elles van suposar grans canvis a la societat, però sobretot al món de la industria. Com es lògic, la
que estem vivint actualment no n’és una excepció.
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Figura 3.5 Comparació de les diferents revolucions industrials

La quarta revolució industrial ve marcada per el que es podria considerar una revolució tecnològica.
Amb l’aparició i les millores de tecnologies com la robòtica, l’analítica, la intel·ligència artificial, les
tecnologies cognitives, la nanotecnologia i l'internet de les coses (IoT), entre d'altres; el món i la manera
de fer certes tasques esta canviant. Tasques que fins ara requerien un gran equip d’especialistes
treballant dia i nit, ara es realitzen mitjançant les anomenades intel·ligències artificials, les quals no
només són capaces de dur a terme la tasca encomanada en menys temps, sinó que aquestes obtenen
resultats infinitament millors.
La Indústria 4.0, també anomenada indústria intel·ligent, sorgeix d’aquesta quarta revolució industrial
i busca transformar l'empresa en una organització intel·ligent per aconseguir els millors resultats de
negoci.
Existeixen molts exemples d’Indústria 4.0. Aquesta gran quantitat d’aplicacions sorgeix a causa de que
aquesta revolució industrial ve amb tanta força que no només es queda dintre d’un àmbit industrial
sinó que aquesta s’estén arreu, des de la més pura industria fins a l’economia, passant per l’internet
de les coses o la manera en la que ens desplacem. En concret en el marc del treball es centra sobretot
a aplicacions dintre del sector de la logística i l’emmagatzematge.
Gràcies a les millores que s’han desenvolupat en tots els àmbits, la industria 4.0 es capaç de treballar
de formes totalment innovadores que fa uns anys haurien sigut impensables. Des de línies de
producció completament automatitzades fins a magatzems amb mètodes d’organització poc comuns.
Fins ara era comú en un magatzem organitzar els productes col·locant-los tots junts. Amb la industria
4.0 s’ha trobat que es mes òptim guardar-los desorganitzats dintre d’un sistema aparentment caòtic
de forma que productes de diferents mides poden entrar en espaís on abans nomes s’hi podia guardar
un producte. A més a més, en estar repartits de forma caòtica sempre pots agafar el que et quedi més
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a prop dintre del magatzem, sense necessitat de anar a buscar els que es troben a distancies més grans.
Per poder fer servir un sistema amb aquestes característiques són necessaris sistemes informàtics molt
complexes que siguin capaços d’emmagatzemar la posició de cada un dels productes en tot moment,
realitzar càlculs i descobrir quin d’ells es més òptim agafar. Sense l’ajuda d’aquests sistemes informàtics
seria impensable poder mantenir una organització d’aquest tipus.

3.3 Sistemes existents
Universitats, grups d’investigació, empreses i institucions governamentals d’arreu del món han
desenvolupat diferents sistemes i equips per desenvolupar la investigació en el camp de la robòtica
col·laborativa i els eixams de robots. Ja sigui per fins acadèmics, comercials o militars.
En la següent taula es comparen alguns dels sistemes que existeixen actualment.
Tabla 1 Exemples de solucions existents

Robot

AMiR(6)

Velocitat
màxima
10 cm/s

Diàmetre/Mida Autonomia

Universitat

6.5cm

University Putra

2h

Open-

Open-

source

hardware

Malaysia
Cellulo(7)

20cm/s

7.5cm

1-2h

École
Polytechnique
de Lausanne

Colias(8)

35 cm/s

4cm

1-3h

CIL at University
of Lincoln

Colias-III(8)

35 cm/s

4cm

1-3h

CIL at University
of Lincoln

Jasmine(9)

N/A

3cm

1-2h

University

of

Stuttgart

Aquests només són alguns dels exemples públics que podem trobar de sistemes que s’han
desenvolupat, no es d’estranyar pensar, donada la capacitat que pot tenir un sistema d’aquestes
característiques en un entorn militar o comercial, que molts projectes de recerca en aquest àmbit es
mantinguin sota secret.
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A part d’aquests sistemes, més enfocats a un àmbit didàctic o d’investigació també es troben moltes
solucions comercials sobretot en el àmbit de la logística o les línies de producció.

Figura 3.6 Magatzem robotitzat d'Amazon

Amazon robotics va comprar fa anys el sistema de robots Kiva i el software Quiet Logistics mitjançant
els quals han implementat magatzems amb grans flotes de robots que s’organitzen col·laborant entre
ells per poder emmagatzemar tots els productes dels quals Amazon disposa i optimitzar així el tems de
logística. Com a evidència dels grans avantatges que aporta aquest sistema està el fet que des de que
el client paga el producte fins que aquest es troba en transit per la companyia de transport passen
menys de 15 minuts. Quelcom impossible fent ús d’un mètode tradicional de logística a una empresa
amb les dimensions d’Amazon.(10)
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4 Disseny
En aquets apartat es descriu el disseny dels robots a implementar explicant les tecnologies utilitzades
i algunes de les estratègies seguides a l’hora de dissenyar-lo
Es desitja implementar un conjunt de robots independents. Aquests robots han de complir una sèrie
de requisits per poder obtenir el sistema desitjat.
Requisits d’un robot:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ha de ser capaç de desplaçar-se en totes direccions, sense tenir en compte la orientació
d’aquest.
Ha de tenir la capacitat d’allotjar tots els components necessaris per al correcte funcionament
del robot, sent aquest totalment sense fils.
Ha de ser fàcil de identificar mitjançant un dispositiu extern com per exemple una càmera
Ha de tenir una estructura fàcil de imprimir en 3D mitjançant una màquina amb tecnologia
FDM.
Ha de ser capaç de controlar cada una de les rodes de forma individual i precisa.
Ha de ser capaç de fer ús d’una font d’energia interna per alimentar de forma autònoma tots
els components que utilitza el dispositiu.
Ha de ser el més senzill de muntar possible
Ha de permetre l’intercanvi de components de forma senzilla en cas de que algun d’aquests
necessiti ser substituït.
Ha d’incorporar la seva pròpia unitat de processament que el permetin calcular els moviments
a realitzar i tenir connectivitat per comunicar-se amb la resta del sistema.
Ha d’incorporar la seva pròpia unitat de processament capaç de controlar els motors de forma
individual.
Ha de ser capaç de ser controlat i programat remotament.
Ha de ser capaç corregir errors de posicionament.

A partir d’aquí s’implementa un sistema que integra el conjunt de robots individuals, un sistema de
visió per computador, el servidor de comunicacions i la interfície gràfica i de control. Aquest sistema
presenta els següents requisits:
•
•
•
•
•
•

ha de ser capaç de detectar la posició dels diferents robots ubicats al pla.
cal un entorn de programació que permeti interactuar amb els diferents elements del sistema.
cada robot del sistema ha de ser capaç de ser controlat i programat remotament.
cada element del sistema ha de ser capaç de comunicar-se amb la resta d’elements.
La interfície gràfica ha de permetre visualitzar l’estat dels robots
Cal que es pugui visualitzar la trajectòria seguida per cada robot
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A partir d’aquests requisits es descriu el disseny considerat per a la implementació de robots i sistema.

Estructura general del robot
Per a la estructura del robot es considera un disseny modular organitzat per capes que s’implementen
mitjançant plataformes impreses fent ús d’una maquina d’impressió 3D amb tecnologia FDM.
En el nivell inferior trobem els elements mecànics, com són els motors i les rodes. El nivell intermig
integra els elements electrònics i d’alimentació. Finalment, el nivell superior integra el sistema
d’identificació.

Figura 4.1 Esquema de l'estructura general del robot

4.1 Elements mecànics
En aquest apartat es descriuen els elements mecànics del sistema.

4.1.1 Motors

Els motors que s’han considerat a l’hora de fer el disseny són de corrent continua (DC), per qüestions
econòmiques es va optar per fer ús de motors brushed o de motors pas a pas.

Motor brushed:
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Les lleis de Maxwell descriuen el que succeeix en relació a la corrent elèctrica i els camps magnètics,
fen ús del que descriuen a aquestes lleis els motors brushed són capaços de generar forces mecàniques
que s’acaben convertint en moviment rotatori. Aquests tipus de motors estan formats per dues parts
principals, el estator i el rotor.

•

El estator es la part immòbil del motor que en general esta formada per potents imants fixes.

•

El rotor es la part mòbil del motor on es troben les bobines al voltant d’un nucli, en general
ferromagnètic, per les quals es fa circular el corrent generant així els camps magnètics que
provoquen el moviment d’aquest.

Figura 4.2 Motor brushed seccionat (11)

Si depenent de la posició del rotor anem variant la polaritat dels corrents a les bobines podem
aconseguir un moviment rotatori.

El motor brushed seleccionat és l’anomenat motor TT, que es composa per un motor brushed de
corrent contínua en sèrie amb una caixa reductora de plàstic.

Figura 4.3 Motor TT (12)

Les característiques principals del motor seleccionat es troben descrites a la Taula 4.1. A més a més
també en podem destacar el molt reduït preu ja que cada unitat es pot trobar per preus inferiors a 2€
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i que són uns motors molt fàcils de controlar ja que fent ús de variacions en el voltatge o canviant la
polaritat podem controlar velocitat i direcció del motor.

Taula 4.1 Característiques del motor brushed (12)

Mínim

Màxim

Voltatge de treball

3V

6V

Intensitat

≤180mA

≤250mA

Velocitat

45±10% Rev/min

90±10% Rev/min

Parell motor

0,45±10% N*cm

0,45±10% N*cm

Motor pas a pas:

Com diu el seu nom, els motors pas a pas es mouen per passos discrets. Cada cop que canviem la
orientació dels camps magnètics a les bobines s’obté un pas, la qual cosa implica un moviment rotatiu
relativament petit. Tenint en compte l’angle de cada pas, es pot calcular fàcilment quants passos són
necessaris per fer una revolució sencera.

𝐺𝑟𝑎𝑢𝑠 𝑝𝑒𝑟 𝑟𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó 360º
=
= 6 𝑃𝑎𝑠𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑟 𝑟𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó
𝐺𝑟𝑎𝑢𝑠 𝑝𝑒𝑟 𝑝𝑎𝑠
60º

(1)

Coneixent aquesta informació del motor es pot determinar a quina freqüència cal variar l’orientació
dels camps magnètics a les bobines per obtenir la velocitat de gir desitjada.
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𝐹𝑟𝑒𝑞üè𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝑁º 𝑑𝑒

𝑝𝑎𝑠𝑠𝑜𝑠
𝑟𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑠
× 𝑁º 𝑑𝑒
𝑟𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó
𝑠

(2)

Aquests motors normalment són construïts amb un estator exterior i un rotor interior, de forma similar
als brushed. En general, el disseny del rotor sol ser un nucli ferromagnètic amb dents uniformes al
voltant del seu perímetre amb bobines enrotllades al voltant d’aquest. El rotor en canvi és un nucli
magnètic amb forma de cilindre format per dents al seu voltant, sent el nombre de dents igual al
nombre de passos que té el motor.

Figura 4.4 Estructura d'un motor pas a pas(13)

El principi de funcionament dels motors pas a pas també es basa en les lleis de Maxwell i es podria dir
que és similar al dels motors brushed. Però a diferencia d’aquests els motors pas a pas fan us d’un
sistema que assegura que el seu rotor gira únicament un pas, que seria la distancia entre les bobines
adjacents. Fent ús d’aquests passos podem controlar el motor perquè els faci de forma ininterrompuda
i així aconseguir un moviment rotatori.

El motor pas a pas seleccionat es el conegut NEMA 17, molt comú en maquines d’impressió 3D o
“computer numerical control” (CNC).

Les característiques principals del motor seleccionat es troben descrites a la Taula 4.2. A més a més,
també en podem destacar la gran precisió de moviment que ens aporten aquest tipus de motors
juntament amb el gran parell motor que ens ofereixen tant a baixes com a mitges velocitats.
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Taula 4.2 Característiques del motor pas a pas (14)

Angle de

Corrent

Parell motor de

Resistència de

Inductància de

Inèrcia del

pas

nominal

suport

fase

fase

rotor

1,8º

1.7A

40 N*cm

1,5 ohm

2,88 mH

54 g*cm2

4.1.2 Rodes
Existeixen multitud de configuracions de robots mòbils que ofereixen multitud de característiques
diferents, aportant avantatges i febleses al sistema. No existeix una configuració perfecte per qualsevol
aplicació existent, per això cal tenir en compte les necessitats del sistema i valorar quina és la
configuració que més s’hi adapta.

Figura 4.5 Estructura bàsica d'un robot amb tres "omniwheels"

Després de buscar i valorar un gran nombre de configuracions s’ha escollit per al disseny, una
configuració fent ús de tres “Omni wheels” la qual ens ofereix una gran capacitat de desplaçament en
qualsevol direcció, sense necessitat d’orientar el robot, en tot tipus de superfícies llises, a més a més
de la senzillesa que té el fet d’utilitzar únicament tres rodes en el robot.
La principal característica d’aquestes rodes és que cada una esta formada per petites rodes situades
de forma perpendicular a l’eix de la roda al voltant del perímetre d’aquesta. Aquest conjunt de petites
rodes poden girar de forma lliure, això ens genera un eix on la rotació de la roda es lliure i un en el que
no.
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Observant la Figura 4.6 podem veure com existeixen dos eixos sobre els que la roda pot efectuar el
seu desplaçament, un de color vermell sobre el qual la roda és capaç d’efectuar força i oposar una
resistència al moviment i un de color verd sobre el qual la roda mostra un moviment lliure, amb la
possibilitat de desplaçar-s’hi si alguna força externa l’hi és aplicada.

Figura 4.6 Eixos de moviment de les "omniwheels"

Per tant, fent ús de la configuració seleccionada, podem generar moviments en qualsevol direcció en
el pla. Per això és necessari combinar les forces i els moviments de cada roda per aconseguir un
desplaçament complex.

Figura 4.7 Exemples de moviments fent ús de la configuració seleccionada

4.1.3 Model matemàtic pel moviment del robot
Com s’ha comentat anteriorment es fa servir una configuració basada en 3 “omniwheels”. Aquestes
rodes ens aporten l’avantatge que ens permeten desplaçar el robot en totes direccions sobre un pla
sense necessitat d’orientar aquest. Aquest apartat pretén plasmar el model matemàtic que descriu la
relació entre el vector de moviment desitjat i les velocitats a les que ha de girar cada una de les rodes
per assolir aquest desplaçament.
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Figura 4.8 Aplicació del vector velocitat i projecció sobre les diferents rodes

Com es pot observar a la Figura 4.8 per conèixer les velocitats a les quals han de girar les rodes cal
projectar el vector desitjat sobre els eixos en els quals les rodes poden generar força. Per poder
projectar-los cal conèixer la geometria del robot.

Figura 4.9 Geometria del robot
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Aquest problema es pot resoldre amb trigonometria bàsica, per això el codi d’Arduino fa ús de les
següents formules:

𝑆𝑝𝑒𝑒𝑑𝑀𝑜𝑡𝑜𝑟1 = 𝑣𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑋

(3)

𝑆𝑝𝑒𝑒𝑑𝑀𝑜𝑡𝑜𝑟2 = 𝑣𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑋 ∗ cos (120º) − 𝑣𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑌 ∗ 𝑠𝑖𝑛(120º)

(4)

𝑆𝑝𝑒𝑒𝑑𝑀𝑜𝑡𝑜𝑟3 = 𝑣𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑋 ∗ 𝑐𝑜𝑠(−120º) − 𝑣𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑌 ∗ 𝑠𝑖𝑛(−120º);

(5)

4.1.4 Sistemes d’identificació
Estimar la posició d’objectes es de vital importància en multitud d’aplicacions en el camp de la visió per
computador, des de navegació de robots, detecció de objectes, realitat virtual, entre molts altres.
Per a poder estimar una posició en una imatge és necessari trobar les correspondències entre punts
del entorn real i la seva projecció en les imatges. Això sol ser un procés difícil i bastant exigent
computacionalment parlant, per tant és habitual fer ús de marcadors de referència.
LEDs infrarojos:
Per poder identificar de forma senzilla els elements de la imatge s’ha valorat l’opció de fer ús de LEDs
infrarojos muntats sobre els diferents robots a localitzar. Aquests estarien col·locats en forma
triangular per poder identificar a més a més de la posició, la orientació del vehicle.

Figura 4.10 LEDs infrarojos

Per poder detectar de forma senzilla aquests s’ha pensat en fer ús d’una càmera amb sensor sense
filtre per a la llum infraroja i un filtre que només deixi passar a aquesta. Per aconseguir un filtre amb
aquestes característiques s’ha fet ús d’ús de fragments de pel·lícula fotogràfica.
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Figura 4.11 Fotografies de la càmera els filtres i de com combinar-los.

Al combinar els filtres amb la càmera la imatge resultant que obtenim és una imatge de color negre ja
que la quantitat de llum infraroja del ambient és molt baixa i el sensor de la càmera no és capaç de
captar-la, però quan enfoquem amb la càmera a una font de llum infraroja obtenim els resultats que
podem observar a la Figura 4.12.

Figura 4.12 Imatge captada per la càmera amb el filtre de llum IR

Aquesta tècnica ens permet identificar de forma molt senzilla la ubicació dels punts a la imatge i per
tant conèixer la ubicació del robot.
En cas de voler conèixer de quin robot es tracta cada punt ens trobem davant d’una tasca més
complexa.

ArUco tags
Aquest tipus de tags permeten una molt fàcil detecció de les etiquetes dintre d’una imatge, a més a
més faciliten informació com les coordenades a les que es troba situada la etiqueta o la seva orientació.
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Figura 4.13 Localització i detecció de la orientació d'un ArUco tag

També ens aporta un avantatge extra, aquest és passiu, és a dir no necessita cap tipus de energia
externa per poder ser identificat, nomes cal imprimir-lo enganxar-lo a una superfície el més plana
possible i la càmera serà capaç de detectar-lo.
Els marcadors ArUco són uns quadrats formats per una vora gruixuda de color negre delimitant una la
matriu binaria. Únicament fent ús d’un marcador, aquest facilita suficient informació al sistema per
poder estimar la seva posició. Fent ús de les quatre cantonades que tenen aquests marcadors, els
algoritmes són capaços de detectar la posició, orientació i fins i tot, depenent del sistema, la distància
que hi ha des de la càmera fins al marcador. A més a més aquests marcadors contenen una codificació
binaria al seu interior que permet identificar-los i reconèixer en cas de tenir més d’un marcador en la
mateixa imatge.

Figura 4.14 Exemples de marcadors ArUco (15)

La vora negre facilita la seva rapida detecció en la imatge. Com s’observa a la Figura 4.14 hi ha diferents
tipus de marcadors els quals podem agrupar en “diccionaris” segons la mida de la matriu binaria que
contenen.
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Els diccionaris de tenen dos principals paràmetres, la mida del diccionari, que ens indica el nombre de
marcadors que composen el diccionari. I la mida del marcador, que indica el nombre de bits de
informació que contenen aquests, per exemple un diccionari 5x5_250, indica que es un diccionari
composat per 250 marcadors els quals contenen matrius de informació composades per 5 files i 5
columnes. Per tant aquests poden emmagatzemar 25 bits de informació.
Tot i que es podria pensar que la informació continguda per la matriu és la codificació binaria del ID,
això no es així ja que per a marcadors composats per matrius de grans dimensions això no seria pràctic.
Així que la matriu del marcador simplement ens permet reconèixer de quin element del diccionari
estem parlant i quina ID te assignada aquest element.

