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RESUM 
 

Aquest projecte està basat en el disseny i construcció d’un sistema de 

robots cooperatius amb control descentralitzat (comportament d’eixam). Els 

robots han de ser capaços de moure objectes de diferents pesos cap als 

extrems d’una sala, per tal efecte, aquests han  de comunicar-se entre ells 

per reclamar ajuda quan un no és capaç de moure un objecte per si sol. Els 

pesos que es poden trobar els robots es diferencien per la quantitat de 

robots necessaris per moure’ls, sent aquests d’un, dos o tres robots. 

Els robots treballen de forma totalment automàtica, de tal forma que 

aquests es mouen per la sala descrivint una trajectòria per detectar 

objectes emetent esquivant els diferents obstacles que puguin trobar en 

busca d’objectes, un cop han trobat un, l’intenten moure i si no són capaços 

envien un senyal d’ajuda mitjançant el sistema de comunicació utilitzat per 

tal efecte, la llum infraroja. 

La electrònica emprada per la realització dels robots es forma de 

microcontroladors juntament amb amplificadors operacionals i 

comparadors. En el microcontrolador està el programa que estimula quin és 

el comportament dels robots segons les dades obtingudes dels sensors.  
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RESUMEN 
 

Este proyecto está basado en el diseño y construcción d’un sistema de 

robots cooperativos con control descentralizado (comportamiento de 

enjambre). Los robots tienen que ser capaces de mover objetos de 

diferentes pesos hacia los extremos de la sala, para tal efecto, estos deben 

comunicarse entre ellos para solicitar ayuda cuando uno no es capaz de 

mover un objeto por sí solo. Los pesos que se pueden encontrar los robots 

se diferencian por la cantidad de robots necesarios para moverlos, siendo 

estos de uno, dos o tres robots. 

Los robots trabajan de forma totalmente automática, de tal forma que estos 

se mueven por la sala describiendo una trayectoria para detectar objetos 

emitiendo esquivando los diferentes obstáculos que pueden encontrar en 

busca de objetos, una vez encuentran uno, lo intentan mover y si no son 

capaces envían un señal de ayuda mediante el sistema de comunicación 

utilizado para tal efecto, la luz infrarroja. 

La electrónica usada para la realización de los robots se forma de 

microcontroladores junto a amplificadores operacionales y comparadores. 

En el microcontrolador esté el programa que estimula cual es el 

comportamiento de los robots según los datos obtenidos por los sensores. 
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ABSTRACT 
 

This project is based on the design and construction of a system with 

decentralized cooperative robots (swarm behavior). The robots have to be 

able to move objects of different weights to the ends of a room, for that 

purpose, they must communicate with each other for help when one is 

unable to move an object by itself. The weights that robots can find, differ 

in the number of robots needed to move them, these being one, two or 

three robots. 

The robots operate fully automatically, so that they move around the room 

describing a path to detect objects emitting , avoiding different obstacles 

that can be found in search of objects, once they find one, they try to move 

and if they are not able to, they send a signal aid by the communication 

system used for this purpose infrared light. 

The electronics used for performing the robots form of microcontrollers with 

comparators and op amps. In the microcontroller the program which 

encourages the behavior of robots according to data collected by the 

sensors is. 
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CAPÍTOL 1:                              

EXPOSICIÓ DE 

L’OBJECTE 
 

1.1.- Objectiu del projecte 
 

L’objectiu del projecte consta de dues parts. La primera és realitzar el 

disseny d’un sistema robòtic amb comportament d’eixam, on a partir de 

robots simples es pot dur a terme una tasca que un sol no pot realitzar i per 

altra banda aproximar-nos a un projecte el més professional possible per 

tindre més experiència per el dia de demà, quan es treballin en una 

empresa real. 

 

El disseny d’un producte sempre és la part més important del projecte, ja 

que s’ha de tindre en compte amb quina la finalitat és realitza el producte, 

que això desemboca a quines especificacions tècniques s’han de portar a 

terme, ajustades a un temps i pressupost predeterminat.  Tenint en compte 

aquests factors, es van definir els objectius del projecte. 

 

- Realitzar un conjunt de robots capaços de cooperar per realitzar un 

objectiu comú. 

- Electrónica senzilla i fent ús de sensor realitzats per nosaltres.  

- Econòmicament barat, el preu del conjunt dels components que 

formen cadascun dels robots rondin els 20€. 

- Realitzar el projecte en un termini de quatre mesos. 

 

El sistema robòtic amb comportament d’eixam com a grup ha de complir els 

següents objectius: 

 

- Han de ser capaços d’interactuar en diferents entorns 

- Han de poder moure objectes d’un pes que requereixi fins a 3 robots 

simples  

 

Pel que fa als robots individuals els objectius que han de complir són: 

 

- Detectar si estan aturats 

- Saber si tenen algun altre robot situat al darrera 

- Emetre un senyal d’ajuda 

- Rebre i entendre els senyals de la resta de robots o objectes 
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1.2.- Motivacions del projecte 
 

Inicialment es va consultar els reguitzell de projectes de final de grau que 

estan disponibles, pocs cridaven l’atenció, i molt eren de simulació. Es 

buscava un treball en el qual es tenia que plantejar un disseny  d’un robot, 

que es tingués que posar a prova els coneixements obtinguts al llarg dels 4 

anys de grau, en aquest punt, ens vam topar amb la idea dels robots 

cooperatius, una idea que semblava interessant i de la qual ens vam 

començar a informar i documentar en aquell moment, arribant a la 

conclusió que es tracta d’uns sistemes robòtics senzills per si sols, però que 

a l’hora contenen una carrega de treball força interesant. Arribats a aquest 

punt i un cop decidits per aquest projecte, una nova motivació va ser el fet 

de decidir-nos, per fer el projecte el més econòmic possible no fer servir 

sensors comercialitzats a l’hora de realitzar les tasques que volem que el 

robot dugui a terme, sinó que aquesta informació la rebi a partir de sensors 

senzills ajustats i dissenyats per nosaltres mateixos.  
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1.3.- Abast del projecte 
 

El projecte consta del disseny i implementació física d’un sistema de cinc 

robots cooperatius treballant de forma cooperativa amb estructura d’eixam.  

Els robots han de ser capaços de moure’s lliurement per qualsevol espai, 

descrivint una trajectòria determinada que permet abastar una gran 

superfície d’influència, per a tal efecte els robots estaran dotats de: 

- Sensor d’aturada 

- Sensor de presencia al darrera  

 

D’aquesta forma, els robots són capaços, gracies a les dades recol·lectades 

tractades pel software del mateix d’esquivar obstacles que apareguin a la 

seva trajectòria. 

 

Els robots han de ser capaços, alhora de rebre i interpretar diferents codis 

de comunicació transmesos per altres robots/objectes que informen de la 

necessitat d’ajuda per moure un objecte, per a tal efecte s’ha de dissenyar 

un sistema de comunicació sense fils punt a punt que informi del missatge i 

de la trajectòria a seguir per complir amb la ajuda. 

 

 

 

Per tal de realitzar aquest sistema, tant el sistema de comunicació com els 

sensors utilitzats seran dissenyats per nosaltres mateixos, evitant usar els 

sistemes comercialitzats que compleixen les mateixes funcions, aconseguint 

així abaratir els costos. 
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CAPÍTOL 2:                          

MARC TEÒRIC 
 

Per entendre el treball realitzat, s’ha de partir d’una base i conèixer els 

principis en que aquest es basa. El treball tracta del disseny d’un sistema de 

robots mòbils amb comportament d’eixam els quals són capaços de 

comunicar-se entre ells. En aquest apartat s’explicaran aquests conceptes. 

 

2.1.- Robots mòbils 
 

Un robot mòbil no és més que una maquina capaç de moure’s en un 

ambient donat. Segons la perspectiva des d’on es mirin poden existir 

diferents classificacions, en aquest apartat veurem la diferenciació dels 

robots mòbils segons el seu grau de dependència i segons la plataforma 

mòbil. 

A continuació veurem la classificació dels robots segons el seu grau de 

dependència: 

- Manual a distància o tele operat 

 

Aquests robots estan totalment sota el control d'un conductor amb un 

comandament o d'un altre dispositiu de control.  

- Seguidor de línia 

 

Són capaços de seguir una línia visual pintada o incrustada al terra. La 

forma de treballar d’aquests robots és mitjançant sensors que es preocupen 

de mantenir el robot amb la línia centrada. Són incapaços d’envoltar els 

obstacles, quan apareix algun obstacle només es poden aturar i esperar.  

- Funcionament de manera autònoma a l'atzar 

 

Els robots autònoms amb el moviment a l'atzar basen el seu funcionament 

en la detecció d’obstacles, quan un sensor detecta alguna mena d’obstacle 

que l’impedeix avançar, canvia la seva trajectòria. 
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- Funcionament de manera autònoma guiada 

 

Un robot autònom guiat coneix alguna informació sobre on està i com 

arribar a diferents punts d'interès a més de conèixer la seva ubicació actual. 

Per aconseguir tals propòsits es fa us de sensors codificadors dels motors, 

la visió, sistemes de visió i de posicionament global. Els sistemes de 

posicionament sovint utilitzen triangulació i la posició relativa per 

determinar la localització i orientació de la plataforma i amb aquesta 

informació pot planificar una ruta al seu següent punt de referència o 

objectiu.  

Els robots mòbils també es poden diferenciar segons la plataforma mòbil 

sobre la qual es mouen, en aquest cas, nomes estudiarem les que aquesta 

esta basada en les rodes, sent els diferents tipus els següents: 

- Diferencial 

 

Tant des del punt de vista de la programació com de la construcció, el 

disseny diferencial és un dels menys complicats sistemes de locomoció. El 

robot pot anar recte, girar sobre si mateix i traçar corbes. 

Un problema important és com resoldre l'equilibri del robot, cal buscar-li un 

suport addicional a les dues rodes ja existents, això s'aconsegueix 

mitjançant una o dues rodes de suport afegides en un disseny triangular o 

romboïdal. El disseny triangular pugues no ser suficient depenent de la 

distribució de pesos del robot, i el romboïdal pot provocar inadaptació al 

terreny si aquest és irregular el que pot exigir alguna classe de suspensió. 

Una altra consideració a fer en aquest disseny és com aconseguir que el 

robot es mogui recte, perquè el robot es mogui en línia recta les seves 

rodes han de girar a la mateixa velocitat. 

Quan els motors troben diferents resistències les velocitats dels motors 

varien i el robot girarà fins i tot encara quan se li hagi ajustat inicialment 

perquè vagi recte. Això vol dir que la velocitat ha de ser controlada 

dinàmicament, o sigui, ha d'existir un mitjà de monitoritzar i canviar la 

velocitat del motor mentre el robot avança. D'aquesta manera la simplicitat 

del disseny queda minimitzada per la complexitat del sistema de control de 

la velocitat; no obstant la reducció de la complexitat mecànica en detriment 

de la complexitat de l'electrònica i del programari és freqüentment una 

elecció més barata i fiable. 
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Figura 1. Estructura diferencial [1] 

 

- Disseny sincronitzat 

 

En aquest disseny totes les rodes (generalment tres) són tant d'adreça com 

a motrius, les rodes estan enclavades de tal forma que sempre apunten en 

la mateixa direcció. Per canviar de direcció el robot gira simultàniament les 

seves rodes al voltant d'un eix vertical, de manera que la direcció del 

mateix canvia, però el seu xassís segueix apuntant en la mateixa direcció 

que tenia. Si el robot té una part davantera (és asimètric) presumiblement 

on es concentren els seus sensors, s'haurà d'arbitrar un procediment 

perquè el seu cos s'orienti en la mateixa direcció que les seves rodes. El 

disseny sincronitzat supera moltes de les dificultats que plantegen el 

disseny diferencial i en tricicle, però per contra suposa una major 

complexitat mecànica. 