4.2 Elements electrònics i de hardware
Els elements electrònics i el hardware són una part essencial d’aquest projecte ja que escollir-los
correctament marcarà la diferencia entre obtenir un resultat satisfactori o acabar amb un disseny que
no sigui funcional. Per a poder complir els requisits del disseny amb un preu mínim s’ha escollit els
següents components:

4.2.1 Unitat de processament principal:
Com a unitat de processament principal de cada robot s’ha escollit una Raspberry Pi Zero W, una de
les ultimes incorporacions a la família Raspberry Pi, la qual ens ofereix una relació increïble
rendiment/preu, ja que aquesta costa només 10€. Una de les altres grans avantatges d’aquesta
Raspberry Pi Zero W es la seva gran connectivitat ja que consta de WIFI i Bluetooth integrats.
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Figura 4.15 Raspberry Pi Zero W(16)

Atenent a la resta de característiques observem com es el candidat perfecte per als robots. (17)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1GHz, single-core CPU
512MB RAM
Mini HDMI and USB On-The-Go port
Micro USB power
HAT-compatible 40-pin header
Composite video and reset headers
CSI camera connector
802.11 b/g/n wireless LAN
Bluetooth 4.1
Bluetooth Low Energy (BLE)

Aquesta ens ofereix potencia suficient gràcies al seu processador “single-core” a freqüències de 1GHz
i als 512MB de memòria RAM. També cal destacar la seva alta eficiència energètica consumint aquesta
1.19W a ple rendiment, un altre motiu pel qual la fa ideal per treballar alimentada per bateries sense
estar connectada a la xarxa. El fet d’haver treballat anteriorment amb altres plaques de la família
Raspberry Pi conjuntament amb les raons ja exposades va fer gairebé òbvia la decisió de fer servir
aquesta Raspberry Pi Zero.
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4.2.2 Regulador de voltatge
Per poder alimentar la Raspberry Pi és necessari fer ús d’una font d’alimentació de 5V a 1,2A a traves
d’una entrada micro USB. S’ha escollit un regulador de voltatge que fa ús de bateries Li-Po per generar
una sortida amb un voltatge de 5V i una intensitat de 2A.

Figura 4.16 Regulador de voltatge

4.2.3 Unitat de control:
Per al control dels motors s’ha pensat en fer ús d’un microcontrolador el qual es trobarà sota les ordres
de la unitat de processament principal (Raspberry Pi Zero). A l’hora de escollir quin microcontrolador
és el mes adequat per governar el robot s’han valorat diferents opcions, buscant un preu reduït,
senzillesa a l’hora de fer-lo servir i per suposat que oferís totes les característiques necessàries per
controlar els motors del robot.
Els principals candidats a l’hora d’escollir aquest element van ser la mateixa Raspberry Pi Zero utilitzada
com a unitat de processament principal i algunes de les plaques que ofereix la famosa companyia
Arduino.
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Figura 4.17 GPIO pins de la Raspberry Pi Zero(18)

Fer ús dels pins GPIO de la Raspberry Pi Zero que el robot ja incorporava semblava l’opció més lògica,
ja que aquesta disposava de connexions suficients, però el fet de que aquests treballin a 3,3V i no a 5V,
entre altres, va motivar la decisió de descartar-la. Un cop va quedar descartada es van valorar les
opcions que oferia Arduino amb la seva família de plaques.

Taula 4.3 Comparativa entre les diferents plaques de la família Arduino(19)

Nombre

Voltaje de

Ent/Sal

E/S Digital/

Analógica

PWM

Veloc. CPU
Uso/Entrada

EEPROM [kB]

SRAM [kB]

Flash [kB]

USB

UART

Uno

5 V / 7-12 V

16 MHz

6/0

14/6

1

2

32

Regular

1

Micro

5 V / 7-12 V

16 MHz

12/0

20/7

1

2.5

32

Micro

1

Mega 2560

5 V / 7-12 V

16 MHz

16/0

54/15

4

8

256

Regular

4

Leonardo

5 V / 7-12 V

16 MHz

12/0

20/7

1

2.5

32

Micro

1

Pro

5 V / 5-12 V

16 MHz

6/0

14/6

1

2

32

–

1

Zero

3.3 V / 7-12 V

48 MHz

6/1

14/10

–

32

256

2 Micro

2
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Un cop valorades les diferents plaques, es va triar la Mega 2560 ja que es la que disposa d’un nombre
d’entrades i sortides més gran, USB, i a més a més ja se’n disposava de 3 per tant no era necessari
adquirir tantes.

Figura 4.18 Arduino MEGA 2560(20)

Com a extra, les plaques Arduino disposen d’una llibreria per fer servir el bus de dades i2C i en concret
la IMU MPU6050 de la qual es parla a continuació.

4.2.4 Encoders
Conèixer la posició o velocitat d'un motor és molt important en la robòtica, per a això existeixen
diverses alternatives, sent una de les més comunes l'ús d'encoders de tipus òptic. En general aquests
dispositius son els encarregats de convertir el moviment angular o lineal en polsos elèctrics per que
aquests puguin ser interpretats pel controlador de sistema. En el cas del projecte, l’encoder utilitzat
per al disseny es tracta d’un encoder incremental òptic, el qual realitza la mesura del moviment fent
ús d'un feix de llum infraroig que es veu interromput per les ranures d'un disc acoblat a l'eix del motor.

Figura 4.19 Vista simplificada del funcionament d'un encoder òptic incremental (21)

Degut al seu baix preu es va decidir fer ús dels optointerruptors FC-03 mitjançant els quals podem
detectar i calcular la rotació del disc acoblat al motor.
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4.2.5 IMU
Per poder corregir possibles errors que apareixen de forma aleatòria en relació a la orientació del
robot, com poden ser petits deslliçaments de les rodes entre altres, s’ha incorporat al robot una IMU
(Inertial Mesurament Unit, o unitat de mesura inercial) la qual ens permet conèixer la orientació del
robot i corregir-la en cas de que aquesta no sigui la desitjada.
S’ha escollit la IMU MPU6050, degut al seu reduït preu, menor a 3€ la unitat, perquè ja s’havia treballat
amb aquests dispositius i perquè ja se’n disposava d’algunes unitats.

Figura 4.20 IMU MPU6050(22)

Aquest sensor fa ús del BUS de dades I2C, aportant com avantatge extra que gràcies als ports i la llibreria
d’Arduino és senzill treballar amb els dispositius que fan servir aquest BUS de dades
La IMU incorpora un acceleròmetre i un giroscopi de 3 eixos cadascun mitjançant els quals es poden
fer càlculs per conèixer la orientació del sensor.

Figura 4.21 Representació dels valors que es calculen mitjançant les dades del sensor(23)

Mitjançant el coneixement del error en “Yaw” obtenint el valor real, comparant-lo amb el valor desitjat
i fent ús d’algoritmes de control en llaç tancat el sistema és capaç de corregir aquests errors que
apareixen constantment de forma aleatòria en la orientació del robot.
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4.2.6 Drivers dels motors
Per a controlar els motors de forma correcta necessitem drivers capaços de proporcionar les intensitats
i els voltatges que els motors necessiten per funcionar, ja que els controladors no son capaços de suplir
la demanda d’energia d’aquests.
Per això s’han triat dos diferents drivers per a els motors, els coneguts L293d per als motors “brushed”
i els, actualment també molt famosos gràcies a les maquines d’impresió 3D i control numèric, A4988
per als motors pas a pas.
L293d
La velocitat dels motors brushed es controla mitjançant variacions de la tensió aplicada al motor i la
direcció pot ser modificada canviant la polaritat que s’aplica als seus borns.
Per poder modificar la polaritat de forma practica el driver L293d fa servir una estructura de pont en H
on fent ús de transistors es connecten els pols del motor a VCC o a GND

Figura 4.22 Circuit d'un dels dos ponts en H del integrat L293d (24)

A més a més fent ús dels transistors podem controlar el temps d’encesa i d’apagada d’aquests de forma
que fent ús de senyals PWM el integrat és capaç de variar la tensió mitja que s’aplica als borns del
motor.

Figura 4.23 Exemple de senyals PWM (25)
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A la Figura 4.23 es pot observar com a la meitat esquerra de la imatge la senyal PWM te un duty cycle
o cicle de treball baix per tant el voltatge promig de la senyal és baix, però en canvi a la part dreta, el
cicle de treball és gran implicant així un voltatge promig de la senyal alt.

A4988
El chip a 4988 està dissenyat per a treballar amb motors pas a pas, i simplifica molt el treball amb
aquests ja que s’encarrega de generar tots els senyals necessaris per controlar-los i, a més a més,
disposa de proteccions contra temperatura i corrent.

Figura 4.24 Driver amb el chip A4988 (26)

Una altre avantatge que aporta el driver és que nomes serà necessari un parell de ports de la placa
controladora per ser capaços de controlar de forma senzilla el motor. A més a més ofereix
característiques extres per tenir total control sobre el motor, com per exemple la regulació de la
intensitat de sortida mitjançant el ús d’un potenciòmetre, la configuració de la encesa o l’apagada de
les bobines, permetent així al sistema estalviar energia en cas de trobar-se en estat de repòs i finalment
la configuració dels diferents modes de microsteping.
Els motors pas a pas es mouen fent passos discrets, en el cas del NEMA 17, el qual té un angle de pas
de 1,8º, el motor ha de realitzar 200 passos per efectuar una volta complerta. En efectuar salts discrets
entre pas i pas obtenim vibracions i cops que fan que la rotació no sigui llisa o suau. Per solucionar
aquest problema es va pensar en reduir la mida dels passos, i és aquí on entren en joc els microsteps.
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Figura 4.25 Senyal aplicada al motor amb la configuració en Fullsteping vs Microsteping (3)

Com es pot observar el que fan els microsteps es fer menys brusques les transicions entre passos creant
aquestes posicions virtuals del motor intermitges, transformant la ona quadrada de la configuració
Fullstep a una ona que és cada cop més sinusoïdal a mesura que la configuració de microsteps
augmenta de resolució.

Figura 4.26 Passos del motor en configuració Fullsteping vs Microsteping (13)

A la Figura 4.26 es pot observar com el moviment del motor passa de ser similar a una escala, a una
forma similar a una rampa fent ús d’aquestes divisions virtuals que es generen amb el mètode del
microsteping.
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4.2.7 Sistema de visió per computador
El sistema dissenyat per al projecte conte un sistema de visió per computador complert, el qual està
format per una càmera web USB, concretament el model C270 de Logitech i un ordinador amb el
sistema operatiu Windows 10 amb les següents característiques:
•

Intel core I7 4790

•

8GB DDR3 de ram

•

Nvidia GeForce GTX745

•

500GB SSD disk

4.3 Software
Per molt que el disseny mecànic i els elements electrònics siguin perfectes, sense un software adequat
el sistema esta condemnat a ser un fracàs. Per això s’ha prestat especial atenció a l’hora de dissenyarlo i escollir les eines necessàries per a aquesta tasca. En aquest apartat s’especifiquen els recursos a
nivell de software que s’han fet servir per als robots i per al conjunt del sistema.

4.3.1 Visual Studio Code
S’ha escollit un entorn de desenvolupament de Microsoft, en concret el Visual Studio Code. S’ha escollit
aquest entorn en concret per la gran compatibilitat que aporta amb les seves extensions que faciliten
l’escriptura de codi amb una gran varietat de llenguatges. Gràcies a aquestes extensions VS Code es
capaç de detectar errors en el codi o auto completar els noms de les funcions o les variables.
Aquest aporta un navegador de fitxers que facilita molt el desenvolupament de projectes amb
múltiples arxius. A més a més VS Code incorpora l’opció d’executar codi des del propi editori
d’incorporar un debugguer que facilita molt la solució de certs problemes en el codi.

4.3.2 Llenguatges de programació
Principalment durant el desenvolupament del projecte s’ha fet ús del conegut llenguatge de
programació Python 3. Python és un llenguatge de programació de propòsit general molt poderós i
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flexible, alhora que senzill i fàcil d'aprendre. És un llenguatge d'alt nivell, que permet processar
fàcilment tot tipus d'estructures de dades, tant numèrics com de text. (27)
Per programar els Arduinos es fa ús del propi entorn de desenvolupament d’Arduino, amb el qual es
pot programar en un llenguatge propi basat en C++, compilar i carregar el codi. A més a més aquest
entorn incorpora un monitor sèrie per poder comunicar-se amb la placa a través del port USB.

4.3.3 Protocols de comunicació
Per a comunicar els diferents dispositius que es fan servir per el sistema s’utilitzen diferents protocols,
concretament tres, el protocol Sèrie també conegut com “Universal Asyncronos Receiver and
Transmitter” (UART), el I2C i per últim el protocol MQTT.

Protocol sèrie (UART):
El protocol UART és un protocol de comunicació sèrie per cable asíncron, en concret UART fa ús de dos
cables per transmetre dades, TX i RX a més a més del cable de GND per establir la referència. Al fer ús
de dos cables per transmetre dades estem parlant de que es fa ús d’una comunicació “Full duplex”,
això comporta que mitjançant aquest protocol es poden rebre i enviar dades de forma simultània.
Per a aquest protocol es necessari configurar la velocitat en “Bauds”, el nombre de bits de dades, de
paritat, de parada.
Una configuració comú per al port podria ser:
•

8 bits de dades

•

1 bit de parada

•

0 bits de paritat

•

1 bit d’inici

•

Velocitat de 9600 BAUDS

El protocol sèrie UART és un dels més utilitzats gràcies a seva simplicitat a l’hora de comunicar dos
dispositius entre si, tot i això aquest també mostra debilitats, com per exemple la limitació de només
poder connectar dos dispositius pel mateix port.
En l’entorn del projecte, aquest protocol es farà servir per comunicar l’Arduino amb la Raspberry Pi i
així poder rebre les ordres de la unitat central del robot. També es fa ús del protocol per connectar un
PC amb sistema operatiu Windows amb l’Arduino i així poder programar aquest últim.
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Protocol I2C
El protocol I2C és un protocol de comunicació per cable síncron, en concret I2C fa ús de dos cables, un
per transmetre dades i un altre per transmetre la senyal del rellotge, SDA i SCL a més a més del cable
de GND per establir la referència. Aquest protocol es basa en la configuració “Master-Slave” en la qual
podem trobar múltiples “slaves”. En els missatges el màster sol·licita la informació que requereix al
“slave”, el qual se la envia. Com el protocol no disposa de un cable per a seleccionar el receptor,
aquesta informació ha d’anar codificada al missatge.
En el protocol I2C la informació viatja a través de missatges els quals es regeixen per la estructura que
es mostra a la Figura 4.27.

Figura 4.27 Estructura dels missatges del protocol I2C

Es pot observar que el missatge es divideix en dues parts principals, un inici on s’especifica el receptor
de la informació, i una part final que pot estar composada per varies seccions on el receptor envia la
informació del registre sol·licitat a la primera part.
La comunicació I2C aporta molts avantatges, com per exemple només són necessaris dos cables per
establir una connexió complerta entre múltiples “masters” i “slaves” a més a més el protocol ens facilita
una confirmació sobre si la informació ha sigut rebuda correctament fent ús dels bits ACK/NACK. Per
desgracia el protocol també ens aporta alguna desavantatge, com per exemple que la mida dels
paquets d’informació està limitada a 8 bits.

MQTT

MQTT és un protocol de connectivitat màquina-a-màquina (M2M) en el "Internet of Things" basat en
la metodologia “Publish and subscribe”. Aquest va ser dissenyat amb el objectiu de facilitar les
comunicacions entre dispositius situats en ubicacions remotes on les connexions no són excel·lents i
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on l’amplada de banda és un recurs escàs. La seva primera aplicació va ser per comunicar sensors
situats al llarg de les canonades utilitzades per transportar petroli amb un “broker” que processava les
dades per conèixer el estat d’aquestes i detectar problemes. (28)

El protocol s'ha utilitzat en multitud d’aplicacions, des de comunicacions dintre de un sistema domòtic
a una casa, monitorització de sensors en entorns industrials, fins al “backend” de la famosa aplicació
“Facebook Messenger”. (29)

MQTT s'està convertint ràpidament en un dels principals protocols de desplegaments d' IOT (Internet
of Things) i està sent molt utilitzat a moltes aplicacions mòbils, gracies a la lleugeresa dels seus
missatges i al baix consum energètic que comporta. (30)

Va ser inventat per el Dr Andy Stanford-Clark d’IBM, i Arlen Nipper d’Arcom (ara coneguda com
Eurotech), al 1999. Va començar sent un protocol propietari però al 2010 va ser alliberat com a “Royalty
free” i es va convertir en un estàndard OASIS (31) al 2014(32).

Principis de funcionament de MQTT
El protocol MQTT es basa en una arquitectura “Publisher/Subscriber”. A diferència d’altres protocols
de comunicació que solen enviar els missatges a dispositius en concret, aquesta consta de un node
principal capaç de gestionar una gran quantitat de clients, aquest és conegut com a “Broker” i els
dispositius connectats a aquest s’anomenen clients. Dintre dels elements el broker es l’encarregat de
filtrar, ordenar, transmetre els missatges i gestionar la xarxa de forma que els clients nomes han
d’enviar i rebre els missatges.

Figura 4.28 Estructura de l'arquitectura MQTT
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MQTT es basa en el concepte “Publish/Subscribe” la qual ordena la informació transmesa mitjançant
els missatges fent ús de “Topics”. Aquesta estructura es podria comparar amb les revistes, on un
redactor la escriu, es enviada a la impremta i posteriorment es enviada als subscriptors, els quals la
reben cada cop que aquesta es publicada.
A la Figura 4.29 podem observar com existeixen dos clients que publiquen a dos tòpics diferents. El
client 1 publica al tòpic de color taronja un missatge amb el contingut “A”, al publicar-ho ho envia al
broker que distribueix aquest missatge a tots els clients que hi estan subscrits, en el cas de la figura, als
clients 3, 5 i 6. D’igual forma el client 2 pública el missatge “B” sota el subtòpic groc, el qual es distribuït
als clients que hi estan subscrits, el 4, 5 i 1. Destacar que el client 1 a més a més d’estar publicant sota
el subtòpic taronja es troba subscrit al subtòpic groc de forma que rep tots els missatges que aquest
publica.

Figura 4.29 Il·lustració del funcionament de sistema de tòpics a MQTT

Un dels avantatges d’aquesta infraestructura, és que els tòpics es poden distribuir en una estructura
jeràrquica, de forma que es poden establir relacions entre ells de caràcter pare-fill. D’aquesta manera
si un client es troba subscrit a un tòpic “pare” podrà rebre tots els missatges que siguin publicats als
seus “fills”. A la figura podem observar una possible jerarquia de tòpics per a una casa domòtica.
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Figura 4.30 Possible estructura de tòpics d'una casa domòtica

Estructura d’un missatge MQTT
Una de les parts mes importants del protocol de comunicació MQTT es la correcta definició i tipologia
dels missatges, ja que això és una de les bases de la agilitat en la que trobem les seves fortaleses com
a protocol. Podem dividir cada missatge en 3 parts diferents:

Figura 4.31 Estructura d'un missatge enviat a traves de MQTT (30)

•
•
•

Capçalera fixe: Ocupa 2 a 5 bytes, es obligatòria. Consta d'un codi de control, que identifica el
tipus de missatge enviat, i de la longitud del missatge.
Capçalera variable: Es opcional, conté informació addicional que és necessària en certs
missatges o situacions.
Contingut o “payload”: És el contingut real del missatge, on esta emmagatzemada la
informació a transmetre. Pot tenir un màxim de 256Mb tot i que en implementacions reals el
màxim sol ser de 2 a 4 kB.
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Alguns dels tipus de missatges i els respectius codis de control que s’envien mitjançant el protocol
MQTT son els següents:
Taula 4.4Principals missatges que s'envien a traves del protocol (30)

MISSATGE

CODI

CONNECT

0x10

CONNACK

0x20

PUBLISH

0x30

SUBSCRIBE

0x80

SUBACK

0x90

DISCONECT

0xE0

Per a conectarse al servidor, el client envia un missatge “CONNECT” que conté informació necessària
(nom d'usuari, contrasenya, client-id ...). El broker respon amb un missatge “CONNACK”, que conté el
resultat de la connexió (acceptada, rebutjada, etc.).

Figura 4.32 Missatges de connexió entre client i servidor(30)

En cas de que un client vulgui ser subscrit a un tòpic aquest envia un missatge “SUBSCRIBE” al servidor
el qual el respon amb un “SUBACK”.

Figura 4.33 Missatges de subscripció a tòpics entre client i servidor(30)
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Per enviar els missatges el client fa servir “PUBLISH” que conté el topic on ha de ser publicat i el
contingut del missatge, es a dir el “PAYLOAD”

Figura 4.34 Missatge de publicació de missatges del client al servidor amb un QoS = 0 (30)

Qualitat en el servei (QoS)
MQTT disposa d’un mecanisme de qualitat de servei o QoS (“Quality of Service”), que permet gestionar
com de robusta es la comunicació.
MQTT facilita tres nivells de QoS:
•
•
•

QoS 0 unacknowledged (at most one): El missatge s'envia una única vegada. En cas de fallada
pot ser que algun no es lliuri.
QoS 1 acknowledged (at least one): El missatge s'envia fins que es garanteix el lliurament. En
cas de fallada, el subscriptor pot rebre algun missatge duplicats.
QoS 2 assured (exactly one): Es garanteix que cada missatge es lliura al subscriptor, i
únicament una vegada.

Fer ús d’un nivell o d’un altre, depèn únicament de les característiques del nostre sistema i de la
robustesa que sigui necessària en aquest. Cal tenir en compte que com més alta es la qualitat del servei
més intercanvi de missatges és necessari de forma que suposa una major carrega per al sistema.

4.3.4 OpenCV
OpenCV és una llibreria de Machine learning i visió per computador de codi obert. Aquesta llibreria
permet l’ús de forma senzilla de càmeres i facilita el tractament d’imatges, conte més de 2500
algoritmes optimitzats que permeten detectar i identificar cares, identificar objectes, classificar accions
humanes en vídeos entre moltes altres. OpenCV te una comunitat formada per mes de 47.000 usuaris
actius i la estimació dels cops que aquesta ha sigut descarregada supera els 18 milions. La llibreria ha
sigut utilitzada en nombroses companyies, equips de recerca i institucions governamentals.
Aquesta llibreria permet al sistema localitzar els robots fent ús dels marcadors incorporats als robots
gràcies a un dels seus algoritmes.(33)
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5 Implementació
En aquest apartat es pretén plasmar el procés seguit a l’hora d’implementar el sistema, des de les
primeres proves dels elements de forma individual fins a la implementació del prototipus final.
De cara a realitzar la implementació del disseny es va pretendre dividir la tasca de la implementació
general en petites tasques, començant fent proves amb els elements de forma individual. Per exemple,
es va començar a fer les primeres proves amb MQTT implementant el protocol de comunicació entre
els diferents elements del sistema, sobre una Raspberry Pi que es comunicava amb un ordinador
corrent el sistema operatiu Windows 10 i una altre Raspberry Pi. Aquesta primera prova consistia en
detectar l’estat d’un interruptor connectat a la primera Raspebrry Pi per controlar l’encesa o l’apagada
d’un LED connectat a l’altre Raspberry PI.
A continuació es descriuran els diferents prototipus implementats.

5.1 Prototipus 1
El primer prototipus es basava en un disseny molt simple. Aquest estava format pels elements
estrictament necessaris per permetre generar les primeres proves dels primers moviments.

5.1.1 Mecànica
La part mecànica d’aquest primer prototipus era molt simple, consistia en una base impresa en 3D on
es trobaven fixats els tres motors als eixos dels quals anaven fixades les rodes. La idea d’aquest primer
prototipus consistia en fer les primeres proves sobre el moviment del robot i comprovar que aquest
era l’esperat en la fase de disseny.

Figura 5.1 Visualització del model 3D en el software Solidworks
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Figura 5.2 Moviment esperat del prototipus 1 segons la fase de disseny

A més a més, mitjançant aquestes primeres proves també es pretenia detectar possibles problemes
que podrien afectar al funcionament del sistema en un futur.

5.1.2 Electrònica i hardware
A l’igual que la part mecànica, la part electrònica i de hardware del prototipus era també molt senzilla,
estan constituïda pels drivers, la Raspberry Pi i una font d’alimentació externa.
Es feia ús d’una font d’alimentació externa per proveir de l’energia necessària per als motors i una altre
per alimentar la Raspberry Pi, ja que funcionen a tensions diferents.
Els motors estaven controlats per la Raspberry Pi fent ús dels ports GPIO connectats als drivers L293d.
Cada motor era controlat per dos ports GPIO, un dels quals configurat com a port PPM per controlar la
velocitat de gir aplicada al motor, i un altre mitjançant el qual s’escull la direcció de gir del motor.
La Raspberry pi estava connectada a una protoboard fent ús d’un cable paral·lel de 40 pins. En la
protoboard es trobaven els drivers i les connexions d’alimentació a una font de tensió regulable per fer
funcionar els motors correctament.

5.1.3 Software
La part de software del primer prototipus consistia únicament d’un petit programa escrit en Python
que movia els motors en les direccions i velocitats preprogramades amb una acceleració
preprogramada.
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for e in range(30,101):

#accelerem des de 30% fins al 100%

motorA.ChangeDutyCycle(e)

#es modifica la velocitat dels motors

motorB.ChangeDutyCycle(e)
motorC.ChangeDutyCycle(e)
time.sleep(0.1)

#esperem 0,1s

print (e)
time.sleep(10)

5.1.4 Valoració del prototipus
El primer prototipus va ser bàsicament una base on experimentar i trobar problemes, principalment a
la part mecànica del disseny. La simplicitat d’aquest va permetre que de seguida que van arribar el
components es pogués implementar, començar a treballar sobre ell i fer les primeres proves. Gràcies
a això va ser senzill detectar els errors que s’havien comés en el disseny i preparar aquest per
solucionar-los o per prevenir altres errors potencials.
L’error més significatiu en aquest prototipus va ser l’ús d’uns motors que no eren els adequats. Aquests
motors van ser triats per el seu preu reduït, i perquè incorporaven una reductora mitjançant la qual
s’esperava que poguessin ser capaços de treballar a baixes revolucions però es va comprovar que no
tenien suficient parell per moure la càrrega que suposava el robot. Per aquest motiu es va descartar
donant pas a la segona versió d’aquest o segon prototipus.

Figura 5.3 Primer prototipus
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5.2 Prototipus 2
El prototipus numero dos pretenia solucionar els problemes mecànics del prototipus 1 i establir una
base amb la que poder treballar l’apartat del software.

5.2.1 Mecànica
El principal canvi en aquest nou prototipus es centra en la part mecànica, ja que per intentar resoldre
els problemes detectats en el primer prototipus va ser necessària la incorporació de nous elements en
aquest.
Per a solucionar el problema del parell-motor que impedia moure el robot de forma precisa i amb
fluïdesa es va arribar a la conclusió que era necessari implementar un sistema que reduís les
revolucions mínimes a les que el motor podia girar. Per això es va decidir implementar una reductora.
Es va realitzar una breu cerca per internet sobre solucions existents però de seguida es va arribar a la
conclusió que comprar-la no era una opció viable degut als alts preus d’aquestes i que tampoc
resultaven les més optimes per a l’aplicació. Posteriorment es va fer una altre cerca sobre els models
CAD 3D de reductores existents, però tampoc es va trobar cap model que pogués ser adaptat al
disseny, així que es va decidir dissenyar-ne una a mida.
Per a aquest prototipus es van fer proves amb reductores simples fent ús de dos engranatges, un de
petit amb poques dents seguit per un de més gran amb un major nombre de dents. De forma que
s’aconseguia reduir les revolucions per minut d’entrada multiplicant-les per la relació de reducció.

Figura 5.4 Reductora ¼
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La relació de reducció ve definida per la següent equació:

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó =

𝑁º 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑎𝑙 𝑒𝑛𝑔𝑟𝑎𝑎𝑛𝑡𝑔𝑒 𝑑 ′ 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎
𝑁º 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑎𝑙 𝑒𝑛𝑔𝑟𝑎𝑛𝑎𝑡𝑔𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑟𝑡𝑖𝑑𝑎

(6)

10 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑠
= 1/4
40 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑠

(7)

Segons el fabricant aquest tipus de motors ofereixen una velocitat mínima de 45 rev/min, per tant
aplicant la relació de reducció de la reductora dissenyada obtindríem:

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑡𝑎𝑡 𝑎 𝑙𝑎 𝑠𝑜𝑟𝑡𝑖𝑑𝑎 = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑡𝑎𝑡 𝑑′𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 ∗ 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó

45 𝑟𝑒𝑣/ min ∗

1
= 11,25 𝑟𝑒𝑣/𝑚𝑖𝑛
4

(8)

(9)

Mitjançant aquests càlculs es determina la velocitat mínima a la que la roda podrà rotar quan el motor
estigui encès.
Per poder allotjar la reductora es va dissenyar una base on muntar les partís dissenyades i els motors
en si. Aquest nou disseny de la base també incorporava un suport per fixar els encoders per detectar
el moviment dels motors i poder-ne calcular les rotacions.

Figura 5.5 Disseny de la base del robot amb la versió 1 de la reductora

Degut a errors amb la cal·libració de la maquina d’impressió 3D i detalls de l’estructura que no són
massa adequats a l’hora de dissenyar models amb la finalitat d’imprimir-los amb maquines que fan ús
de la tecnologia FDM, aquesta base no es va poder utilitzar.
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Figura 5.6 Imatges del resultat obtingut amb la impressió

Com s’observa a la Figura 5.6 la peça obtinguda mostra acabats imperfectes. Tant a la part inferior
com a la superior s’observa una textura amb relleu. A més a més observem que la peça no esta acabada
d’imprimir ja que les parets eren massa primes i inestables i no es van imprimir correctament. A partir
d’aquesta peça obtinguda es van fer modificacions en el disseny 3D generant una estructura més solida
construïda amb menys material mitjançant uns elements verticals que es dirigien des de el centre de
l’estructura fins a tres dels costats amb la finalitat de generar una estructura més robusta. Tal i com es
pot observar a la Figura 5.7

Figura 5.7 Disseny de la base del robot modificada per la versió 1 de la reductora

Gràcies a aquesta nova versió de l’estructura es va poder imprimir el disseny i muntar la base del segon
prototipus.
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Figura 5.8 Disseny mecànic del segon prototipus

Finalment l’aspecte de la part mecànica del prototipus es pot observar en la Figura 5.9.

Figura 5.9 Muntatge del prototipus 2

5.2.2 Electrònica i hardware
En aquest prototipus també destaquen canvis en l’apartat de hardware i de components electrònics,
ja que per controlar correctament aquest tipus de motors (DC) es necessari fer servir un sistema de
control de llaç tancat. Ja que tot i que regulem la velocitat de gir dels motors i la direcció mitjançant
dos pins dels drivers, no podem estar segurs de que realment el motor funcioni a una velocitat
determinada o estigui girant en la direcció que desitgem.
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Figura 5.10 Conjunt motor/encoder

En les primeres proves es va detectar un comportament estrany en els encoders. Aquests donaven
valors que no semblaven ser correctes, i a l’hora de realitzar els càlculs de les velocitats a les que girava
el disc i per conseqüència el motor, s’obtenien velocitats impossibles. En un primer moment es va
pensar que era un error de software i que el algoritme implementat no funcionava correctament. Però
analitzant el funcionament del sistema fent ús del monitor sèrie i un oscil·loscopi connectat a la sortida
del sensor es va observar que la senyal que aquest generava semblava presentar algun tipus de soroll,
això provocava que l’Arduino no detectes la senyal quadrada amb un flanc de pujada a cada període
que idealment generava el sensor. D’aquesta forma l’Arduino detectava velocitats molt més altes de
les reals.

Figura 5.11 Senyal generada per el sensor
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Per corregir aquest problema es va decidir muntar un condensador de 100nF entre la sortida del sensor
i GND de forma que aquest actues a mode de filtre passa baixos, i evitar les falses interrupcions. Un
cop aplicat el filtre passa baixos a la senyal generada pel sensor obteníem la següent senyal.

Figura 5.12 Senyal generada pel sensor amb el filtre passa baixos

Per ajustar correctament el sistema de control a llaç tancat, en concret el controlador PID, cal ajustar
correctament els valors de les diferents constants proporcionals, integrals i derivatives, tant pel control
de posició com per el control de velocitat. Per poder dur a terme aquesta tasca de forma més senzilla
s’ha dissenyat un banc de proves on provar els algoritmes i testejar valors.

Figura 5.13 Imatge del banc de proves
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Com s’ha comentat aquest prototipus és el primer en incorporar el controlador Arduino com a centre
de control, ja que per primer cop aquest sistema incorporava el ús dels encoders i era necessari que
aquests funcionessin per interrupcions. Per evitar sobrecarregar el sistema de processament principal,
la Rapberry Pi, es va decidir implementar l’Arduino i que aquest s’encarregués de les tasques de control
seguint les ordres de la Raspberry Pi.

5.2.3 Software
En l’apartat de software d’aquest primer prototipus només trobem la implementació de l’algoritme de
control de posició de les rodes il·lustrat a la Figura 5.14 programat en un llenguatge basat en C++ fent
ús de la IDE d’Arduino i executat sobre aquest.

Figura 5.14 Diagrama de control de posició a llaç tancat

Gràcies al diagrama de la figura, el microcontrolador Arduino és capaç de controlar velocitat i posició
de les rodes fent ús d’un encoder muntat a cada una d’elles. Executant el control a llaç tancat el sistema
es capaç d’autoregular els moviments dels motors perquè les rodes sempre es trobin en la posició
desitjada o girin a una velocitat determinada.

5.2.4 Valoració del prototipus
El segon prototipus del robot pretenia ser una proposta de solucions als problemes que presentava el
primer prototipus, centrant-se sobre tot a la part mecànica. Tot i aplicar els algoritmes de control de
velocitat i de posició el sistema continuava sense funcionar de forma totalment correcta mostrant un
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comportament força brusc i poc constant a les rodes. Es van dedicar moltes hores a solucionar el
problema generat per el control dels motors. Es desitjava un control suau i precís del robot, motiu per
el qual es va valorar que les imperfeccions de l’actual sistema integrat per motors, reductores i rodes
no eren assumibles. Així que després de moltes hores treballant en optimitzar el prototipus es va
decidir descartar-lo i enfocar els esforços en un tercer que solucionés els problemes dels dos primers.
Aquest segon prototipus es valora de forma satisfactòria, ja que tot i haver sigut descartat mostra
indicis de que s’està seguint el camí correcte, acceptant que el sistema no és perfecte i que s’ha de
seguir treballant en ell.

5.3 Prototipus 3
Mitjançant aquest prototipus es pretenia solucionar els errors observats en els dos anteriors, i establir
la base solida on implementar el software que no es va poder implementar en el prototipus anterior.
Per una millor compressió de com es troba implementat el sistema en el tercer prototipus, s’ha agregat
un apartat d’arquitectura del sistema.

5.3.1 Arquitectura del sistema
En aquest apartat s’observa com esta configurat el sistema en quan a arquitectura, tant de hardware
com de software.
En la Figura 5.15 es pot observar l’arquitectura del hardware implementat. Aquesta es composa per
diferents elements: el MQTT broker que actua com a servidor, l’ordinador que realitza tasques de
control remot i els diferents robots del sistema.
•

MQTT broker: Està composat per una Raspberry Pi model 3B+ alimentada per una font
d’alimentació de 5V.

•

Control: Consisteix en un ordinador amb el sistema operatiu Windows 10.

•

Robot i: Format per una Raspberry Pi Zero W la qual està connectada a l’Arduino a través d’un
cable USB fent ús de la comunicació Sèrie UART, el qual controla els drivers fent ús de cablejat
de connexió provinent dels ports digitals.
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Les comunicacions entre els diferents elements són per WIFI fent servir un punt d’accés i sense sortir
de la xarxa d’àrea local o LAN.

Figura 5.15 Arquitectura del hardware implementat al prototipus 3

En quant a l’arquitectura per la part de software trobem que el sistema es basa en obeir les ordres
generades per l’element de control el qual genera una interfície gràfica (GUI) controlada pel ratolí
mitjançant la qual s’envien les ordres al robot. Les ordres són enviades fent ús del protocol MQTT
seguint la jerarquia de “tòpics” establerta a cada robot.
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Figura 5.16 Esquema de la jerarquia dels tòpics implementats al prototipus 3

En un costat de Figura 5.17 trobem l’element de control composat per un ordinador en el que s’ha
implementat una interfície gràfica. Aquest element envia les ordres que se li introdueixen a traves de
la interfície gràfica al broker el qual distribueix la informació segons els tòpics indicats per el
controlador als robots corresponents.

Figura 5.17 Arquitectura del software implementat al prototipus 3

5.3.2 Mecànica
En l’apartat mecànic d’aquest prototipus se segueix una línia similar a l’anterior però que ha sigut
totalment renovada. Es continua fent ús d’una estructura basada en plataformes en la qual es troben
els elements separats per capes situades en diferents altures. D’igual forma els elements mecànics
segueixen trobant-se al nivell inferior del prototipus.
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Es segueix fent ús de motors brushed connectats a la seva respectiva reductora per reduir el nombre
mínim de revolucions per minut a les que gira el motor. Donat que amb la reductora que disposava el
prototip anterior no s’aconseguia la reducció necessària per poder moure el robot de manera fluida i
precisa, s’ha decidit implementar un nou disseny d’aquesta amb una major relació de reducció.