 

 

Figura 2. Estructura sincronitzada [2] 
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- Disseny de tricicle i cotxe 

 

El disseny de cotxe amb les seves quatre rodes amb suspensió proporciona 

una bona estabilitat, el disseny en tricicle té unes prestacions similars amb 

l'avantatge de ser mecànicament més simple ja que el cotxe necessita 

alguna unió entre les rodes adreçables. En general en aquests dos dissenys 

les rodes adreçables no són motrius, i no és necessari controlar la velocitat 

de les rodes perquè el robot es mantingui recte. 

 

Figura 3. Estructura de tricicle [3] 
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2.2.- Robòtica d’eixam  
 

La robòtica d’eixam tracta la aplicació de tècniques observades en el 

comportament social d’insectes com les formigues o les abelles. A biologia, 

aquests són un bon exemple de l’existència de grups de grans dimensions 

formats per organismes simples, però que interactuen entre ells formant 

sistemes de major intel·ligència. Els insectes que tenen aquesta forma de 

funcionar són coneguts com insectes socials i la seva gran habilitat és la 

capacitat de coordinar-se per ur a terme tasques que individualment no 

serien capaços de dur a terme. És aquest aspecte el que es té en compte 

per a la creació de robots cooperatius amb comportament d’eixam. 

Al comportament d’eixam no existeix cap mena de mecanisme centralitzat 

que governa el conjunt, però sí que són sistemes robustos flexibles i 

escalables. És això el que es busca a la robòtica d’eixam. Aquestes 

característiques, on existeix un alt grau de redundància entre els diferents 

components individuals del sistema permeten que el sistema en conjunt 

sigui fàcilment adaptable a diferents sistemes i robust als errors, tot i que 

no arriben a la solució més optima. 

Per explicar d’una forma més profunda el concepte robust als errors, es diu 

que el sistema ha de continuar sent efectiu (hipotecant el rendiment) 

encara que existeixin falles d’algun dels individus. Això és degut 

principalment per tres  motius. En primer lloc la redundància, el fet que tots 

els individus duguin a terme la mateixa funció, comporta que la funció 

d’aquell qui ha fallat pot ser compensada per un altre. En segon lloc, el fet 

que el sistema es trobi descentralitzat, fa que una falla d’una part del 

sistema no afecti al global. I per últim, al ser els individus sistemes molt 

senzills, aquests són menys propensos a les falles.  

En resum, la robòtica d’eixam permet per mitjà d’individus simples i senzills 

formar un sistema complex capaç de dur a terme funcions que per si sols 

serien incapaços de realitzar, aconseguint un sistema escalable, adaptable i 

robust encara que amb un baix rendiment. 
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2.3.- Comunicació sense fil 
 

Un dels punts claus en la realització del treball és la comunicació entre els 

diferents mòduls del sistema dissenyat. Aquesta comunicació al tractar-se 

d’objectes mòbils, no podia ser d’un altre tipus que sense fil. 

La comunicació sense fil es aquella comunicació en que l’emissor i el 

receptor no es troben units per cap medi físic, sinó que les senyals es 

propaguen per la modulació d’ones electromagnètiques a traves de l’espai. 

És per aquest motiu, pel que a l’hora de diferenciar i definir els diferents 

tipus de comunicacions sense fil, es pren com a referencia l’espectre 

electromagnètic: 

 

Figura 4. Espectre electromagnètic [4] 

Els rangs de freqüències més utilitzats en les comunicacions sense fils són 

els següents: 

- Microones (MW).  

 

S’entén per microones aquelles ones electromagnètiques la freqüència de 

les quals es troba entre 1 GHz i 300 GHz, al treballar amb freqüències altes, 

els senyals són susceptibles a ser atenuats, pel que han de ser amplificats o 

repetits.  

Es tracta d’un sistema de comunicacions punt a punt utilitzat per a 

transmissions de llarg recorregut fent servir l’espai aeri com a medi físic de 

transmissió.  

- Radiofreqüències (RF).  

 

S’utilitza en les transmissions de ràdio (FM, AM) i televisió digital terrestre 

(TDT). Les radiofreqüències són omnidireccionals i poden travessar 

obstacles sense problemes. 

Per últim, estudiarem d’una forma més extensa el sistema de 

comunicacions emprat en la realització d’aquest treball. 
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- Infrarojos (ANAR).  

 

Són emprats en comunicacions de curta distancia punt a punt,  no poden 

travessar obstacles. Els usos mes habituals d’aquesta freqüència és en els 

diferents comandaments a distancia d’us domèstic, però per al projecte que 

hem dut a terme, aquesta tecnologia encaixa perfectament, ja que permet 

comunicar sistemes completament autònoms, és a dir els robots entre si i 

amb l’entorn (objectes). 

- Sistemes difusos 

Són mètodes d'emissió radial, és a dir que quan una estació emet un senyal 

òptic, aquest pot ser rebut per totes les estacions al mateix temps en la 

cèl·lula. 

En els sistemes difusos les estacions es comuniquen entre si per mitjà de 

superfícies reflectores. 

No és necessària cap línia de visió entre dues estacions, però sí deuen 

estar-ho amb la superfície de reflexió. A més, és recomanable que les 

estacions estiguin prop de la superfície de reflexió, aquesta pot ser passiva 

o activa. En les cèl·lules basades en reflexió passiva, el reflector deu tenir 

altes propietats reflectives i dispersives, mentre que en les basades en 

reflexió activa es requereix d'un dispositiu de sortida reflexiu, conegut com 

a satèl·lit, que amplifica el senyal òptic. La reflexió passiva requereix més 

energia, per part de les estacions, però és més flexible d'usar. 

- Comunicació punt a punt 

Els patrons de radiació de l'emissor i del receptor deuen estar el més a prop 

possible i la seva alineació ha de ser la correcta. Com a resultat, la manera 

punt-a-punt requereix una línia-de-visió entre les dues estacions, emissor i 

receptor per poder comunicar-se. Aquest mode punt-a-punt és el que ens 

és útil per al treball a realitzar, ja que a l’hora que s’envia el missatge, la 

característica de la línia-de-visió, també aporta informació respecte a la 

direcció, que pot ser utilitzada per encarar el robot. 
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2.5.- Estat de l’art 
 

El món dels robots amb comportament d’eixam és un món encara en 

recerca. Fins ara existeixen poques aplicacions en que aquesta forma de 

comportament s’hagi portat a la practica, però aquest camp d’investigació 

porta a fer servir més robots simples per dur a terme tasques més 

complexes aportant a l’hora, flexibilitat i tolerància a falles.  