Figura 5.18 Vista general de la reductora

La reductora dissenyada per a aquest prototipus consisteix en un cargol infinit que fa girar un
engranatge. Aquest tipus de reductores ofereixen una relació de reducció que ve condicionada pel
nombre de dents que té l’engranatge de sortida. Cada cop que el cargol infinit, connectat a l’eix
d’entrada, realitza una rotació complerta l’engranatge es desplaça una dent. En el cas de la reductora
dissenyada per al prototipus, s’observa que l’engranatge està format per 13 dents, de forma que són
necessàries 13 voltes a l’eix d’entrada per poder aconseguir una rotació complerta a l’eix de sortida.
Obtenint així una relació de reducció de 1/13.

Figura 5.19 Secció de la reductora amb cargol infinit
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Aquest tipus de reductores aporten l’avantatge que només funcionen en una direcció, és a dir, si girem
l’eix d’entrada, l’eix de sortida girarà fàcilment, però pel contrari si intentem revertir el funcionament
d’aquesta girant l’eix de sortida ens serà impossible aconseguir rotar l’eix d’entrada.
Les reductores i els motors van fixats a la primera capa del disseny, és a dir a la base del robot.

Figura 5.20 Base del robot amb els elements mecànics

Per sobre d’aquesta base hi ha muntades diferents plataformes sobre les quals es troben la resta
d’elements muntats en el robot.

5.3.3 Electrònica i hardware
En l’apartat d’electrònica i hardware es reaprofita el disseny del prototip anterior, tot i que en aquest
nou prototip es redistribueixen els elements amb la finalitat d’aconseguir un model més compacte.
Aquest prototipus està composat per els següents components electrònics i de hardware:
•

Raspberry pi

•

Arduino

•

Encoders

•

Drivers per als motors brushed
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En aquest disseny els encoders continuen sent els optointerruptors FC-03, i aquests es troben situats
a la segona plataforma del prototipus, quedant així en gran part integrats al interior del disseny.

Figura 5.21 Localització dels encoders dintre de l'estructura del 3r prototipus

Per allotjar els drivers i evitar conexions innecessaries s’han implementat els circuits electronics
necessaris per al robot sobre una placa “dots PCB” o “perfboard”, a la qual se li han soldat uns pins per
que encaixi sobre l’Arduino.

Figura 5.22 Placa dissenyada per allotjar els drivers i les connexions necessàries pels motors, muntada sobre un Arduino
Mega 2560
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Soldat a la placa trobem els tres drivers necessaris per controlar els motors, les connexions a les quals
es connecten els borns de cada motor, les connexions pels encoders, els pins per acoblar-se a l’Arduino
i una regleta on connectar els dos bornes de la bateria.
Com observem a la Figura 5.22 els drivers per als motors continuen sent els L293D i són controlats de
la mateixa manera que al prototipus anterior.
En la Figura 5.23 es pot observar com queda connectada la “perfboard” implementada a sobre de
l’Arduino.

Figura 5.23 Placa acoblada a l'Arduino Mega 2560

En aquest prototipus es va integrar la Raspberry Pi, la qual és la unitat de processament principal del
robot i que es troba connectada amb l’Arduino a través d’un port USB.
Per poder alimentar la Raspberry Pi es fa ús del regulador de voltatge del qual es parla en el capítol del
disseny.

5.3.4 Software
Gràcies a la base establerta en els apartats de mecànica i de elements electrònics i de hardware, en
aquest prototipus s’ha pogut realitzar avenços significatius en l’apartat de software. Al ser el primer
prototipus en aconseguir moviments amb una precisió i fluïdesa acceptables, el software implementat
en aquesta versió està dirigit a controlar el robot de forma correcta.
Per una millor compressió el software s’ha dividit en els següents elements:
•

Controlador

El controlador consisteix en un programa escrit en Python el qual s’executa en un ordinador amb
sistema operatiu Windows 10. Aquest crea una finestra com la que s’observa a la següent figura.
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Figura 5.24 Interfície gràfica pel control del robot

Des del centre de la interfície que s’observa a la Figura 5.24 s’aprecia el vector velocitat a aplicar sobre
el robot pel seu desplaçament. Aquest vector te origen al centre de la finestra i s’estén fins a la posició
del ratolí, de forma que amb del desplaçament del ratolí podem modificar-lo. Com s’observa a la
imatge el vector es representa fent ús d’una línia de color verd. A la figura les línies de color vermell
representen les rodes del robot i sobre aquestes línies vermelles s’hi poden apreciar unes altres de
color blau les quals representen l’aplicació del vector velocitat anterior sobre cada roda.
Per poder generar la interfície gràfica el programa de Python fa ús de la llibreria PyGame, mitjançant
la qual genera una finestra on es permet representar els elements. A més a més gracies a aquesta
llibreria el programa es capaç de detectar variables del sistema, com per exemple la posició del ratolí
o si alguna tecla esta pressionada.
import pygame

#PyGame library import

pygame.init()

#PyGame initialization

width, height = 600, 600

#Screen set up

screen = pygame.display.set_mode((height, width))

#Screen generation

Un cop la pantalla esta generada ja es poden generar els components del seu interior, com s’observa
a la Figura 5.24.
Per fer ús de la comunicació amb el protocol MQTT el programa utilitza la llibreria de client MQTT de
Python, Paho-mqtt la qual implementa les versions 3.1 i 3.1.1 del protocol. Un cop importada la llibreria
cal configurar algunes variables i connectar-se al broker
import paho.mqtt.client as mqtt
broker="192.168.1.51"

#broker IP configuration

client= mqtt.Client("controller") #client ID configuration
client.connect(broker)

#broker connection
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Cada cop que el usuari fa clic esquerra al ratolí el sistema llegeix la posició relativa a la finestra d’aquest
i calcula el vector que es representa de color verd a la figura. Un cop es coneix el vector velocitat, aquest
s’envia a traves de la connexió WIFI fent ús del protocol MQTT publicant cada component del vector
en el tòpic corresponent perquè sigui rebut pel robot.
#get mouse position

x, y = pygame.mouse.get_pos()

#print speed vector

print(300-x, 300-y)

client.publish("robot/0/vec/x",300-x) #publish the x component
client.publish("robot/0/vec/y",300-y) #publish the y component

Com la finestra ha sigut configurada per tenir una mida de 600*600 píxels, es troba que el seu centre
està situat a la coordenada (300,300), de forma que per calcular el vector velocitat només cal restar a
la coordenada central la coordenada en la que es troba situat el ratolí.

•

Raspberry Pi

En aquest prototipus la Raspberry Pi actua com a centre de comunicacions dintre de cada robot.
Aquesta executa un programa escrit en python 3 que s’encarrega de rebre les components del vector
velocitat que envia el controlador i transmetre-les a l’Arduino.
A l’igual que amb el controlador, el programa fa ús de la llibreria Paho-mqtt. Per al correcte
funcionament del sistema, també cal configurar les variables necessàries perquè la llibreria pugui
treballar correctament.
import paho.mqtt.client as mqtt
import paho.mqtt.subscribe as sub
broker="192.168.1.51"
client= mqtt.Client("robot0")
client.connect(broker)

#broker IP configuration
#client ID configuration
#broker connection

En aquest cas, com es desitja rebre els missatges publicats de les components dels vectors, és necessari
subscriure’s als tòpics on seran publicades aquestes components.
sub_topicx="robot/0/vec/x"

#topic x component

sub_topicy="robot/0/vec/y"

#topic y component

client.subscribe([(sub_topicy,0),(sub_topicx,0),("ObjectLost",0)])

Un cop el sistema es troba subscrit als tòpics cal definir un “listener” que cridi una funció en cas de que
un missatge sigui publicat en un d’aquests topics.
client.message_callback_add(sub_topicx, on_message_posX)
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client.message_callback_add(sub_topicy, on_message_posY)

#topic y listener

Ara cal definir les funcions a les quals els “listeners” cridaran en cas que un missatge sigui publicat al
tòpic al qual estan escoltant. En aquest cas les funcions seran, “on_message_posX” i
“on_message_posY”.

def on_message_posX(client, userdata, message):
global vecX

#define vecX variable as a global var

vecX = bytes(message.payload)

#write the message content in vecX

def on_message_posY(client, userdata, message):
global vecY

#define vecY variable as a global var

vecY = bytes(message.payload)

#write the message content in vecY

En iniciar-se el programa el codi executa totes les ordres comentades fins ara i es queda a l’espera de
rebre un vector, mentre aquest no arriba, el programa es connecta a traves del port sèrie a l’Arduino.
try:
ser = serial.Serial('/dev/ttyACM0', 57600, timeout=1)
print("connected through port: 0")

Un cop la Raspberry ha establert connexió amb l’Arduino aquesta comença a enviar a través del port
sèrie les components del vector. De forma que l’Arduino pugui interpretar la informació de forma
correcta aquesta es enviada codificada en un missatge composat de la següent manera.

Figura 5.25 Estructura del missatge entre la Raspberry Pi i l'Arduino

Fent ús de la codificació especificada, si volem transmetre, per exemple, el vector 200,150, serà
necessari generar un missatge amb la forma “vec,200,150”. Al programa la codificació aquesta es
realitza de la següent manera:
enviar = b"vec,"+vecX+b","+vecY+b"\n"

#save messatge ready 2 send in to enviar

ser.write(enviar)

#send the message through serial

Aquest procés es realitza de forma cíclica repetint-se cada cop que arriba un nou vector.
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•

Arduino

En aquest prototipus l’Arduino actua com a controlador dels motors, escoltant les ordres de la
Raspberry Pi, calculant la velocitat a la que ha de moure’s cada motor per aconseguir el moviment
desitjat a la velocitat desitjada i regulant les velocitats d’aquests amb el control de velocitat a llaç
tancat.
El codi de l’Arduino està estructurat de la següent forma:
•

Llegir port sèrie.

•

Calcular les velocitats de gir de cada motor.

•

Enviar les ordres als drivers dels motors.

•

Definicions de funcions necessàries.

Primer de tot, l’Arduino comprova si existeix algun missatge entrant a traves del port sèrie. En cas de
que sigui així el llegeix i depenent del seu contingut pren una decisió de què fer amb la informació
rebuda.
if (Serial.available() > 0) {

//look if smth has arrived

String inSer = Serial.readStringUntil('\n'); //Read the new message
if (inSer.startsWith("vec,")) {

//If the message starts with "vec,"…

En cas de que un nou missatge hagi arribat l’Arduino el llegeix i comprova si aquest comença per “vec,”
en cas negatiu l’Arduino simplement el descarta. Però en cas que el missatge comenci d’aquesta forma
voldrà dir que aquest conté la informació codificada per la Rasberry Pi sobre el nou vector velocitat el
qual haurà d’interpretar. En cas que sigui necessari descodificar el contingut del missatge rebut aquest
realitza una sèrie d’operacions amb la variable ajudant-se amb les comes que separen la informació al
missatge.
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Figura 5.26 Descodificació del missatge rebut per extreure'n els valors

Un cop el missatge amb la informació del vector ha sigut descodificat i coneixem les dues components
és necessari calcular les velocitats a les que ha de girar cada motor per assolir el vector velocitat
desitjat. Aquesta tasca es realitza fent ús de les següents línies.
SpeedMotor1 = vectorX;
SpeedMotor2 = vectorX * cos(rad120) - vectorY * sin(rad120);
SpeedMotor3 = vectorX * cos(-rad120) - vectorY * sin(-rad120);

Un cop s’han calcular les velocitats a les que ha de girar cada motor el sistema fa servir uns controladors
PIDs per regular la velocitat de cada motor i assegurar que aquesta sigui la indicada.
double Setpointv, Inputv, Outputv;
PID vPID(&Inputv, &Outputv, &Setpointv, 2.3, 0.5, 0.01, DIRECT);
Setpointv = SpeedMotor1;

//set the Setpoint for the PID

Inputp = rev;

//set the input for the PID

vPID.Compute();

//compute the PID algorithm

Un cop la velocitat del motor ha sigut calculada s’envia mitjançant un senyal PWM al driver.
analogWrite(motor1A, abs(Outputv));

//send the speed to the driver

5.3.5 Valoració del prototipus
El tercer prototipus del robot ha estat el primer prototipus en oferir un comportament acceptable en
quant a moviments. Tot i això la fluïdesa i precisió aconseguida dista de la desitjada, malgrat les millores
que incorpora.
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Figura 5.27 Imatge del tercer prototipus implementat

A l’igual que en el prototipus anterior s’han dedicat moltes hores a millorar el comportament d’aquest,
però els esforços realitzats a l’hora d’ajustar els controladors dels motors no han donat el resultat
esperat. Donat això sembla que aquests no son els adequats per a l’aplicació. Per aquest motiu s’ha
decidit descartar aquest prototipus i enfocar-se en dissenyar-ne un de nou.
Aquest tercer prototipus es considera que ha estat un èxit, tot i no haver pogut solucionar el 100% dels
problemes ha establert una base, sobretot a nivell de software, sobre la que ara es podrà treballar i
avançar de forma molt més rapida. A més a més, gràcies a aquest prototip s’ha vist que un cop arreglats
els problemes que donen els motors el sistema es viable i funcionarà de forma correcta.

5.4 Prototipus 4
En aquest prototipus s’ha decidit realitzar un canvi de rumb, s’ha abandonat els motors brushed que
es feien servir fins ara en els altres prototips i aquests s’han canviat per uns motors pas a pas molt més
potents i precisos. En un principi aquest tipus de motors es van descartar ja que són més difícils de
controlar i tenen un preu considerablement més elevat. Tot i això, en veure la situació en la que es
trobava el treball es va decidir realitzar aquesta inversió extra en el projecte amb la idea que això
comportaria una millora substancial en el funcionament del sistema.
Atès que es tracta de la implementació final aquesta s’ha detallat en el capítol de resultats.
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Figura 5.28 Prototipus final
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6 Resultats
En aquest capítol es descriuen els dos tipus de resultats assolits. En primer lloc, el resultat principal del
treball, la implementació del prototipus definitiu. A continuació es mostren alguns exemples
d’aplicacions amb aquest prototipus.

6.1 Prototipus definitiu
6.1.1 Arquitectura del sistema
En aquest apartat s’observa com esta configurat el sistema en quant a arquitectura, tant de hardware
com de software.
S’observen poques diferencies en quan a l’arquitectura respecte al prototipus anterior. Principalment
s’observa que s’ha realitzat un canvi en els motors i per tant en els drivers. També s’ha afegit una
càmera al controlador i s’ha transformat aquest en un sistema de visió per computador.

Figura 6.1 Arquitectura del hardware implementat al prototipus 4
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En quant a software trobem una arquitectura quasi idèntica a la que es disposava en el prototipus
anterior amb la diferència que aquesta incorpora també la càmera web amb la qual s’estableix el
sistema de visió per computador.

Figura 6.2 Arquitectura del software implementat al prototipus 4

En quant a la jerarquia de tòpics trobem canvis a causa de que el sistema és més complex donat que
aquest va evolucionant i incorporant millores.

Figura 6.3 Esquema de la jerarquia dels tòpics implementats al prototipus 4

En la jerarquia dels tòpics trobem un disseny piramidal. Aquesta comença identificant quin robot és
l’afectat per la informació, i es divideix posteriorment en el tipus de informació que conte el missatge.
Es a dir si el sistema de visió per computador detecta el robot 1 a la coordenada 300,500 aquest
publicarà un missatge a “robot/1/coordx” amb el contingut 300 i un altre a “robot/1/coordy” amb el
contingut 500. Un cop la informació és publicada ja serà cada robot l’encarregat de llegir-la i
interpretar-la com sigui necessari.
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6.1.2 Mecànica
En l’apartat de mecànica es poden observar grans canvis, ja que els motors del robot utilitzen una
tecnologia diferent i requereixen una implementació diferent. Tot i això s’ha intentat mantenir un
disseny semblant al que mostraven els prototipus anteriors ja que es va observar que la divisió per
plataformes semblava ser una estratègia correcta a l’hora situar els components.
El nou tipus de motor ofereix un parell força considerable en comparació amb els que s’havien utilitzat
fins ara, això comporta un canvi estructural important ja que aquests no requereixen l’ús d’una
reductora per funcionar correctament a baixes revolucions. Gràcies a això s’ha pogut subjectar els
motors directament a la base del robot fent ús d’unes simples escaires, simplificant de forma notable
la complexitat de la part mecànica del robot.

Figura 6.4 Mòdul d'ancoratge del motor al robot

La base incorpora una sèrie de suports sobre els quals poder col·locar l’Arduino Mega 2560 que el robot
incorpora.
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Figura 6.5 Suports d'ancoratge de l'Arduino Mega a la base del robot

Aquest suports faciliten la fixació de la placa a la base aportant una certa altura a aquesta evitat danyar
els components i les connexions que es troben a la part de sota d’aquesta.
Sobre la base es recolzen les potes d’una primera plataforma que permet allotjar alguns dels
components electrònics i la bateria.

Figura 6.6 Plataforma de suport d'alguns dels elements electrònics

Per sobre d’aquesta, s’ha dissenyat una ultima placa la qual té la finalitat d’allotjar el marcador ArUco
que identificarà el robot.
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Figura 6.7 Plataforma amb el marcador ArUco

6.1.3 Electrònica i hardware
El canvi dels motors ha generat en aquest prototipus la necessitat de realitzar un canvi a l’electrònica
del mateix. El fet de fer servir uns motors amb una tecnologia diferent per generar el moviment obliga
a que aquests siguin controlats de manera diferent, per això s’ha decidit deixar de banda els drivers
L293D i substituir-los pels A4988.
Els motors pas a pas poden ser controlats amb els ponts en H L293D, però la facilitat a l’hora de
controlar-los i el fet de poder fer ús de la tecnologia del microstepping va fer decantar la tria cap als
nous drivers.
A l’hora d’implementar-los es van fer proves sobre una placa protoboard on es van poder provar de
forma relativament senzilles diferents configuracions a l’hora de connectar-los. El disseny del circuit
seleccionat estava composat per els tres drivers, un condensador que recomana el fabricant posar en
paral·lel amb la bateria per ajudar al sistema a suplir els pics de corrent generats pels motors, una font
d’alimentació i les connexions necessàries amb l’Arduino.
Un cop es va tenir decidit un circuit a implementar es va decidir dissenyar una PCB i enviar-la a un
fabricant a imprimir-la. Amb això es buscava trobar una simplicitat que permetés la fabricació de
múltiples plaques de forma senzilla i relativament rapida.
La placa de circuit imprès havia de ser fàcil de soldar, rapida de fabricar, havia d’oferir la possibilitat de
substituir components en el cas que algun d’aquests es fes malbé i disposar d’una manera senzilla de
connectar-la i desconnectar-la de la bateria.
El disseny de la PCB es va realitzar fent ús del software de disseny i simulació electrònica d’Autodesk,
Eagle, gratuït per a estudiants. Fent ús de les eines que ens facilita el software es va dissenyar el circuit
amb totes les seves connexions desitjades entre els components triats.
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Figura 6.8 Esquemàtic del circuit implementat

Un cop el circuit desitjat estava dissenyat es va procedir a realitzar el disseny de la PCB. Aquesta va ser
pensada per poder soldar uns pins i realitzar una connexió de forma senzilla amb l’Arduino, a l’igual
que en el prototipus anterior, acoblant-la a sobre de la placa.

Figura 6.9 Disseny de la PCB implementada

Un cop dissenyada la placa amb tots els seus components escollits i després de tenir-ho tot ubicat al
seu lloc es va enviar el disseny a imprimir a l’empresa JLCPBC (Hong Kong, China).
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Figura 6.10 Plaques PCB implementades

Sobre les plaques de circuit imprès se solden tots els components i els pins per encaixar-la sobre
l’Arduino.

Figura 6.11 PCB acoblada sobre l'Arduino Mega 2560

Sobre la placa es solden les diferents tires de pins que permeten a la PCB acoblar-se amb l’Arduino, els
pins de connexions, el condensador, la regleta per connectar la bateria i per acabar unes tires de pins
femella on aniran acoblats els drivers, perquè aquests siguin intercanviables en cas de que sigui
necessari i evitar canviar la PCB sencera en cas de fallada en un d’ells.
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Figura 6.12 Placa muntada amb els drivers

Aquest quart prototipus incorpora també una IMU. Aquesta es fa servir per detectar la orientació del
robot, i en cas de que algun motor cometi algun error, o alguna roda rellisqui. Si apareix un error en la
orientació del robot, fent ús d’un algoritme de control proporcional el sistema es capaç de corregir els
possibles errors que apareguin en la orientació dels robots.
Per poder localitzar els robots a l’espai, el sistema fa ús d’un sistema de visió per computador composat
per un ordinador i una càmera web situada en un trípode per poder observar els robots des de una
perspectiva el més zenital possible. Aquest també incorpora una font de llum per fer servir en cas de
que la il·luminació ambient no fos suficient.

Figura 6.13 Càmera web amb el sistema d’il·luminació
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Aquest prototipus incorpora també una unitat de mesura inercial, mitjançant la qual es pot conèixer la
orientació del robot facilitant així la correcció de possibles errors en aquesta.

Figura 6.14 IMU munatda al robot

6.1.4 Software
El software d’aquest prototipus s’ha dissenyat amb la idea de fer els robots el més autònoms possibles,
per poder obtenir un sistema el més descentralitzat possible és necessari que cada robot sigui capaç
de prendre decisions i actuar per si mateix.
En aquest prototipus el software es troba dividit en dos grups, el software del sistema de visió per
computador, i els robots, els quals tots comparteixen un mateix software.
Software del sistema de visió per computador
El software del sistema de visió per computador esta escrit en el llenguatge de programació Python 3
fent ús de les llibreries OpenCV per la partat de visió i phao-mqtt per a les comunicacions.
Per poder detectar de forma correcta la localització i orientació dels robots es fa ús de les etiquetes
ArUco i perquè aquests siguin correctament detectats per el sistema es necessari calibrar la càmera. El
primer pas consisteix en ajustar correctament els paràmetres de resolució, exposició, brillantor,
contrast i saturació. Així que un cop s’ha inicialitzat la càmera al programa es configuren aquests valors
segons l’entorn en el que es troba el sistema.
cam = cv2.VideoCapture(0,cv2.CAP_DSHOW)
cam.set(cv2.CAP_PROP_FRAME_WIDTH, 1280)
cam.set(cv2.CAP_PROP_FRAME_HEIGHT, 720)
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cam.set(10, 210) #default: 128

#Brightness

cam.set(11, 55) #default: 32

#Contrast

cam.set(12, 32) #default: 32

#Saturation

cam.set(13, -1) #default: -1

#Hue

cam.set(14, 1) #default: 1

#Gain

cam.set(15, -4) #default: -5

#Exposure

Posteriorment es necessari carregar el arxiu de paràmetres de la càmera i extreure’n els paràmetres
de la càmera.
cv_file = cv2.FileStorage("calibration.yaml", cv2.FILE_STORAGE_READ)
camera_matrix = cv_file.getNode("camera_matrix").mat()
dist_matrix = cv_file.getNode("dist_coeff").mat()

Aquest arxiu de calibració ha sigut generat fent ús del les utilitats de la llibreria OpenCV. Mitjançant un
procés de captura d’imatges d’un taulell de calibració.

Figura 6.15 Calibració de la càmera

Els útils de la llibreria, detecten el taulell de caselles blanques i negres. Mitjançant algoritmes i les
deformacions observades per la càmera sobre el taulell de calibració el programa és capaç d’extreure
la matriu de la càmera i els coeficients de transformació d’aquesta generant un arxiu que guarda
aquesta informació.
camera_matrix: !!opencv-matrix
rows: 3
cols: 3
dt: d
data: [ 1.4430347253641073e+03 , 0.

, 5.5636736642882533e+02,

0.

,1.4417637012902055e+03 , 3.2642493916437593e+02,

0.

, 0.

, 1. ]

dist_coeff: !!opencv-matrix
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rows: 1
cols: 5
dt: d
data: [ -4.3999253599027351e-02, 3.9620542818232418e-01,
-3.2881142413815508e-04, -1.7146597714856032e-02,
-9.1433851712121161e-01 ]

Aquest arxiu es guarda i es carrega cada cop que s’inicialitza la càmera per ajustar els paràmetres
d’aquesta.
Un cop s’ha definit totes les funcions, variables i paràmetres necessaris el programa entra en un bucle
en el qual es dedica a buscar els marcadors ArCode dintre de les imatges que va capturant de forma
automàtica. En cas de detectar un nou marcador, el programa genera un nou objecte dintre de la classe
robot el qual conté tota la informació sobre aquest i les funcions que pot necessitar.
class robot:
def __init__(self, ident, cal = 0, col =[255,255,255]):
self.id = int(ident)
self.calibrated = cal
self.trace = []
self.lentrace = 110
self.detected = False
self.color = col
def publish_position(self, coordx, coordy, rot):
client.publish("robot/"+str(self.id)+"/coordx",coordx)
client.publish("robot/"+str(self.id)+"/coordy",coordy)
client.publish("robot/"+str(self.id)+"/rotation",rot)
if len(self.trace) < self.lentrace:
self.trace.append([coordx,coordy,rot])
else:
self.trace.pop(0)
self.trace.append([coordx,coordy,rot])

El sistema es troba constantment publicant les coordenades de cada tag/robot que detecta, de forma
que si un robot vol conèixer la seva ubicació només ha de subscriure’s al tòpic al qual es publicada.
Fent ús de la interfície gràfica del sistema de visió per computador es pot ordenar als robots a
desplaçar-se fins a una coordenada concreta. A més a més, la interfície gràfica genera un entorn de
realitat augmentada on es poden observar els eixos de coordenades de cada tag/robot que apareix a
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la imatge al igual que la trajectòria que aquest ja seguit en els últims instants de temps, com si d’una
estela es tractés.

Figura 6.16 Captura de pantalla de la GUI amb els rastres de els robots

Robots
A l’igual que el prototip anterior els robots estan formats per una unitat central de processament, la
Raspberry Pi i una unitat de control, l’Arduino. El software està dissenyat per a que aquests dos
elements es reparteixin les tasques a realitzar, la Raspberry Pi s’encarrega de tota la part de
comunicacions, processar les dades rebudes, analitzar-les, calcular com s’ha de desplaçar el robot i
prendre decisions . En canvi l’Arduino es troba sota les ordres de la Raspberry Pi la qual l’indica que ha
de realitzar i com. D’aquesta forma l’Arduino es limita a rebre les ordres i a controlar el moviment dels
motors per complir-les. A més a més, aquest es comunica amb la IMU, mitjançant la qual és capaç de
modificar el moviment dels motors per eliminar possibles errors a l’hora de desplaçar-se.
L’Arduino esta dissenyat per treballar de forma similar al que en el món de la informàtica es coneix
com una API. Aquest te una sèrie d’ordres programades preestablertes i quan rep una d’aquestes actua
en conseqüència. Això permet a la Raspberry treballar i comunicar-se amb l’Arduino de forma senzilla
i sense necessitat de conèixer com està programat i funciona aquest internament. Per exemple la
Raspberry només necessita enviar a l’Arduino: vec,10,10,0 perquè aquest es desplaci en diagonal
endavant cap a la dreta. Internament l’Arduino realitza molts càlculs i processos per dur a terme
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aquesta tasca però gràcies a la implementació aquesta, basada en el funcionament d’una API la
Raspberry no s’ha de preocupar de res d’això.
El codi que executa l’Arduino es pot dividir bàsicament en tres tasques, aquestes es mostren en
diferents colors al diagrama.

Figura 6.17 Algoritme simplificat del funcionament del programa d'Arduino

De cara a controlar els motors pas a pas és necessari generar una senyal quadrada amb un període
major o menor depenent de la velocitat desitjada. Com menor és el període major es la velocitat, per
tant es necessari controlar d’alguna manera el temps entre cada flanc de la senyal.
Per això s’ha dissenyat un algoritme que calcula el temps necessari entre passos a partir de la velocitat
desitjada. A cada volta del bucle l’algoritme comprova si ja ha passat el temps a esperar entre pas i pas
i en cas de que sigui així efectua el pas.
El software de la Raspberry Pi s’ha implementat de forma que aquesta sigui l’encarregada de traçar
trajectòries, des de la seva posició actual fins a la posició desitjada. Per traçar aquesta trajectòria el
software calcula el vector amb inici a la coordenada de posició i amb final a la coordenada desitjada.
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Figura 6.18 Exemple de traçat de trajectòries simples

En cas de desitjar trajectòries més complexes només es necessari discretitzar aquesta establint petites
trajectòries rectes una a continuació de l’anterior. La precisió de la trajectòria dependrà de les divisions
que es facin d’aquesta.

Figura 6.19 Exemple de traçat de trajectòries complexes

Per poder realitzar aquesta tasca aparentment simple el programa escrit en Python ha de ser capaç de
treballar conjuntament amb la resta del sistema, comunicant-se amb el sistema de visió per
computador i donant ordres a l’arduino. Aquestes comunicacions s’estableixen, al igual que en el
prototipus anterior a traves de WIFI fent ús del protocol MQTT i amb la connexió USB sèrie amb el
protocol UART.
Es desconeix a quin port es connectarà l’Arduino a la Raspberry del robot, ja que aquest és assignat de
forma automàtica per part de la Raspberry. Per això el programa esta preparat per provar els diferents
ports als que pot trobar-se connectat.
try:
ser = serial.Serial('/dev/ttyACM0', 57600, timeout=0.01)
print("serial conection: 1")
except:
try:
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ser = serial.Serial('/dev/ttyACM1', 57600, timeout=0.01)
print("serial conection: 1")

A l’hora d’inicialitzar cada una de les parts del sistema és necessari respectar un ordre i uns temps de
connexió. Per això el sistema té programada una seqüencia d’inicialització. En encendre i alimentar el
robot es pot observar que l’Arduino triga aproximadament un segon a començar a funcionar, per l’altre
banda la Raspberry Pi en haver de carregar i inicialitzar un sistema operatiu triga una mica més de mig
minut. Es per això que en inicialitzar-se la Raspberry aquesta envia una ordre a través del port sèrie a
l’Arduino perquè aquest es resetegi i començar a funcionar de forma coordinada. En iniciar el programa
el robot necessita mantenir-se quiet en una posició estable per ajustar el senyal provinent de la IMU i
estar segur que s’estan rebent valors correctes i precisos per part d’aquesta, es per això que des de
l’Arduino es comencen a transmetre les dades de la IMU cap a la Raspberry i aquesta, quan veu que
son estables, envia l’ordre a l’Arduino d’inicialitzar el control a llaç tancat per mantenir l’orientació del
vehicle correctament. Es aquí quan s’activen els motors i el robot comença a moure’s per si mateix.

Figura 6.20 Gràfica dels valors generats per la IMU al iniciar la execució.

Un cop el robot està correctament inicialitzat i els seus components interns treballen correctament de
forma coordinada, és moment de començar a coordinar el robot amb el món exterior. Això es fa fent
ús del sistema de visió per computador. Aquest és probablement el pas més crític de la inicialització
del sistema ja que és de vital importància que els dos sistemes treballin conjuntament de forma
correcta i coordinada. La complicació de fer treballar el robot amb el sistema de visió per computador
de forma coordinada ve provocada pel fet que el robot es troba en un sistema format per tres
dimensions i el sistema de visió per computador només pot observar el que ve a ser una projecció de
dues dimensions d’aquest.
El treballar amb dos sistemes diferents comporta treballar amb dos sistemes de referència totalment
diferents els quals han de ser connectats i equiparats trobant la manera de poder realitzar un canvi de
sistema transportant elements d’un a l’altre.
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Figura 6.21 Captura de la projecció obtinguda a través de la càmera.

Per dur a terme aquesta tasca i coordinar els dos sistemes de referència, el robot envia un missatge al
sistema de visió per computador indicant-li que ha sigut inicialitzat i que es troba apunt per a coordinar
els sistemes de coordenades. En cas de que el sistema de visió tingui al robot en qüestió localitzat a la
imatge aquest comença a transmetre l’orientació que ell està percebent a la imatge, a lo qual el robot
respon rotant sobre si mateix poc a poc fins que aquesta es 0. Es en aquest punt, quan el robot la
compara amb el seu propi sistema de referència i aplica un offset a aquest, situant els 0s dels dos
sistemes en el mateix lloc i coordinant així els dos sistemes de coordenades.

Per evitar possibles errors en els que pugui aparèixer un 0 de forma fortuïta quan realment el robot
encara no es troba orientat correctament, el sistema està programat per no donar la calibració per
finalitzada fins que el sistema de visió envia trenta cops seguits 0. Fet molt improbable en cas de que
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no estigui realment orientat de forma correcta i relativament senzill en cas de que realment si que
estigui orientat de forma correcte.
if (calib == 2):
enviar = str("vecs,0,0,"+str(int(float(orient)*10))+"\n") #prepare to send to the arduino the comand to rotate de robot
print(enviar)
ser.write(enviar.encode('utf-8'))
if len(caliblist) < 30:

#send to the arduino the comand to rotate de robot

#this number defines the number of times that 0 must apear to finish the orientation

secuence
caliblist.append(int(float(orient)*10)) #in case the number of components in the list is low it add more components
else:

#if the len is okay it puts a number on the top and deletes one on the bottom of the register

caliblist.pop(0)
caliblist.append(int(float(orient)*10))
print(len(caliblist),caliblist.count(0),caliblist)
if caliblist.count(0) > len(caliblist)-1:

#if al the numbers in the register are 0 finish de orientation proces

calib = 1
client.publish("robot/"+str(RobotID)+"/calib",1)

Un cop els dos sistemes estan coordinats entre ells el robot es troba preparat per començar a operar
de forma autònoma. El sistema de visió per computador publicarà a cada frame la posició en la qual
localitza al robot i el robot a partir d’aquest posició real i la posició desitjada que pot ser imposada de
forma interna o externa començarà treballar traçant les trajectòries que ha de realitzar com es pot
observar a les figures (Figura 6.18 i Figura 6.19).

6.1.5 Valoració del prototipus
Aquest quart prototipus ha suposat una millora molt gran en quant a fluïdesa i precisió del sistema.
Per primer cop s’ha obtingut una implementació que funciona correctament, sent els robots capaços
d’accelerar des d’aturats fins a màxima velocitat amb qualsevol tipus de corba d’acceleració, tenint
total control sobre aquesta. Aparentment aquest fet no sembla que hagi de tenir un gran impacte
sobre el funcionament del sistema ja que els robots no fan ús de corbes d’acceleració definides, però
aquest fet, més enllà de permetre accelerar i desaccelerar al robot d’una forma concreta, aporta al
sistema un funcionament fluid i suau, evitant sotragades i moviments a cops.
Amb aquest prototipus s’han corregit tots els problemes que s’havien observat en els prototipus
anteriors, aportant aquest un bon funcionament a l’hora de desplaçar-se, amb capacitat per allotjar i
transportar tots els elements del sistema i incorporant també un sistema d’identificació que funciona
de forma excel·lent.
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Atenent a aquest bon funcionament assolit amb els robots i del conjunt del sistema en general, es
considera aquest el prototipus final de la implementació d’aquest projecte.

6.2 Exemples de resultats assolits
Com a resultats addicionals al treball en aquest capítol es mostren alguns exemples dels resultats
assolits amb la implementació final. Això complementa el capítol anterior mostrant algunes aplicacions
de la solució implementada en el prototipus definitiu que ja en si constitueix el resultat mes rellevant
d’aquest treball.
S’han implementat 4 robots i un sistema de visió per computador per ubicar-los en l’espai. Aquets
robots fent ús del sistema de visió per computador per ubicar-se a l’espai són capaços d’interactuar
entre ells de forma col·laborativa.
Els resultats mostrats són fent ús d’únicament dos robots però el sistema es completament escalable
a 4 i a majors quantitats de robots.

6.2.1 Implementació de la realitat augmentada

Figura 6.22 Exemple de la implementació de la realitat augmentada
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En la Figura 6.22 s’observa un robot identificat gràcies a la etiqueta ArUco que incorpora en la seva
part superior. Sobre aquesta etiqueta es dibuixa els eixos de la posició estimada d’aquesta. També
s’observa la trajectòria seguida pel robot mitjançant una traça d’aquesta.
Aquests elements són dibuixats a la imatge fent ús de realitat augmentada on es superposa el món
virtual sobre una imatge del món real.

6.2.2 Seguiment de trajectòries
De cara a poder realitzar desplaçaments evitant objectes, tant estàtics com mòbils s’ha implementat
un algoritme que dona capacitat als robots per a seguir trajectòries complexes. El seguiment de
trajectòries es fa mitjançant la discretització de la funció polinòmica que es desitja seguir. Un cop es
troba la funció discretitzada es converteix en un llistat de coordenades, un cop s’ha obtingut aquest
llistat es tracta de resoldre petits problemes simples que el robot es capaç de manejar ja que aquest
es pot desplaçar en línia recta des de la seva posició actual fins a la coordenada de destí.

Figura 6.23 Seguiment de trajectòria a nivell teòric

La Figura 6.23 mostra un exemple d’una trajectòria teòrica a seguir per part del robot. En la Figura
6.24 s’observa una traça de la trajectòria programada on s’aprecien només petites desviacions sobre
la trajectòria teòrica.
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Figura 6.24 Aplicació del seguiment de trajectòries

6.2.3 Coordinació de moviments
Per poder treballar de forma col·laborativa es necessari que els robots tinguin la capacitat de coordinar
els seus moviments. Es per això que s’ha implementat un codi capaç d’enviar simultàniament
coordenades a diferents robots generant així moviments coordinats.