Els robots cooperatius com a aspecte més ampli, dins del qual els robots 

amb comportament d’eixam estan inclosos, per contra sí que es troben en 

un punt d’investigació més avançat, sent la industria un dels sectors que 

més està apostant per aquesta tecnologia, on grans empreses fan servir 

robots per treballs com són la carrega de maquinaria, transport de peces o 

dur a terme tasques com soldadura o pintura.  

Aquest camp de la robòtica, té els seus orígens a la dècada dels 80, 

moment en que alguns investigadors centren els seus esforços en aquest 

tema deixant de banda el que es feia fins aquell moment, els robots 

simples. 

Alguns exemples pràctics de la utilització d’aquesta tecnològica són: 

- Futbol robòtic 

 

Des de l’any 1997 existeix una competició coneguda com Robocup, que 

tracta de promoure a traves de la competició i l’entreteniment el concepte 

estudiat en aquest apartat, la cooperativitat entre els robots, dotats d’una 

certa intel·ligència artificial. Els robots en les diferents modalitats existents 

(humanoides, de quatre potes i de mida petit o gran), han de coordinar-se 

per aconseguir el resultat final al futbol, marcar gols i evitar que te’ls 

marquin. Per a tal propòsit aquests robots interactuen entre ells. 

 

 

Figura 5. Robots participant a la Robocup [5] 
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- Robots de Kiva Systems 

 

En grans centres de distribució, transport, magatzems o petits negocis amb 

una gran quantitat de moviment de productes es requereix molt temps del 

personal que treballa traslladant aquests productes, el que presenta una 

problemàtica a solucionar, per aquest motiu, va néixer la companyia Kiva 

Systems l'any 2003 que tracta de donar una solució al problema plantejat a 

traves de robots. 

 

 

Figura 6. Robot Kiva en funcionament [6] 
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CAPÍTOL 3:                        

ESTUDI PREVI I 

SOLUCIÓ ADOPTADA 
 

Al llarg de la realització del projecte, aquest ha anat canviant de forma 

significativa, canviant la forma de funcionar des del primer prototip 

dissenyat fins al muntatge final. En aquest apartat es mostren les diferents 

solucions plantejades per a la resolució d’un mateix problema i la solució 

final adoptada. 

 

3.1.- Recepció i emissió  
 

Uns dels factors a tenir en compte a l’hora de fer treballar un conjunt de 

robots de forma ordenada i precisa és la comunicació que aquests tenen 

entre ells. En aquest projecte la comunicació ha de complir un requisit 

indispensable, ha de ser sense fils, dins d’aquest tipus de comunicació, tal 

com s’ha comentat al marc teòric, existeix un ventall de possibilitats, però 

degut a la necessitat de que el preu del projecte compleixi unes limitacions 

pressupostaries i el fet que la comunicació sigui de punt a punt per motius 

funcionals, es descarta fer servir qualsevol mòdul extern de comunicació 

complexa com pot ser GPS, Bluetooth o radiofreqüència. Per tant es fa 

servir la llum ja que existeix un gran ventall de sensors i emissors de llum a 

un bon preu i que compleixen amb les especificacions necessàries. 

 

- Distingir colors + LDR per orientació + LED RGB 

 

Per tal de distingir els diferents tipus d’objectes, una primera idea és la de 

fer-ho a traves de la llum visible, la qual és fàcil de detectar i discernir quin 

color és la font lluminosa. La idea és dotar a cada robot d’un sensor capaç 

de distingir la llum i tres LDR, resistència variable en funció la llum, de tal 

forma que es permet detectar des d’on procedeix la llum i així dirigir el 

robot cap a l’objectiu.  
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Sensor de direcció/LDR 

Els LDR són sensibles a la llum visible, quan no hi ha cap tipus de llum 

tenen un resistència molt alta de l’ordre de megaOhms. En canvi, quan la 

llum incideix sobre la superfície, la resistència baixa i passa a valer unes 

poques desenes de quilo-Ohms.  

 

 

Figura 7. LDR [7] 

 

El microprocessador no és capaç de llegir el valor de resistència òhmica per 

si sol, per la qual cosa s’afegeix una resistència en sèrie a la LDR. Es 

connecta un extrem del conjunt a la tensió d’alimentació i l’altre a massa, 

després es mesura la tensió en el punt mig creant un divisor de tensió 

(Figura 8). 

Com s’ha dit prèviament, el valor òhmic de LDR depèn de la quantitat de 

llum incident. Per poder determinar correctament la resistència connectada 

en sèrie que forma part del divisor de tensió per tal de garantir el major 

rang de tensió, es realitzen diferents test de prova i error fins donar amb el 

punt òptim. 

 

Figura 8. Divisor de tensió, format per LDR+Resisténcia 
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Emissor  

Per tal d’enviar els diferents senyals que diferenciarien la necessitat de 

robots per moure un pes, tant a la part posterior del robot com en els 

“objectes”, es col·loca un LED RGB, un LED capaç de produir llum de color 

vermell, blau i verd ja sigui per separat, tos els color a la vegada o en 

parelles de dos colors. En el cas estudiat, s’emetrà un sòl color a la vegada. 

Cada color representa un missatge diferent per als robots propers.   

 

Sensor de color 

Per distingir els color es fa ús de sensor ISL29125 de la casa INTERSIL. És 

un dispositiu que es controla fent ús del protocol I2C (Explicat a la pàgina 

25). Aquest sensor és capaç de detectar amb molta precisió els colors 

vermell, verd i blau. El sensor conté una matriu de tres per tres formada de 

fotodíodes sensibles a un dels tres colors. Quan la llum d’un dels colors 

detectables impacta contra els fotodíodes, aquests es posen a conduir. La 

corrent que circula a través dels fotodíodes és funció a la quantitat 

d’energia que arriba tenint, però també relació amb la distancia de la font 

emissora.  