Figura 6.25 Trajectòries coordinades de dos robots independents
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La Figura 6.25 mostra les traces de les trajectòries seguides pels dos robots programades de forma
que aquests mantinguin una certa distància entre ells evitant així possibles col·lisions. Cal destacar que
aquest moviment només és un cas d’exemple els robots estan preparats per seguir qualsevol tipus de
trajectòria que quedi compresa dintre del camp del sistema de visió.
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7 Anàlisi de l’impacte ambiental
Des de fa generacions la humanitat ha anat fent cada cop més mal al planeta. Des de la primera
revolució industrial la pressió efectuada per els humans sobre el planeta extraient-ne fins a l’últim
recurs possible deixa clar que es estrictament necessari un canvi de mentalitat de forma radical.
Durant el desenvolupament d’aquest projecte s’ha intentat aportar el granet de sorra corresponent a
la causa. És per això que s’ha intentat dissenyar un producte sostenible, i dintre de la mesura del
possible, evitar sacrificar el rendiment que tindrà aquest.
De cara a conèixer l’impacte ambiental que ha suposat aquest projecte s’han analitzat els materials
utilitzats.
Gran part de les peces implementades per al sistema han sigut dissenyades mitjançant software CAD
per ser impreses en 3D, és per això que s’ha tingut especialment en compte el material utilitzat a l’hora
de realitzar les impressions dels diferents elements que conformen el sistema.
Donades aquestes característiques i la intenció d’utilitzar maquines d’impressió 3D amb tecnologia fdm
s’ha buscat quins tipus de materials son els més adequats a l’hora d’imprimir les peces necessàries per
al sistema. S’ha triat dos possibles candidat, el plàstic ABS i el PLA.
Taula 7.1 Comparació ABS i PLA

ABS

PLA

Origen

Petroli

Vegetal

Temperatura

230-260 ºC

205-230 ºC

Mecanitzable

Difícil de treballar amb ell

de fusió
Post
tractament
Emissions

A la temperatura de fusió desprenen No en tenen
gasos nocius.

Reciclatge

Amb cert tipus de recicladores

No per ara, però es compostable a certes
plantes de compostatge.
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Tot i que l’ABS mostra avantatges respecte al PLA com podrien ser el seu possible mecanitzat o la seva
superior resistència, s’ha triat el filament de PLA. Aquest ens aporta característiques suficients i és més
sostenible. Ja que prové de del blat de moro i altres substancies derivades de plantes, i no del petroli
com la gran majoria de plàstics. Aportant així una avantatge molt important, ja que aquest és
compostable.
També s’han tingut en compte els elements electrònics. A l’hora d’adquirir-los s’ha imposat com a
criteri de selecció que aquests compleixin amb la normativa RoHS adoptada per la comunitat europea
l’any 2003 i que pretén reduir l’ús d’algunes substancies perilloses i difícils de gestions en els aparells
elèctrics i electrònics.

Figura 7.1 Logotip de la certificació RoHS (34)

En el moment en que la vida útil dels diferents components arriba al seu final es segueixen les
indicacions de l’agencia de residus de Catalunya segons l’apartat de Residus d’aparells elèctrics i
electrònics (RAEE) per a tractar-los de forma adequada. Els circuits electrònics, components electrònics
i hardware es regeixen sota el codi 160214.
A més a més el disseny sencer ha sigut desenvolupat amb la idea de que tot sigui el més modular
possible i fàcil de substituir en cas que alguna peça es trenqui o algun component deixi de funcionar.
D’aquesta forma si falla un component només serà necessari substituir-lo per un de nou sense haver
de canviar la placa sencera.
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Conclusions
L’objectiu principal d’aquest treball ha estat el disseny i la implementació d’un sistema físic que
permetés realitzar investigació en l’àmbit de la robòtica col·laborativa. Per facilitar l’assoliment
d’aquest objectiu, aquest es va dividir en diferents subobjectius. A continuació es detalla el grau
d’assoliment de cadascun d’aquests subobjectius:
•

Dissenyar un sistema de baix cost el més escalable possible: Com es pot veure al capítol 3,
per assolir aquest subobjectiu s’ha utilitzat materials amb una relació qualitat/preu elevada
com, per exemple, els motors Nema 17 molt utilitzats en màquines d’impressió 3D, o els
ordinadors Raspberry Pi. L’escalabilitat ve donada per la possibilitat d’afegir robots al sistema
sense efectuar gairebé cap canvi a la configuració del sistema.

•

Dissenyar un robot mòbil amb capacitat de comunicar-se amb l’exterior: En el mateix capítol
3 es mostra com s’incorporen al robot els elements mecànics, electrònics i de hardware i el
software per facilitar el moviment. Respecte la part de comunicacions s’ha escollit un
hardware que incorpora comunicacions WIFI les comunicacions d’aquest amb la resta del
sistema en un entorn sense fils.

•

Estudiar els materials necessaris per implementar el disseny: Es van realitzar cerques per
internet utilitzant informació conceptual o visual sobre les característiques del diferent
hardware a implementar. El resultat d’aquestes cerques és el que s’il·lustra en els materials
descrits al capítol 4 del treball.

•

Implementar el robot dissenyat: Seguint una metodologia de disseny basat en prototipus es
va assolir la implementació de cadascun dels robots. El procés descrit al capítol 4 va consistir
en la implementació de quatre prototipus introduint cadascun d’ells millores respecte al
prototipus previ.

•

Crear un software que permeti el control i la comunicació del robot amb la resta del sistema:
Per la creació del software de control i comunicacions del robot s’ha seguit, a l’igual que en el
subobjectiu anterior una metodologia basada en prototipus on cada un d’aquests superava en
capacitats a l’anterior corregint les limitacions que mostrava aquest. A nivell de llenguatge el
software esta programat en el llenguatge Python 3 per la facilitat que ofereix per aquest tipus
d’implementacions. De cara a controlar els robots es fa ús de la llibreria PyGame que permet
la creació d’interfícies gràfiques i la interacció amb elles. I per poder implementar les
comunicacions, s’utilitza la xarxa WIFI mitjançant el protocol MQTT i la llibreria phao-mqtt.

•

El sistema ha de ser capaç d’identificar els robots en un entorn controlat: En el capítol 3 s’han
introduït les etiquetes ArUco amb la fi de poder localitzar i identificar els diferents robots
detectats pel sistema de visió per computador. Aquest tipus d’etiqueta destaca per la seva
simplicitat i el fet que facilita la determinació de la posició i orientació de la mateixa.
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L’assoliment d’aquests subobjectius ha comportat enfrontar-se amb dificultats pròpies del
problema sobre el que s’ha reballat i de la metodologia que s’ha utilitzat per a la seva resolució.
Les més importants es descriuen a continuació:
•

Donada la situació extraordinària viscuda aquests dies a causa de la pandèmia global
covid-19, s’ha hagut d’adaptar la metodologia de treball de forma que fes ús de materials
dels que ja es disposaven, fàcilment adquiribles per internet o fets a mida mitjançant
tècniques d’impressió 3D.

•

La selecció dels materials s’ha vist condicionada pel cost econòmic d’aquests ja que es
desitjava minimitzar el pressupost tot i que no sempre s’ha pogut treballar amb els
materials mes econòmics. Exemple d’això es la selecció dels motors, on inicialment es va
intentar fer servir uns de molt baix cost, que van resultar no ser suficient per a l’aplicació
desitjada. Això va generar la necessitat de substituir aquests comportant una despesa
extra.

•

La màquina d’impressió 3D utilitzada es de baixes prestacions el que ha comportat que la
impressió d’alguns elements presentés imperfeccions obligant així a redissenyar certs
elements com, per exemple, els eixos de les rodes.

•

El fet de treballar amb diferents sistemes de referencia, el dels robots en tres dimensions
i el de l’equip de visió que treballa sobre la projecció en un espai de dues dimensions, ha
generat la necessitat de coordinar-los per poder fer transformacions complexes entre els
dos sistemes.

•

El caire domèstic dels robots ha comportat que en algun moment es veiés compromesa la
seva robustesa.

A nivell de la solució implementada cal destacar la facilitat d’ús, i la reproductibilitat de les
implementacions del sistema.
Per tant, en haver-se assolit en un grau important la totalitat dels objectius proposats en iniciar-se
aquest treball, es pot considerar que també s’ha assolit satisfactòriament l’objectiu principal del
treball.

Possibles millores
Tot i que la solució implementada ha assolit els objectius proposats, es poden introduir tota una sèrie
de millores sobre el treball realitzat. D’aquestes millores algunes no s’han implementat per manca de
temps.
•

Generació de trajectòries complexes: De cara a implementar trajectòries complexes es pretén
fer ús de la generació de splines formats per aproximacions polinomials de baix ordre. Un cop
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calculada l’aproximació es desratitzarà, obtenint així un llistat de coordenades. El robot només
necessitarà desplaçar-se seguint les coordenades del llistat.
•

Evitar col·lisions amb objectes mòbils: Aquests objectes seran detectats fent ús del sistema
de visió per computador. Coneixent les coordenades d’aquest i fent ús de la funció generadora
de trajectòries complexes, es traçarà una trajectòria des de la localització del robot fins a la
coordenada de destí passant per un punt que es trobarà a una distancia més gran que la suma
dels radis del element i del robot. En cas de tractar-se d’un objecte en moviment aquesta
trajectòria s’anirà actualitzant de forma periòdica.

•

Augmentar el nombre de robots: Per augmentar el nombre de robots només serà necessari
comprar més material i muntar-los.

•

Realització de simulacions més realistes: Es pretén implementar simulacions futures més
complexes i realistes, com per exemple un magatzem intel·ligent on els productes són
localitzats i transportats per els robots, o l’organització d’un aeroport intel·ligent on els robots
simulen avions i han desplaçar-se des de les pistes fins a l’hangar i viceversa, comunicant-se
entre ells i desplaçar-se de forma optima evitant possibles col·lisions.

87

Disseny i implementació d’un sistema de robòtica col·laborativa orientat a la industria 4.0

Pressupost I/O anàlisi econòmic
En aquest apartat es pretén deixar constància dels costos del projecte.
Per tal de que el pressupost sigui el més clar possible s’ha decidit dividir aquest en dues parts clarament
diferenciades. Una primera on es presenten els costos aproximats que tindria implementar el sistema
desenvolupat en aquest projecte, i una segona on s’especifica el cost que ha suposat el
desenvolupament del mateix.

Cost d’implementació del sistema
El cost d’implementació del sistema pretén mostrar un preu calculat de forma aproximada a l’hora de
replicar el projecte. No es possible oferir un preu de replica exacte ja que el cost dels diferents
components fluctua i varia molt depenent de la quantitat comprada i de quin sigui el proveïdor.
De cara a implementar un robot s’ha desglossat en la Taula 0.1, els components necessaris i el preu
aproximat d’aquests.
Taula 0.1 Cost de construcció d'un robot

En quant a l’especificat com a components varis es contempla el cost dels components electrònics i
cables. També s’ha afegit un element anomenat Extres que contempla els cargols o la cinta adhesiva.
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Depenent del sistema a implementar i el ús que es preveu per aquest s’ha de triar el nombre de robots
que es volen utilitzar en el sistema.
Per al sistema també es necessari un equip de visió per computador, aquest bàsicament és un
ordinador capaç d’executar un programa escrit en Python. Per tant el sistema operatiu no es un factor
determinant a l’hora de triar-lo. Un factor important a l’hora de triar el equip del sistema de visió per
computador és necessari ser conscients de les dimensions del nostre sistema, al tractar-se d’un disseny
pensat per ser fàcilment escalable, s’ha de tenir en compte el nombre de vehicles que aquest disposarà
i de quines dimensions serà l’àrea de treball dels robots.
Com major sigui el nombre de robots, més potencia de càlcul serà necessària per part de la plataforma
de visió per poder detectar-los de forma rapida i correcte. El sistema està pensat perquè sigui fàcilment
escalable per tant fent ús de càmeres de major resolució el sistema es capaç d’abastir majors
superfícies. Es per això que el cost del equip de visió per computador es molt variable i aquest dependrà
totalment del dimensionament del sistema i l’aplicació d’aquest.
Per un sistema composat per quatre robots i una superfície d’aproximadament 4x3 metres, es fa ús
d’un ordinador i una càmera amb les següents característiques.
Taula 0.2 Cost del sistema de visió per computador

En cas de voler implementar el sistema descrit en el projecte, es pot obtenir un valor orientatiu del cost
que aquest tindrà multiplicant el nombre de robots per el preu d’aquests. A aquest cost també serà
necessari afegir-hi el valor del sistema de visió per computador.

Cost d’implementació del sistema
Per calcular el preu que ha suposat la realització d’aquest projecte, s’ha desglossat en la Taula 0.3 els
materials i els equips utilitzats. Al cost dels materials del projecte se li ha afegit el cost de les hores del
projectista, dividides en hores d’enginyer on aquest es troba dissenyant, i en hores d’operari.
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Taula 0.3 Desglossat del pressupost general del projecte
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Annex A
En aquest annex es mostren els codis implementats per al funcionament del quart i últim
prototipus implementat.

A1. Codi del sistema de visió per computador, control i GUI
2

###################################################

3

#

4

#

5

#

6

#

7

#

8

#

9

###################################################

#
TFG Marc Aymerich Cugat
Spring 2020

#
#

Grafic interface, computer vision device,
and controller

#

#
#

10
11

import numpy as np

12

import math

13

import cv2

14

import cv2.aruco as aruco

15

import time

16

import paho.mqtt.client as mqtt

17

import paho.mqtt.subscribe as sub

18

import time

19

import struct

20

import pygame

21
22

pygame.init()

23
24

broker="192.168.1.51"

25

vecX = b"0"

26

vecY = b"0"

27

rot = b"0"

28

dicids = {}

29

robotlist = [0,1,2,3]

30
31

class robot:

32
33

# With this class we generate a object for each robot in the system

34

def __init__(self, ident, cal = 0, col =[255,255,255]):

35

self.id = int(ident)
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36

self.calibrated = cal

37

self.trace = []

38

self.lentrace = 110

39

self.detected = False

40

self.color = col

41
42

# Publish the desired position to go for the robot

43

def publish_desired_position(self, coordx, coordy, rot):

44

client.publish("robot/"+str(self.id)+"/desiredx",coordx)

45

client.publish("robot/"+str(self.id)+"/desiredy",coordy)

46

client.publish("robot/"+str(self.id)+"/desiredrot",rot)

47
48

# Publish the real position of the robot and save a list of the lasts positions

49

def publish_position(self, coordx, coordy, rot):

50

client.publish("robot/"+str(self.id)+"/coordx",coordx)

51

client.publish("robot/"+str(self.id)+"/coordy",coordy)

52

client.publish("robot/"+str(self.id)+"/rotation",rot)

53

if len(self.trace) < self.lentrace:

54
55

self.trace.append([coordx,coordy,rot])
else:

56

self.trace.pop(0)

57

self.trace.append([coordx,coordy,rot])

58
59

# Publish if the robot is in the image

60

def publish_detected(self, det):

61

client.publish("robot/"+str(self.id)+"/detected",det)

62

self.detected = det

63
64

# Publish if the robot is calibrated

65

def calib(self, cal):

66

self.calibrated = cal

67

if cal != 1:

68

client.publish("robot/"+str(self.id)+"/calib",cal)

69

print("id:"+str(self.id)+" calibrated state: "+ str(cal))

70
71

# Define the necessary functions to use the MQTT protocol

72

def lost(client, userdata, message):

73

messages.append([message.topic,str(message.payload.decode("utf-8"))])

74
75

def on_message_test(client, userdata, message):

76

messages.append([message.topic,str(message.payload.decode("utf-8"))])

77

print("message = ",struct.unpack("f",message.payload))

78

global test

79

test = bytes(message.payload)

80
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81

def on_robot_start(client, userdata, message):

82

messages.append([message.topic,str(message.payload.decode("utf-8"))])

83

print("Robot "+str(message.topic)[6]+" is starting" + str(message.payload.decode("utf-8")))

84

if (int(str(message.topic)[6]) not in dicids.keys()):

85

if int(str(message.topic)[6]) in robotlist:

86

dicids[int(str(message.topic)[6])] = robot(int(str(message.topic)[6]))

87

dicids[int(str(message.topic)[6])].calib(2)

88
89

print("calibrating...")
else:

90

dicids[int(str(message.topic)[6])].calib(2)

91

print("calibrating...")

92
93
94
95

def on_robot_calibrated(client, userdata, message):
if int(message.payload.decode("utf-8")) == 1:
if (int(str(message.topic)[6]) not in dicids.keys()):

96

if int(str(message.topic)[6]) in robotlist:

97

dicids[int(str(message.topic)[6])] = robot(int(str(message.topic)[6]))

98

dicids[int(str(message.topic)[6])].calib(int(message.payload.decode("utf-8")))

99
100

print("Robot "+str(message.topic)[6]+" is calibrated")
else:

101

dicids[int(str(message.topic)[6])].calib(int(message.payload.decode("utf-8")))

102

print("Robot "+str(message.topic)[6]+" is calibrated")

103
104

def on_message(client, userdata, message):

105

msg=str(message.payload.decode("utf-8"))

106

print("message =",msg)

107

topic=message.topic

108

messages.append([topic,msg])

109
110
111
112
113
114

def on_connect(client, userdata, flags, rc):
if rc==0:
client.connected_flag=True
client.subscribe([(sub_topic_start,0),(sub_topic_calib,0),("ObjectLost",0)])
else:

115

client.bad_connection_flag=True

116

client.connected_flag=False

117
118
119

def nothing(x):
pass

120
121

#Set up the MQTT protocol

122

messages=[]

123

sub_topic_start="robot/+/start"

124

sub_topic_calib="robot/+/calib"

125

client= mqtt.Client("camera")
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126

client.on_connect=on_connect

127

client.connected_flag=False

128

client.connect(broker)

129

client.message_callback_add(sub_topic_start, on_robot_start)

130

client.message_callback_add(sub_topic_calib, on_robot_calibrated)

131

client.message_callback_add("ObjectLost", lost)

132
133

client.loop_start()

134
135

# Constant parameters used in Aruco methods

136

ARUCO_PARAMETERS = aruco.DetectorParameters_create()

137

ARUCO_DICT = aruco.Dictionary_get(aruco.DICT_4X4_250)

138

cv_file = cv2.FileStorage("test.yaml", cv2.FILE_STORAGE_READ)

139
140

# Create vectors we'll be using for rotations and translations for postures

141

rvecs, tvecs = None, None

142

cameraangle = 50*math.pi*180

#correction angle

143
144

# Camera initilitzation and parameters config

145

cam = cv2.VideoCapture(0,cv2.CAP_DSHOW)

146

cam.set(cv2.CAP_PROP_FRAME_WIDTH, 1280)

147

cam.set(cv2.CAP_PROP_FRAME_HEIGHT, 720)

148

cam.set(10, 210) #default: 128

149

cam.set(11, 55) #default: 32

150

cam.set(12, 32) #default: 32

151

cam.set(13, -1) #default: -1

152

cam.set(14, 1) #default: 1

153

cam.set(15, -4) #default: -5

154

print("10",cam.get(10))

155

print("11",cam.get(11))

156

print("12",cam.get(12))

157

print("13",cam.get(13))

158

print("14",cam.get(14))

159

print("15",cam.get(15))

160
161

# Define and generate the GUI

162

width, height = 1280, 720

163

screen = pygame.display.set_mode((width, height))

164
165

# Import camera parameters

166

camera_matrix = cv_file.getNode("camera_matrix").mat()

167

dist_matrix = cv_file.getNode("dist_coeff").mat()

168

print(camera_matrix, dist_matrix)