El sensor disposa d’un ADC, un dispositiu de transforma la senyal analògica 

de la corrent en senyal digital per guardar aquestes dades en registres, i 

fent servir el protocol I2C es pot accedir a les dades desitjades.  

 

Figura 9. Imatge del sensor (Matriu) [8] 
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El procediment fent servir el protocol I2C per poder accedir a les dades 

obtingudes per els fotodíodes és el següent: 

A l’inici del programa s’ha de fer una configuració inicial, definint les 

condicions de treball desitjades. En el nostre cas, que sigui capaç de 

detectar els tres colors, la resolució de l’ADC de 16 bits i lectura dels 

registres sense interrupció. La configuració està repartida entre el segon 

registre i el quart. En el cas de no fer cap configuració, romandrà la que 

està per defecte, que es pot consultar al “datasheet”. 

Després, cíclicament es van consultant els registres que contenen la 

informació de colors. Cada registre el formen 8 bits, com que es treballa 

amb 16 bits la informació de cada color estarà repartida en dos registres. 

Els registres per cada color són el 9 i el 10 per el verd, el 11 i 12 per el 

vermell i finalment 13 i 14 per el blue. 

 

Figura 10. Imatge del sensor on s’observa funció de cada pin [9] 

 

La tensió d’alimentació necessària pel funcionament del sensor ISL29125 és 

de 3,3 V, així mateix, el nivell lògic “1” també serà 3,3 V. El 

microcontrolador treballa alimentat a 5 V, per tant es requereix un circuit 

transformador de nivell de tensió entre el sensor i el microcontrolador per 

que es puguin entendre. L’esquema del circuit es pot observar a la figura 

11. 

El circuit convertidor és bidireccional, i està format per un transistor 

MOSFET i dues resistències de 10 quiloOhms que fan de “pull-up”.  
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Figura 11. Esquema de circuit convertidor de nivell de tensió 

 

 

- Transmissió en banda base 

 

Una altra opció és enviar un codi per mitjà d’una font lumínica, aquest codi 

es pot emetre de diferents formes, sent una d’elles enviar el senyal en 

banda base. Es denomina banda base al conjunt de senyals que no pateixen 

cap procés de modulació a la sortida de la font que les origina, és a dir són 

senyals que són transmeses en la seva freqüència original. Aquests senyals 

es poden codificar i això dóna lloc als codis de banda base. 

 

Els senyals emprats en banda base es poden classificar de la següent 

forma: 

- NRZ (Non Return to Zero) 

La forma més freqüent i fàcil de transmetre senyals digitals és mitjançant la 

utilització d'un nivell diferent de tensió per a cadascun dels bits. Els codis 

que segueixen aquesta estratègia comparteixen la propietat que el nivell de 

tensió es manté constant durant la durada del bit; és a dir, no hi ha 

transicions (no hi ha tornada al nivell zero de tensió).  

 - Polar 

 El nivell "1" lògic ve marcat per una tensió positiva, mentre que el "0" 

lògic el determina una tensió negativa. 

 - Unipolar 

 El nivell "1" lògic ve marcat per una tensió positiva, mentre que el "0" 

lògic el determina l’absència de senyal 
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- RZ (Return to Zero) 

És un sistema de codificació en el qual el senyal que representa a cada bit 

retorna a zero en un instant dins del temps de l'interval del bit.  

 - Polar 

 El nivell lògic "1" ve marcat per la transició de la polaritat positiva a 

cero, mentre que el "0" lògic el marca la transició de la polaritat negativa a 

cero. 

 - Unipolar 

 El nivell lògic "1" ve marcat per la transició de la polaritat positiva a 

cero, mentre que el "0" lògic el marca la permanència a cero. 

- Manchester 

Aquest sistema de comunicació representa el valor binari de "0" per una 

transició de la polaritat positiva a la negativa, i el valor "1" per una transició 

de la polaritat negativa a la positiva. 

- Altres 

 

 
Figura 12. Tipus de senyals en banda base [10] 

 

En el cas estudiat, degut a que no existeix cap necessitat de codificar el 

senyal i no treballem amb alimentació simètrica, el senyal enviat serà del 

tipus NRZ unipolar.  

Cada objecte envia un missatge xifrat que cadascun dels robots són capaços 

de rebre mitjançant una configuració de 3 receptors amb un angle de 60º 

respecte el receptor central. Cada receptor està aïllat de la resta, 

conjuntament poden determinar per on està venint el missatge i moure’s 

per centrar-se i poder encarar-se per tal de desplaçar l’objecte o donar 

recolzament a un altre robot.  
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Recepció i localització 

El receptor es un fotodíode, el BPW96 que treballa amb una longitud d’ona 

d’uns 950 um, per sobre de l’espectre visible, és a dir, que detecta la 

radiació infraroja. El fet de treballar fora de l’espectre visible permet que la 

llum solar passi a un paper secundari,  ja que per la zona que treballa el 

fotodíode hi ha molta menys energia solar, fent menys dependent de la 

potencia de l’emissor i per tant una millor la detecció del missatge xifrat. 

La configuració que es presenta a la figura 13 permet detectar quan hi ha 

llum infraroja  de quan no hi ha llum IR. Gràcies a aquesta configuració es 

pot treballar de forma binaria. Quan hi ha llum el fototransistor comença a 

conduir tancant el circuit i posant un zero lògic a la sortida, en canvi, quan 

no hi ha llum el fotodíode no condueix fent que circuli corrent per la 

resistència posant un 1 lògic.  

 

 

Figura 13. Esquema elèctric 

 

L’amplitud del senyal o la tensió detectada pels fotodíodes es veu 

importantment reduïda a mesura que s’augmenta la distancia entre 

receptor i emissor. Això és un problema pel microcontrolador perquè 

treballa amb l’estàndard TTL, 5 volts corresponen al 1 lògic i 0 volts 

corresponen a 0 lògic. Per tant la senyal detectada s’ha de “netejar” i 

adequar per el microcontrolador.  