169
170

while(cam.isOpened()):
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171

# Capturing each frame of our video stream

172

ret, QueryImg = cam.read()

173

if ret == True:

174

# Convert to a grayscale image

175

gray = cv2.cvtColor(QueryImg, cv2.COLOR_BGR2GRAY)

176

# Detect Aruco markers

177

corners, ids, rejectedImgPoints = aruco.detectMarkers(gray, ARUCO_DICT, parameters=ARUCO_PARAMETERS)

178

if ids is not None:

179

for ident, corner in zip(ids, corners):

180

#estimate the position of the markers

181

rvec, tvec, markerPoints = aruco.estimatePoseSingleMarkers(corner, 0.02, camera_matrix, dist_matrix)

182

if int(ident[0]) not in dicids.keys():

183

if int(ident[0]) in robotlist:

184

dicids[int(ident[0])] = robot(ident[0])

185

else:

186

# Publish de aproximated center of coords of the marker

187

dicids[int(ident[0])].publish_position(int((corner[0][1][0]-corner[0][0][0])/2+corner[0][0][0]),int((corner[0][2][1]corner[0][1][1])/2+corner[0][1][1]),float(rvec[0][0][1]))

188

# Draw the axis pf the estimation calculated

189

QueryImg = aruco.drawAxis(QueryImg, camera_matrix, dist_matrix,
np.dot(np.array(rvec),np.array([[1,0,0],[0,math.cos(cameraangle),math.sin(cameraangle)],[0,math.sin(cameraangle),math.cos(cameraangle)]])), tvec, 0.02)

190
191

# Draw the border of the detected markers

192

QueryImg = aruco.drawDetectedMarkers(QueryImg, corners, borderColor=(0, 0, 255))

193
194

# Detect robots

195

for ident in robotlist:

196

#for each roboti ident 0, 1, 2, 3

if ident in dicids.keys():

197

#if it is already initialized

if ids is not None : #if there is detected any robot in the frame

198

if ident in ids: #if the the robot is detected in the image publish it

199

dicids[ident].publish_detected(True)

200

else:

#if the the robot is not detected in the image publish it

201

dicids[ident].publish_detected(False)

202

else: #if there is no robots in tha frame publish it

203

dicids[ident].publish_detected(False)

204
205
206

# Display the image

207

cv2.imshow('Imatge', QueryImg)

208

# Display the image through the GUI

209

screen.blit(pygame.transform.flip(pygame.transform.rotate(pygame.surfarray.make_surface(QueryImg), int(90)),True,False),(0,0))

210

for e in dicids:

211

# for each robot draw the trace

if dicids[e].detected:
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212

starttrace = 1

213

for point in dicids[e].trace:

214

if starttrace:

215

antpoint = point

216

starttrace = 0

217

else:

218

pygame.draw.line(screen, dicids[e].color,[antpoint[0],antpoint[1]],[point[0],point[1]],1)

219

antpoint = point

220
221

pygame.display.update()

222
223
224

# Exit at the end of the video on the 'q' keypress

225

if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):

226

break

227
228

# If the mouse is pressed send the position of it to the robot

229

ev = pygame.event.get()

230

for event in ev:

231

if event.type == pygame.MOUSEBUTTONUP:

232

x, y = pygame.mouse.get_pos()

233

# With the dicids[XX] we can choose the robot that will reciev the order

234

dicids[0].publish_desired_position(x,y,0)

235

print(x,y)

236
237

# Finish the program and clean the memory

238

cv2.destroyAllWindows()

239

cv_file.release()

240

pygame.quit()
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A1. Codi dels robots
Codi executat a la Raspberry pi que incorpora cada robot.
1

###################################################

2

#

3

#

4

#

5

#

6

#

7

###################################################

#
TFG Marc Aymerich Cugat
Spring 2020

#
#

Robot 1 software running in RPI

#

#

8
9

import paho.mqtt.client as mqtt

10

import paho.mqtt.subscribe as sub

11

import numpy as np

12

import serial

13

import time

14

import struct

15
16

#Robot identification, is necessary to change it for each robot

17

#It must be the same that apears in the Tag

18

RobotID = 1

19
20

#some variabes initialization and param config

21

broker="192.168.1.51"

22

coordX = 0

23

coordY = 0

24

orient = 0

25

desX = 800

26

desY = 450

27

desRot = 0

28

vector = []

29

detected = False

30

calib = 0

31

caliblist = [1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1]

32

drivingmode = 0 #0: stopped, 1: automatic, 2: splines

33

vecX = b"0"

34

vecY = b"0"

35

rot = b"0"

36
37

# Define the necessary functions to use the MQTT protocol

38

def lost(client, userdata, message):

39

messages.append([message.topic,str(message.payload.decode("utf-8"))])

40
41

def on_message_posX(client, userdata, message):
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42

messages.append([message.topic,str(message.payload.decode("utf-8"))])

43

global coordX

44

coordX = float(message.payload.decode("utf-8"))

45
46

def on_message_posY(client, userdata, message):

47

messages.append([message.topic,str(message.payload.decode("utf-8"))])

48

global coordY

49

coordY = float(message.payload.decode("utf-8"))

50
51

def on_message_rot(client, userdata, message):

52

messages.append([message.topic,str(message.payload.decode("utf-8"))])

53

global orient

54

orient = float(message.payload.decode("utf-8"))

55
56

def on_message_desX(client, userdata, message):

57

messages.append([message.topic,str(message.payload.decode("utf-8"))])

58

global desX

59

desX = float(message.payload.decode("utf-8"))

60

global drivingmode

61

drivingmode = 1

62
63

def on_message_desY(client, userdata, message):

64

messages.append([message.topic,str(message.payload.decode("utf-8"))])

65

global desY

66

desY = float(message.payload.decode("utf-8"))

67

global drivingmode

68

drivingmode = 1

69
70

def on_message_desRot(client, userdata, message):

71

messages.append([message.topic,str(message.payload.decode("utf-8"))])

72

global desRot

73

desRot = float(message.payload.decode("utf-8"))

74

global drivingmode

75

drivingmode = 1

76
77

def on_message_detected(client, userdata, message):

78

global detected

79

detected = bool(message.payload)

80
81

def on_message_calib(client, userdata, message):

82

global calib

83

calib = int(message.payload)

84

if calib == 2:

85
86

print("starting camera calibration...")
elif calib == 1:
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87

print("calib state:",calib)

88

ser.write(b"\n")

89
90
91

ser.write(b"orientated\n")
else:
print("calib state:",calib)

92
93

def on_message(client, userdata, message):

94

msg=str(message.payload.decode("utf-8"))

95

print("message =",msg)

96

topic=message.topic

97

messages.append([topic,msg])

98

print("topic =",topic)

99
100
101
102
103
104

def on_connect(client, userdata, flags, rc):
if rc==0:
client.connected_flag=True
client.subscribe([(general_sub_topic,0),("ObjectLost",0)])
else:

105

client.bad_connection_flag=True

106

client.connected_flag=False

107
108

#Function to ask the angle of the IMU to the arduino and get back the value

109

def get_arduino_real_angle():

110

print("getting arduino angle")

111

ser.reset_input_buffer()

112

ser.reset_output_buffer()

113

ser.flush()

114

ser.write(b"getang\n")

115

isfloat = False

116

while(not isfloat):

117

try:

118

angle = float(ser.readline().decode('utf-8').rstrip())

119
120

isfloat = True
except:

121

ser.reset_input_buffer()

122

ser.reset_output_buffer()

123

ser.flush()

124

ser.write(b"getang\n")

125

angle = ser.readline().decode('utf-8').rstrip()

126

print("not float")

127

return float(angle)

128
129

def calc_spline(points_vector):

130

if len(points_vector) > 2:

131

if all(i < j for i, j in zip(points_vector, points_vector[1:])):
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132
133
134

messages=[]

135

#topics definition

136

sub_topic_x="robot/"+str(RobotID)+"/coordx"

137

sub_topic_y="robot/"+str(RobotID)+"/coordy"

138

sub_topic_Dx="robot/"+str(RobotID)+"/desiredx"

139

sub_topic_Dy="robot/"+str(RobotID)+"/desiredy"

140

sub_topic_Drot="robot/"+str(RobotID)+"/desiredrot"

141

sub_topic_rot="robot/"+str(RobotID)+"/rotation"

142

sub_topic_detected="robot/"+str(RobotID)+"/detected"

143

sub_topic_calib="robot/"+str(RobotID)+"/calib"

144

general_sub_topic="robot/"+str(RobotID)+"/#"

145

client= mqtt.Client("robot"+str(RobotID))

146
147

#soem MQTT definitions

148

client.on_connect=on_connect

149

client.connected_flag=False

150

client.message_callback_add(sub_topic_x, on_message_posX)

151

client.message_callback_add(sub_topic_y, on_message_posY)

152

client.message_callback_add(sub_topic_rot, on_message_rot)

153

client.message_callback_add(sub_topic_detected, on_message_detected)

154

client.message_callback_add(sub_topic_calib, on_message_calib)

155

client.message_callback_add(sub_topic_Dx, on_message_desX)

156

client.message_callback_add(sub_topic_Dy, on_message_desY)

157

client.message_callback_add(sub_topic_Drot, on_message_desRot)

158
159

client.message_callback_add("ObjectLost", lost)

160
161

if __name__ == '__main__':

162
163

#sequence to conect to the arduino trough serial

164

try:

165
166

ser = serial.Serial('/dev/ttyACM0', 57600, timeout=0.01)
print("serial conection: 1")

167

except:

168

try:

169

ser = serial.Serial('/dev/ttyACM1', 57600, timeout=0.01)

170

print("serial conection: 1")

171
172

except:
print("error in serial conecction: No port avaliable")

173
174

#sequence to reset aduino

175

ser.flush()
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176

ser.setDTR(False)

177

time.sleep(1)

178

ser.setDTR(True)

179

time.sleep(2)

180

ser.setDTR(False)

181

time.sleep(1)

182

ser.setDTR(True)

183

print("Starting MPU Stabilization")

184
185

#sequence 2 wait the IMU stabilization

186

for realtime in range(20):

187

print(str(realtime*5)+"/100")

188

time.sleep(1)

#stabilization time needed by the MPU

189

ser.write(b"\n")

190

ser.write(b"start\n")

191

line = ser.readline().decode('utf-8').rstrip()

192

print(line)

193

print("MPU stable, starting system...")

194
195

#client conection to the broker and start listening for the subscrited topics messages

196

client.connect(broker)

197

client.loop_start()

198

time.sleep(1)

199
200

client.publish("robot/"+str(RobotID)+"/start",1)

201

while True:

202

if(detected):

203

if (calib == 2):

204

#prepare to send to the arduino the comand to rotate de robot

205

enviar = str("vecs,0,0,"+str(int(float(orient)*10))+"\n")

206

print(enviar)

207

ser.write(enviar.encode('utf-8'))

208

if len(caliblist) < 30:

209

caliblist.append(int(float(orient)*10))

210

else:

211

caliblist.pop(0)

212

caliblist.append(int(float(orient)*10))

213

print(len(caliblist),caliblist.count(0),caliblist)

214

if caliblist.count(0) > len(caliblist)-1:

215

calib = 1

216

client.publish("robot/"+str(RobotID)+"/calib",1)

217

elif(calib == 1):

218

if drivingmode == 0:

#set the robot to "waiting mode"

219

time.sleep(3)

220

print(str(get_arduino_real_angle()))
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221

# drivingmode = 1

222

enviar = "vecp," + str(0) + "," + str(0) + ",50\n"

223

print(enviar)

224

ser.write(enviar.encode("utf-8"))

225

elif drivingmode == 1:

#set the robot to moving mode1

226

robotangle = get_arduino_real_angle()*3.1415/180

227

print(robotangle)

228

#direction vector calculation

229

try:

230
231
232
233
234
235
236

vector[0] = desX-coordX
except:
vector.append(desX-coordX)
try:
vector[1] = -desY+coordY
except:
vector.append(-desY+coordY)

237
238

#correcting the trajectory considering the real angle of the robot

239

print(vector)

240

modvec = np.sqrt(vector[0]**2+vector[1]**2)

241

vectorangle = np.arctan2(vector[1],vector[0])

242

vector[0] = modvec*(np.cos(vectorangle-robotangle))

243

vector[1] = modvec*(np.sin(vectorangle-robotangle))

244

print(vector)

245
246

#limiting the robot speed

247

if vector[0]>200:

248

vector[0] = 200

249

elif vector[0]<-200:

250
251

vector[0] = -200
if vector[1]>200:

252

vector[1] = 200

253

elif vector[1]<-200:

254

vector[1] = -200

255
256

#if the robot needs to be stoped switch to driving mode 0 (waiting)

257

if abs(vector[0]) < 2 and abs(vector[1]) < 2:

258

drivingmode = 0

259
260

#send to the arduino the vector that should be perform by the robot

261

enviar = "vecs," + str(round(vector[0]*0.5,1)) + "," + str(round(vector[1]*0.5,1)) + ",0\n"

262

print(enviar)

263

ser.write(enviar.encode("utf-8"))
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Codi executat a l’Arduino que incorpora cada robot.
1

////////////////////////////////////////////////////

2

//

3

//

4

//

5

//

6

//

7

//

8

////////////////////////////////////////////////////

9

#include "I2Cdev.h"

10

#include "MPU6050_6Axis_MotionApps20.h"

11

#if I2CDEV_IMPLEMENTATION == I2CDEV_ARDUINO_WIRE

12

#include "Wire.h"

13

#endif

14

#include <PID_v1.h>

15

// default I2C address is 0x68

16

// specific I2C addresses may be passed as a parameter here

17

// AD0 low = 0x68

18

// AD0 high = 0x69

19

MPU6050 mpu;

20

//Rotation PID definition

21

double Kp = 3, Ki = 0.0, Kd = 00.00;

22

double Input, Output, Setpoint;

23

PID pid(&Input, &Output, &Setpoint, Kp, Ki, Kd, REVERSE);

24

// motors pinout definition

25

#define enablePin1 22

26

#define ms1Pin1 27

27

#define ms2Pin1 28

28

#define ms3Pin1 29

29

#define resetPin1 23

30

#define sleepPin1 24

31

#define dirPin1 26

32

#define stepPin1 25

//
TFG Marc Aymerich Cugat
Spring 2020

//
//

Arduino code to control de motors and the //
robot movement

//
//
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33

#define enablePin2 30

34

#define ms1Pin2 35

35

#define ms2Pin2 36

36

#define ms3Pin2 37

37

#define resetPin2 31

38

#define sleepPin2 32

39

#define dirPin2 34

40

#define stepPin2 33

41

#define enablePin3 38

42

#define ms1Pin3 43

43

#define ms2Pin3 44

44

#define ms3Pin3 45

45

#define resetPin3 39

46

#define sleepPin3 40

47

#define dirPin3 42

48

#define stepPin3 41

49

#define sensorinterrupt 2

50

//define the size of the buffer for the calibration

51

#define t 1000

52

#define INTERRUPT_PIN sensorinterrupt

53

#define LED_PIN 13

54

bool blinkState = false;

55

// MPU control/status vars

56

bool dmpReady = false; // set true if DMP init was successful

57

uint8_t mpuIntStatus; // holds actual interrupt status byte from MPU

58

uint8_t devStatus;

59

uint16_t packetSize;

60

uint16_t fifoCount;

61

uint8_t fifoBuffer[64]; // FIFO storage buffer

62

float antyaw, yaw, angY, angZ;

63

Quaternion q;

// return status after each device operation (0 = success, !0 = error)
// expected DMP packet size (default is 42 bytes)
// count of all bytes currently in FIFO

// [w, x, y, z]
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64

VectorInt16 aa;

65

VectorInt16 aaReal;

66

VectorInt16 aaWorld; // [x, y, z]

67

VectorFloat gravity;

68

float ypr[3];

69

//stepper variables

70

const int mschangespeed1 = 100;

71

const int mschangespeed2 = 300;

72

float vel;

73

float speedM1 = 0;

74

float speedM2 = 0;

75

float speedM3 = 0;

76

float speed2M1 = 0;

77

float speed2M2 = 0;

78

float speed2M3 = 0;

79

float delayM1 = 1000000;

80

float delayM2 = 1000000;

81

float delayM3 = 1000000;

82

float accel = 0.01;

83

double actmillis1 = 0;

84

double antmillis1 = 0;

85

double actmillis2 = 0;

86

double antmillis2 = 0;

87

double actmillis3 = 0;

88

double antmillis3 = 0;

89

double cmicros = 0;

90

double pmicrosM1 = 0;

91

double pmicrosM2 = 0;

92

double pmicrosM3 = 0;

93

int prevM1 = 0;

94

int actdirecM1 = 0;

95

double stpmotM1 = 0;

96

int prevM2 = 0;

97

int actdirecM2 = 0;

98

double stpmotM2 = 0;

99

int prevM3 = 0;

100

int actdirecM3 = 0;
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101

double stpmotM3 = 0;

102

int start = 0;

103

int calibrated = 0;

104

float registre[t];

105

//vector variables

106

int vectorX = 0;

//max speed 300

107

int vectorY = 0;

//max speed 300

108

float rot = 0;

//max rot speed 72º/s

109

float orientation = 0;

110

float orientation0 = 0;

111

int lap = 0;

112

float rotant = 0;

113

float omega = 0;

114

const float rad120 = 2 * 3.1415 / 3;

115

double antmicrosrot = 0;

116

double curmicrosrot = 0;

117

//interruption function definition

118

volatile bool mpuInterrupt = false;

119

void dmpDataReady() {

120

mpuInterrupt = true;

121

}

122

void setup() {

123

// join I2C bus (I2Cdev library doesn't do this automatically)

124

#if I2CDEV_IMPLEMENTATION == I2CDEV_ARDUINO_WIRE

125

Wire.begin();

126

Wire.setClock(400000); // 400kHz I2C clock.