El problema és la poca amplitud de la senyal rebuda, però la solució és 

senzilla i és amplificar fent ús d’amplificadors operacionals. Però per 

assegurar-se de no amplificar els 0 lògics i així només amplificar els 1 

lògics, s’aplica un filtre passa alts de primer ordre per tal d’eliminar la 

component DC. La freqüència de tall és 2Hz, com es por calcular a partir de 

l’expressió 1. 

𝑓𝑐 =  
1

2𝜋𝑅𝐶
      (1) 
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Figura 14. Filtre passa alts de primer ordre 

 

Per tal d’aconseguir l’amplificació desitjada es fa ús la configuració no 

inversora. Per evitar efectes de carrega i seguir la senyal rebuda sense 

modificar-la, es col·loca un seguidor de tensió entre el filtre i l’operacional 

amplificador, aïllant la part de recepció de senyal de la part d’adequació i 

tractament de senyal.  

Com s’ha comentat prèviament el microcontrolador treballa amb l’estàndard 

TTL per discernir entre 1 i 0 lògics, per adequar els nivells lògics es fa servir 

un comparador analògic. La senyal procedent de l’operacional amplificador 

és comparada amb un senyal de tensió continua que fa de tensió llindar. Si 

el senyal rebut és superior a la tensió rebuda la sortida del comparador 

dóna 5 volts de tensió, en canvi, si el senyal és menor, a la sortida del 

comparador hi hauran 0 volts. És necessari l’ús d’una resistència  de “Pull-

Up” de valor d’entre 15 i 25 quiloOhms per poder donar els 5 volts. 

 

Emissor  

L’emissor estudiat és el TSUS5400 de la casa Vishay. No és molt potent 

però gracies al mètode de recepció i  amplificació explicat en l’apartat 

anterior no és un aspecte molt important. La seva velocitat de commutació 

de treball superar àmpliament la freqüència de commutació dels codis 

enviats.  

 

Figura 15. Emissor infraroig [11] 
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- Modulació per desplaçament de freqüència (FSK,Frecuency Shift 

Keying)  

 

La modulació FSK (Frequency Shift Keying), s'empra en la transmissió de 

dades digitals a través d'una línia de comunicacions. Consisteix en la 

generació d'un senyal sinodal de diferent freqüència (portadora) en funció 

de les dades digitals que es vulguin transmetre. Aquest tipus de modulació 

s'empra quan es fa difícil la transmissió en banda base 

 

D'aquesta manera, la modulació consisteix en la generació d'una portadora 

de freqüència f1 quan el bit a transmetre sigui un “0”, i una portadora de 

freqüència f2 quan el bit sigui un “1” tal com es pot veure a la figura 16. 

 

 

Figura 16. Senyal modulada per desplaçament de freqüència [12] 

 

  

Emissor 

 

Per dur a terme aquesta modulació a la practica, s’ha de dissenyar un 

sistema d’emissió i de recepció específics. Pel que fa a l’emissió, en primer 

lloc, al tractar-se els “1” i “0” en aquest cas ones sinusoïdals a una 

freqüència determinada, és necessari un oscil·lador que porti a terme 

aquesta funció, en el nostre cas per l’estudi previ hem fet servir un 

oscil·lador “Bubba” de retràs de fase com el que es mostra a la figura 17. 
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Figura 17. Oscil·lador de Bubba de tercer ordre 

 

 

La freqüència d’oscil·lació ve marcada per l’expressió: 

 

𝑓𝑜 =
√3

2𝜋𝑅𝐶
         (2) 

 

On R=RX1=RX2=RX3 i C=CX1=CX2=CX3 

 

Però a més, per que el sistema oscil·li s’ha de complir que el guany sigui 

Av=-8. Guany que es fixa a partir de les resistències R4 i R5 a partir de la 

següent expressió, al tractar-se d’un amplificador inversor:  

 

𝐴𝑣 = −
Rx5

Rx4
         (3) 

 

A partir de l’oscil·lador de “Bubba”, es sintonitzen dues freqüències en dos 

oscil·ladors diferents bastant diferenciades que representaran els dos estats 

lògics digitals i a traves d’un multiplexor analògic, es selecciona la 

freqüència corresponent per a cada estat lògic. Amb la configuració 

mostrada a la figura 18 amb el senyal de digital governant la sortida de les 

freqüències generades pels oscil·ladors s’aconsegueix emetre la senyal 

modulada per desplaçament de freqüència.  
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Figura 18. Configuració del multiplexor analògic 

 

 

Recepció 

 

Per dur a terme la recepció del codi modulat, s’ha de dissenyar un sistema 

capaç de discernir si la freqüència que ha arribat és la que correspon al “0” 

lògic o per contra és la que correspon a l’ “1” lògic, per a tal efecte s’han de 

dissenyar uns filtres passa banda sintonitzats a les freqüències que els 

estats lògics representin. A més del filtre, tal com es mostra a la figura 19, 

al sistema se’l dota d’un rectificador de mitja ona filtrat de tal forma que el 

fet que hi hagi senyal es transformi en un pols positiu que el 

microcontrolador sigui capaç d’entendre. 

 

 

Figura 19. Filtre passa banda 
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- Solució adoptada 

 

Per tal de decidir quina és la solució que més s’adequa a les necessitats del 

projecte, s’estudien els avantatges i inconvenients que les diferents 

solucions poden oferir de forma individual i es determina segons aquests 

factors quina és la solució més adient. 

Fent servir el sensor de color per diferenciar els diferents colors i LDR per 

enfocar els robots, s’aconsegueix diferenciar d’una forma senzilla diferents 

objectes, però per contra, existeix una clara influencia del sol i la distancia 

de treball és força petita. 

Enviant un senyal que conte informació en banda base, es disminueix la 

influencia del sol en la diferenciació i orientació dels robots i es millora la 

distancia de treball, però per contra la mida del circuit i la dificultat creixen 

de forma evident, existint per tant més focus d’error. 

Per últim, pel que respecta a l’ultima opció estudiada, la modulació per 

desplaçament de freqüència s’aconsegueix una immunitat total enfront el 

soroll i la propagació de la informació per tant millora, per altra banda, 

però,  el disseny tant del circuit emissor com el receptor es dificulten molt, 

havent de realitzar plaques de gran mida, fet que encara ser la millor opció 

per tot el que aporta, la descarta gairebé per complert. 

Per tant, un cop estudiades les característiques de cadascuna de les opcions 

plantejades, la opció escollida és la d’enviar el senyal per diferenciar els 

diferents pesos en banda base, ja que presenta immunitat enfront la llum 

solar i tot i que es susceptible a interferències i soroll, la mida i dificultat de 

construcció d’aquest sistema és menor que no pas l’opció d’enviar el senyal 

modulat per desplaçament de freqüència. 
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3.2.- Mode d’emissió 
 

A l’hora de transmetre un codi a través de la llum per diferenciar diferents 

tipus d’objectes es plantegen diferents alternatives, aquestes es poden 

resumir en transmetre el codi a la regió de l’espectre visible o fora del 

mateix, treballant amb longituds d’ona compreses a l’espectre infraroig. 

 

- Llum visible 

 

Aquest tipus de llum, que rep aquest nom per ser visible per a l’ull humà 

cobreix unes longituds d’ona compreses entre 7,4·10-7 m i 3,6·10-6 m, el 

que correspon a unes freqüències entre 4·1014 Hz i 8·1014 Hz, el que d’acord 

a la quantització de l’energia de Bohr (∆𝐸 =
ℎ·𝑐

𝜆
), dona una energia dels 

fotons entre 1,6 eV i 3,2 eV. 

 

 

Figura 20. Espectre visible [13] 

 

-  Llum infraroja 

 

Aquest tipus de llum, que rep aquest nom per ser visible per a l’ull humà 

cobreix unes longituds d’ona compreses entre 10-3 m i 7,4·10-7 m, el que 

correspon a unes freqüències entre 3·1011 Hz i 4·1014 Hz. 

 

 

Figura 21. Espectre infraroig [14] 
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- Solució adoptada 

 

Per tal de decidir quin serà el focus de llum que portarà implícita la 

informació i desprès d’haver escollit en l’apartat anterior la opció d’enviar 

un missatge en banda base per la diferenciació dels missatges, s’han tingut 

en compte diferents factors.  

El factor més rellevant és la contaminació lumínica que crea la llum visible, 

però el més important és el que s’observa al mirar els espectres 

electromagnètics que emet la llum solar de la figura 22. Es veu clarament 

com l’espectre on emet més energia i per tant és més susceptible a 

interferències és el que correspon a la llum visible, mentre que a l’espectre  

infraroig, escollint una bona parella receptor-emissor que emeti i rebi a una 

longitud d’ona determinada, es pot aconseguir que la llum solar gairebé no 

influeixi en la detecció del codi. 

Per tant es decideix treballar fora de l’espectre solar, més concretament en 

l’espectre infraroig ja que hi ha una gran quantitat de sensors i emissors 

disponibles en el mercat. 

 

 

Figura 22. Espectre electromagnètic de la radiació emesa pel Sol [15] 
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3.3.- Creació de codi 
 

La creació d’un codi xifrat en banda base passa per enviar via sèrie la 

informació mitjançant un emissor. Més concretament, en aquest projecte es 

realitza apagant i encenent un LED infraroig a una certa freqüència 

aconseguint així emetre la informació en banda base. Per la implementació 

del sistema de codificat l’electrònica digital encaixa molt bé per aquesta 

finalitat.  

Hi ha una sèrie de factor que s’han de complir per tal d’enviar el codi de 

forma clara i sense error d’interpretació. Primer es requereix un sistema 

que oscil·li i marqui una freqüència estable i contant al llarg del temps. 

Segon, es necessita un sistema d’emmagatzematge del codi o informació. El 

codi enviat té vuit bits significatius, un aspecte a tindre en compte a l’hora 

de seleccionar el sistema emmagatzematge. Per acabar, es requereix un 

sistema que controli quin bit s’envia en cada instant.   

 

-Electrònica digital + analògica  

 

En el món de l’electrònica hi ha moltes formes de realitzar un mateix 

sistema. S’ha escollit un sistema que combina l’electrònica analògica i la 

digital per complir tots els requisits. 

El codi a enviar està “guardat” a un multiplexor, de vuit entrades amb una 

sortida. El senyal de control vindrà governat per un comptador seqüencial 

de cero a set, de tal forma que per la sortida del multiplexor s’aniran rotant 

les vuit entrades sempre amb el mateix ordre, el qual ve determinat per un 

comptador seqüencial. El comptador seqüencial està format per bascules JK, 

es requereix un senyal de rellotge per el seu funcionament. Aquest senyal 

de rellotge esmentat, és un senyal quadrat amb el “dutty cycle” del 

cinquanta per cent, a una freqüència concreta, i s’implementa a partir d’un 

temporitzador 555 amb la configuració d’astable.   

 

Sistema de control 

Per governar el multiplexor es fa servir un comptador seqüencial. El 

comptador va del cero al set, passant per tots els números entremitjos, com 

es pot observar a la figura 23. S’ha de tenir en compte que les sortides són 

binaries. Cada cercle representa un estat, i el números expressen al valors 

de les sortides digital del comptador, d’esquerra a dreta, Q0-Q1-Q2. 

Aquestes sortides van directament connectades als pins de control del 

multiplexor A-B-C, respectivament.  
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Figura 23. Diagrama de transició del comptador seqüencial.  