127

#elif I2CDEV_IMPLEMENTATION == I2CDEV_BUILTIN_FASTWIRE

128

Fastwire::setup(400, true);

129

#endif

130

Serial.begin(57600);

131

Serial.setTimeout(50);

132

// Initializing I2C devices (MPU6050)

133

mpu.initialize();
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134

pinMode(INTERRUPT_PIN, INPUT);

135

// Initializing DMP

136

devStatus = mpu.dmpInitialize();

137

// Calib values

138

mpu.setXGyroOffset(-24);

139

mpu.setYGyroOffset(-52);

140

mpu.setZGyroOffset(39);

141

mpu.setZAccelOffset(4743);

142

// Enabling DMP

143

if (devStatus == 0) {

144

mpu.setDMPEnabled(true);

145

// start interruptions

146

attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(INTERRUPT_PIN), dmpDataReady, RISING);

147

mpuIntStatus = mpu.getIntStatus();

148

//

149

dmpReady = true;

150

// get expected DMP packet size for later comparison

151

packetSize = mpu.dmpGetFIFOPacketSize();

152

} else {

153

//

Serial.print(F("DMP Initialization failed (code "));

154

//

Serial.print(devStatus);

155

//

Serial.println(F(")"));

156

}

157

pid.SetMode(AUTOMATIC);

158

pid.SetOutputLimits(-360000, 360000);

159

Setpoint = 0;

160

pinMode(enablePin1, OUTPUT);

161

pinMode(ms1Pin1, OUTPUT);

Serial.println(F("DMP ready! Waiting for first interrupt..."));
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162

pinMode(ms2Pin1, OUTPUT);

163

pinMode(ms3Pin1, OUTPUT);

164

pinMode(resetPin1, OUTPUT);

165

pinMode(sleepPin1, OUTPUT);

166

pinMode(dirPin1, OUTPUT);

167

pinMode(stepPin1, OUTPUT);

168

pinMode(enablePin2, OUTPUT);

169

pinMode(ms1Pin2, OUTPUT);

170

pinMode(ms2Pin2, OUTPUT);

171

pinMode(ms3Pin2, OUTPUT);

172

pinMode(resetPin2, OUTPUT);

173

pinMode(sleepPin2, OUTPUT);

174

pinMode(dirPin2, OUTPUT);

175

pinMode(stepPin2, OUTPUT);

176

pinMode(enablePin3, OUTPUT);

177

pinMode(ms1Pin3, OUTPUT);

178

pinMode(ms2Pin3, OUTPUT);

179

pinMode(ms3Pin3, OUTPUT);

180

pinMode(resetPin3, OUTPUT);

181

pinMode(sleepPin3, OUTPUT);

182

pinMode(dirPin3, OUTPUT);

183

pinMode(stepPin3, OUTPUT);

184

msM1(2);

185

msM2(2);

186

msM3(2);

187

for (int i = 0; i < t; i++) {

188

registre[i] = i;

189

}

190

delay(2);

191

}

192

void loop() {

193

// stop the program in case there is any problem in the initialization

194

if (!dmpReady) return;

195

// while there aren't interruptions this part is runing
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196

while (!mpuInterrupt && fifoCount < packetSize) {

197

//if there is any message in the serial port read it

198

if (Serial.available() > 0) {

199

String inSer = Serial.readStringUntil('\n');

200

//if it starts with "vecs," extract the values that will come after it separated by ,

201

if (inSer.startsWith("vecs,")) {

A1.

String input = inSer;

A2.

inSer = "";

A3.

float auxX, auxY, auxi, firstVal, secondVal, thirdVal;

A4.

String temp;

A5.

bool nf = false;

A6.

for (int i = 0; i < input.length(); i++) {

A7.

if (input.substring(i, i + 1) == ",") {

A8.

if (nf == true) {

201.8.1

firstVal = input.substring(auxi + 1, i).toFloat();

201.8.2

temp = input.substring(i + 1);

201.8.3

break;

A9.

}

A10.

auxi = i;

A11.

nf = true;

A12.

}

A13.

}

A14.

for (int i = 0; i < temp.length(); i++) {

A15.

if (temp.substring(i, i + 1) == ",") {

A16.

secondVal = temp.substring(0, i).toFloat();

A17.

thirdVal = temp.substring(i + 1).toFloat();

A18.

break;

A19.

}

A20.

}

A21.

vectorX = firstVal;

A22.

vectorY = secondVal;

A23.

omega = thirdVal / 100;

A24.

//compute the speeds of the motors

A25.

speed2M1 = vectorX + rot;

A26.

speed2M2 = vectorX * cos(rad120) - vectorY * sin(rad120) + rot;

A27.

speed2M3 = vectorX * cos(-rad120) - vectorY * sin(-rad120) + rot;
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A28.

speedM1 = vectorX + rot;

A29.

speedM2 = vectorX * cos(rad120) - vectorY * sin(rad120) + rot;

A30.

speedM3 = vectorX * cos(-rad120) - vectorY * sin(-rad120) + rot;

A31.

delayM1 = pow(abs(speedM1), -1) / 200 * 10000000;

A32.

delayM2 = pow(abs(speedM2), -1) / 200 * 10000000;

A33.

delayM3 = pow(abs(speedM3), -1) / 200 * 10000000;

202

}

203

//if it starts with "vecp," extract the values that will come after it separated by ,

204

if (inSer.startsWith("vecp,")) {

A1.

String input = inSer;

A2.

inSer = "";

A3.

float auxX, auxY, auxi, firstVal, secondVal, thirdVal;

A4.

String temp;

A5.

bool nf = false;

A6.

for (int i = 0; i < input.length(); i++) {

A7.

if (input.substring(i, i + 1) == ",") {

A8.

if (nf == true) {

204.8.1

firstVal = input.substring(auxi + 1, i).toFloat();

204.8.2

temp = input.substring(i + 1);

204.8.3

break;

A9.

}

A10.

auxi = i;

A11.

nf = true;

A12.

}

A13.

}

A14.

for (int i = 0; i < temp.length(); i++) {

A15.

if (temp.substring(i, i + 1) == ",") {

A16.

secondVal = temp.substring(0, i).toFloat();

A17.

thirdVal = temp.substring(i + 1).toFloat();

A18.

break;

A19.

}

A20.

}

A21.

vectorX = firstVal;
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A22.

vectorY = secondVal;

A23.

orientation = thirdVal+orientation0;

A24.

//compute the speeds of the motors

A25.

speed2M1 = vectorX + rot;

A26.

speed2M2 = vectorX * cos(rad120) - vectorY * sin(rad120) + rot;

A27.

speed2M3 = vectorX * cos(-rad120) - vectorY * sin(-rad120) + rot;

A28.

speedM1 = vectorX + rot;

A29.

speedM2 = vectorX * cos(rad120) - vectorY * sin(rad120) + rot;

A30.

speedM3 = vectorX * cos(-rad120) - vectorY * sin(-rad120) + rot;

A31.

delayM1 = pow(abs(speedM1), -1) / 200 * 10000000;

A32.

delayM2 = pow(abs(speedM2), -1) / 200 * 10000000;

A33.

delayM3 = pow(abs(speedM3), -1) / 200 * 10000000;

205

}

206

//if it starts with "start" enable the motors and start computing the PID

207

if (inSer.startsWith("start")) {

A1.

start = 1;

A2.

digitalWrite(enablePin1, 0);

A3.

digitalWrite(enablePin2, 0);

A4.

digitalWrite(enablePin3, 0);

A5.

digitalWrite(sleepPin1, 1);

A6.

digitalWrite(sleepPin2, 1);

A7.

digitalWrite(sleepPin3, 1);

A8.

digitalWrite(resetPin1, 1);

A9.

digitalWrite(resetPin2, 1);

A10.

digitalWrite(resetPin3, 1);

208

}

209

if (inSer.startsWith("getang")) {

A1.

Serial.println(orientation-orientation0);

210

}

211

if (inSer.startsWith("orientated")) {

A1.

orientation0 = orientation;

212

}

213

}

214

//if there is any change in the rot, recalculate the speed of the motors

215

if (rot != rotant) {

216

rotant = rot;

217

speed2M1 = vectorX + rot;
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218

speed2M2 = vectorX * cos(rad120) - vectorY * sin(rad120) + rot;

219

speed2M3 = vectorX * cos(-rad120) - vectorY * sin(-rad120) + rot;

220

speedM1 = vectorX + rot;

221

speedM2 = vectorX * cos(rad120) - vectorY * sin(rad120) + rot;

222

speedM3 = vectorX * cos(-rad120) - vectorY * sin(-rad120) + rot;

223

delayM1 = pow(abs(speedM1), -1) / 200 * 10000000;

224

delayM2 = pow(abs(speedM2), -1) / 200 * 10000000;

225

delayM3 = pow(abs(speedM3), -1) / 200 * 10000000;

226

}

227

if (speedM1 != 0) {

228

cmicros = micros();

229

if (speedM1 > 0)

A1.

setdirM1(1);

230

else

A1.

setdirM1(0);

231

dostepM1();

232

}

233

if (speedM2 != 0) {

234

cmicros = micros();

235

if (speedM2 > 0)

A1.

setdirM2(1);

236

else

A1.

setdirM2(0);

237

dostepM2();

238

}

239

if (speedM3 != 0) {

240

cmicros = micros();

241

if (speedM3 > 0)

A1.

setdirM3(1);

242

else

A1.

setdirM3(0);

243

dostepM3();

244

}

245

}

246

mpuInterrupt = false;

247

mpuIntStatus = mpu.getIntStatus();

248

// Obtener datos del FIFO
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249

fifoCount = mpu.getFIFOCount();

250

// Controlar overflow

251

if ((mpuIntStatus & 0x10) || fifoCount == 1024) {

252

mpu.resetFIFO();

253

//

254

}

255

else if (mpuIntStatus & 0x02) {

256

// wait for correct available data length, should be a VERY short wait

257

while (fifoCount < packetSize) fifoCount = mpu.getFIFOCount();

258

// read a packet from FIFO

259

mpu.getFIFOBytes(fifoBuffer, packetSize);

260

// track FIFO count here in case there is > 1 packet available

261

// (this lets us immediately read more without waiting for an interrupt)

262

fifoCount -= packetSize;

263

// MMostrar Yaw, Pitch, Roll

264

mpu.dmpGetQuaternion(&q, fifoBuffer);

265

mpu.dmpGetGravity(&gravity, &q);

266

mpu.dmpGetYawPitchRoll(ypr, &q, &gravity);

267

antyaw = yaw;

268

yaw = ypr[0] * 180 / M_PI;

269

angY = ypr[1] * 180 / M_PI;

270

angZ = ypr[2] * 180 / M_PI;

271

if (start) {

272

curmicrosrot = micros();

273

if (curmicrosrot - antmicrosrot >= 100) {

Serial.println(F("FIFO overflow!"));

A1.

antmicrosrot = curmicrosrot;

A2.

orientation = orientation + omega;

A3.

if (antyaw > 160 and yaw < -160) {

A4.

lap ++;

A5.

}

A6.

if (antyaw < -160 and yaw > 160) {

A7.

lap --;

A8.

}
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A9.

Setpoint = orientation;

274

}

275

Input = yaw + (lap*360);

276

if (1){

A1.

//cond180) {

pid.Compute();

277

}

278

rot = Output;

279

//

280

}

281

else {

282

//

Serial.print("ypr\t");

283

//

Serial.print(ypr[0] * 180 / M_PI);

284

//

Serial.print("\t");

285

//

Serial.print(ypr[1] * 180 / M_PI);

286

//

Serial.print("\t");

287

//

Serial.println(ypr[2] * 180 / M_PI);

288

}

289

}

290

}

Serial.println(angX);

291

292

int controllerM1(float mspeed) {

293

if (abs(mspeed) >= mschangespeed2) {

294

msM1(2);

295

}

296

else {

297

mspeed = mspeed * 4;

298

msM1(3);

299

}

300

return mspeed;

301

}
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302

int controllerM2(float mspeed) {

303

if (abs(mspeed) >= mschangespeed2) {

304

msM2(2);

305

}

306

else {

307

mspeed = mspeed * 4;

308

msM2(3);

309

}

310

return mspeed;

311

}

312

int controllerM3(float mspeed) {

313

if (abs(mspeed) >= mschangespeed2) {

314

msM3(2);

315

}

316

else {

317

mspeed = mspeed * 4;

318

msM3(3);

319

}

320

return mspeed;

321

}

322
323

void msM1(int mode) {

324

switch (mode) {

325

case 1:

326

digitalWrite(ms1Pin1, 0);

327

digitalWrite(ms2Pin1, 0);

328

digitalWrite(ms3Pin1, 0);

329

break;

330

case 2:

331

digitalWrite(ms1Pin1, 1);

332

digitalWrite(ms2Pin1, 0);

333

digitalWrite(ms3Pin1, 0);

334

break;

335

case 3:

336

digitalWrite(ms1Pin1, 0);

337

digitalWrite(ms2Pin1, 1);

338

digitalWrite(ms3Pin1, 0);
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339

break;

340

case 4:

341

digitalWrite(ms1Pin1, 1);

342

digitalWrite(ms2Pin1, 1);

343

digitalWrite(ms3Pin1, 0);

344

break;

345

case 5:

346

digitalWrite(ms1Pin1, 0);

347

digitalWrite(ms2Pin1, 0);

348

digitalWrite(ms3Pin1, 1);

349

break;

350

case 6:

351

digitalWrite(ms1Pin1, 1);

352

digitalWrite(ms2Pin1, 0);

353

digitalWrite(ms3Pin1, 1);

354

break;

355

case 7:

356

digitalWrite(ms1Pin1, 0);

357

digitalWrite(ms2Pin1, 1);

358

digitalWrite(ms3Pin1, 1);

359

break;

360

case 8:

361

digitalWrite(ms1Pin1, 1);

362

digitalWrite(ms2Pin1, 1);

363

digitalWrite(ms3Pin1, 1);

364

break;

365

}

366

}

367

void msM2(int mode) {

368

switch (mode) {

369

case 1:

370

digitalWrite(ms1Pin2, 0);

371

digitalWrite(ms2Pin2, 0);

372

digitalWrite(ms3Pin2, 0);

373

break;

374

case 2:

375

digitalWrite(ms1Pin2, 1);

376

digitalWrite(ms2Pin2, 0);

377

digitalWrite(ms3Pin2, 0);

378

break;

379

case 3:

380

digitalWrite(ms1Pin2, 0);

381

digitalWrite(ms2Pin2, 1);
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382

digitalWrite(ms3Pin2, 0);

383

break;

384

case 4:

385

digitalWrite(ms1Pin2, 1);

386

digitalWrite(ms2Pin2, 1);

387

digitalWrite(ms3Pin2, 0);

388

break;

389

case 5:

390

digitalWrite(ms1Pin2, 0);

391

digitalWrite(ms2Pin2, 0);

392

digitalWrite(ms3Pin2, 1);

393

break;

394

case 6:

395

digitalWrite(ms1Pin2, 1);

396

digitalWrite(ms2Pin2, 0);

397

digitalWrite(ms3Pin2, 1);

398

break;

399

case 7:

400

digitalWrite(ms1Pin2, 0);

401

digitalWrite(ms2Pin2, 1);

402

digitalWrite(ms3Pin2, 1);

403

break;

404

case 8:

405

digitalWrite(ms1Pin2, 1);

406

digitalWrite(ms2Pin2, 1);

407

digitalWrite(ms3Pin2, 1);

408

break;

409

}

410

}

411

void msM3(int mode) {

412

switch (mode) {

413

case 1:

414

digitalWrite(ms1Pin3, 0);

415

digitalWrite(ms2Pin3, 0);

416

digitalWrite(ms3Pin3, 0);

417

break;

418

case 2:

419

digitalWrite(ms1Pin3, 1);

420

digitalWrite(ms2Pin3, 0);

421

digitalWrite(ms3Pin3, 0);

422

break;

423

case 3:

424

digitalWrite(ms1Pin3, 0);
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425

digitalWrite(ms2Pin3, 1);

426

digitalWrite(ms3Pin3, 0);

427

break;

428

case 4:

429

digitalWrite(ms1Pin3, 1);

430

digitalWrite(ms2Pin3, 1);

431

digitalWrite(ms3Pin3, 0);

432

break;

433

case 5:

434

digitalWrite(ms1Pin3, 0);

435

digitalWrite(ms2Pin3, 0);

436

digitalWrite(ms3Pin3, 1);

437

break;

438

case 6:

439

digitalWrite(ms1Pin3, 1);

440

digitalWrite(ms2Pin3, 0);

441

digitalWrite(ms3Pin3, 1);

442

break;

443

case 7:

444

digitalWrite(ms1Pin3, 0);

445

digitalWrite(ms2Pin3, 1);

446

digitalWrite(ms3Pin3, 1);

447

break;

448

case 8:

449

digitalWrite(ms1Pin3, 1);

450

digitalWrite(ms2Pin3, 1);

451

digitalWrite(ms3Pin3, 1);

452

break;

453

}

454

}

455
456

int accelM1(float newspeed) {

457

if (newspeed > speedM1) {

458

actmillis1 = millis();

459

if (actmillis1 - antmillis1 > 10) { //the acceleration is updapted only if it has been updated more than 10 milliseconds before

460

antmillis1 = actmillis1;

461

speedM1 += accel;

462

}

463

}

464

else {

465

speedM1 = newspeed;

466

}

467

return int(speedM1);

468

}
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469

int accelM2(float newspeed) {

470

if (newspeed > speedM2) {

471

actmillis2 = millis();

472

if (actmillis2 - antmillis2 > 10) { //the acceleration is updapted only if it has been updated more than 10 milliseconds before

473

antmillis2 = actmillis2;

474

speedM2 += accel;

475

}

476

}

477

else {

478

speedM2 = newspeed;

479

}

480

return int(speedM2);

481

}

482

int accelM3(float newspeed) {

483

if (newspeed > speedM3) {

484

actmillis3 = millis();

485

if (actmillis3 - antmillis3 > 10) { //the acceleration is updapted only if it has been updated more than 10 milliseconds before

486

antmillis3 = actmillis3;

487

speedM3 += accel;

488

}

489

}

490

else {

491

speedM3 = newspeed;

492

}

493

return int(speedM3);

494

}

495

void dostepM1() {

496

if (cmicros - pmicrosM1 >= delayM1) {

497

pmicrosM1 = cmicros;

498

if (prevM1 == 0) {

499

digitalWrite(stepPin1, HIGH);

500

prevM1 = 1;

501

}

502

else {

503

digitalWrite(stepPin1, LOW);

504

prevM1 = 0;

505

}

506

if (actdirecM1 == 1) {

507

stpmotM1 --;

508

}

509

else {

510

stpmotM1 ++;
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511

}

512

}

513

}

514

void dostepM2() {

515

if (cmicros - pmicrosM2 >= delayM2) {

516

pmicrosM2 = cmicros;

517

if (prevM2 == 0) {

518

digitalWrite(stepPin2, HIGH);

519

prevM2 = 1;

520

}

521

else {

522

digitalWrite(stepPin2, LOW);

523

prevM2 = 0;

524

}

525

if (actdirecM2 == 1) {

526

stpmotM2 --;

527

}

528

else {

529

stpmotM2 ++;

530

}

531

}

532

}

533

void dostepM3() {

534

if (cmicros - pmicrosM3 >= delayM3) {

535

pmicrosM3 = cmicros;

536

if (prevM3 == 0) {

537

digitalWrite(stepPin3, HIGH);

538

prevM3 = 1;

539

}

540

else {

541

digitalWrite(stepPin3, LOW);

542

prevM3 = 0;

543

}

544

if (actdirecM3 == 1) {

545

stpmotM3 --;

546

}

547

else {

548

stpmotM3 ++;

549

}

550

}

551

}

//function to do a step with the 2 motor
//cheks the real time and decide if it's the time to do the next step

//function to do a step with the 3 motor
//cheks the real time and decide if it's the time to do the next step
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552

void setdirM1(bool direc) {

553

digitalWrite(dirPin1, !direc);

554

actdirecM1 = direc;

555

}

556

void setdirM2(bool direc) {

557

digitalWrite(dirPin2, !direc);

558

actdirecM2 = direc;

559

}

560

void setdirM3(bool direc) {

561

digitalWrite(dirPin3, !direc);

562

actdirecM3 = direc;

563

}
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Annex B
En aquest annex es poden trobar els plànols de Solid Works del últim prototipus implementat.
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