 

En cada actualització de rellotge, les bascules actualitzen les seves sortides 

en funció al valor que tenen a l’entrada i d’aquesta manera va canviant 

l’estat del comptador. La taula de la veritat mostra el comportament del 

comptador en cada estat actual i mostrà quin serà el proper estat que 

estarà quan s’actualitzi el rellotge: 

Q2n Q1n Q0n Q2n+1 Q1n+1 Q0n+1 T2 T1 T0 

0 0 0 0 0 1 0 0 1 
0 0 1 0 1 0 0 1 1 
0 1 0 0 1 1 0 0 1 
0 1 1 1 0 0 1 1 1 
1 0 0 1 0 1 0 0 1 
1 0 1 1 1 0 0 1 1 
1 1 0 1 1 1 0 0 1 
1 1 1 0 0 0 1 1 1 

Taula1.- Taula de la veritat 

Les equacions que regeixen el comptador són les següents: 

T2 = Q1n · Q2n     (4) 

 T1 = Q0n        (5) 

   T0 = 1         (6) 

 

 

Figura 24. Esquema electrònic del comptador seqüencial.  
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Oscil·lador   

El temporitzador 555 és un circuit integrat que com indica el seu nom 

serveix per realitzar polsos de temporització amb una gran precisió, una de 

les seves configuracions es fa servir per la creació d’oscil·lacions. El chip té 

dintre dos comparadors de tensió, un divisor de tensió format per tres 

resistències, una bascula RS i un transistor de descarrega. A la figura 25 es 

pot observar la distribució dels pins i quina és la seva funció. 

 

Figura 25. Pinout del timer 555 [16] 

 

Per realitzar una oscil·lació s’empra la configuració astable. Aquesta 

configuració té dos estats estables entre els que va commutant, estan un 

cert temps en cada un d’ells. La freqüència depèn de les resistències i el 

condensador tal com s’indica en la formula següent:  

𝑓 =
1

ln 2 · 𝑅1𝑅2𝐶
   [𝐻𝑧]     (7) 

El condensador C1 està permanentment carregant-se i descarregant-se. Es 

carga a través de la resistència R1 i descarrega a través de la R2. Les 

resistències i el condensador formen una constant de temps ζ, el seu valor 

és el que marca la freqüència d’oscil·lació.  

Quan el condensador C es carrega fins dos terços de la tensió d’alimentació 

la bascula canvia d’estat i activa el transistor de descarrega. El condensador 

C es comença a descarregar fins un terç de la tensió d’alimentació, moment 

en que la bascula es torna a activar apagant el transistor de descarrega, 

fent que el condensador C es torni a carregar. Aquest procés es repeteix 

eternament, sempre i quan el chip estigui alimentat. 
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Figura 26. Esquema del sistema astable 

 

Com es desitja tenir un “dutty cycle” del cinquanta per cent, es connecta un 

díode en paral·lel a la resistència R2, per tal d’aïllar el procés de carrega del 

de descarrega i viceversa. Si les resistències “Rx” i “Ry” són iguals ja 

s’aconsegueix el cicle igualitari entre els dos estats commutables.  

Multiplexor 

El multiplexor és un chip que té varies entrades però només té una sortida, 

és a dir, només pot mostrar a la sortida una entrada tot i rebre varies a la 

vegada. Té uns pins de control que indiquen quina entrada es connecta amb 

la sortida. A la figura 27 es pot observar la configuració interna del chip 

SN74LS151. 

 

Figura 27. Diagrama lògic de multiplexor [17] 
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Als pins de control estan connectades les sortides del comptador seqüencial, 

i va incrementant un per tal de passar per totes les sortides. A les 8 

entrades del multiplexor es connecten a alimentació o a terra segons com 

sigui el codi a enviar. A la figura 28 es veu un exemple de la connexió del 

multiplexor. Notis que hi ha un pin l’anomenat “Strove” que permet 

desactivar el chip tot i estar connectat a la tensió d’alimentació. 

 

Figura 28. Esquema del multiplexor 

 

 

- Per microcontrolador 

 

Els microcontroladors són sistemes digitals programables, poden imitar el 

funcionament dels circuits digitals fets a partir de chips discrets en un sol 

chip. La qüestió és programar-los correctament. Com s‘ha comentat 

anteriorment es tenen que complir una sèrie de requisits per poder crear el 

codi.  

El propi microcontrolador fa de gestor de la informació que s’ha d’enviar en 

cada instant mitjançant el programa que té carregat. Pel que fa al sistema 

d’emmagatzematge del codi a enviar és senzill, el propi programa pot tindre 

una variable binaria on es poden guardar dades de 8 bits. Per últim, la 

gestió del temps de cada bit d’informació es fa ús d’un recurs que tenen 

alguns microcontroladors com són les interrupcions.  
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Interrupcions 

Una interrupció és un avís provocat per un mòdul intern del 

microcontrolador, ja sigui per un canvi d’una variable o un recordatori 

avisant que ha passat un cert temps. Com molt bé indica el seu nom, una 

interrupció indica aquest avis interrompent el que estigui fent el 

microcontrolador en aquest moment i passa a atendre la interrupció 

executant la rutina que pertoqui.    

Per l’aplicació del projecte la interrupció que interessa és la temporal. 

Aquesta interrupció salta cada cert temps, graciés a l’oscil·lador del  

microcontrolador una variable interna es va incrementant fins arribar el 

valor desitjat. Un cop ha arribat a aquest punt, aquesta variable es posa a 

cero i torna a comptar, repetint el procés.  

 

 

Figura 29. Estructura del timer0 [18] 

 

Es desitja enviar un bit d’informació cada cert temps. Per tant es programa 

la interrupció per que desbordi en un temps. Cada cop que salta l’avís de la 

interrupció es rota un bit el codi ficant l’enviat a la cua, el bit recent enviat i 

desplaçant tots els demés. Així es s’envia el codi de forma ordenada.  

 

- Solució adoptada 

 

Quan es té que decidir una proposta dins d’un conjunt de propostes, es 

segueix un criteri i s’escull l’opció que més s’escau. Per escollir quin mètode 

de creació de codi s’adopta, es segueix com a criteri els objectius del 

projecte.  
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Per un cantó, la combinació de sistemes electrònics i analògics és un 

conjunt de petits circuits senzills, per tant, resulta senzill d’implementar i 

testejar. Un cop cada blocs funciona correctament s’enllacen i ja està 

constituït el circuit general. Cal esmentar, que el propi fet d’estar format de 

blocs provoca la necessitat de fer servir una gran quantitat de chips 

discrets. Un dels principals problemes és que la oscil·lació és poc precisa, és 

difícil ajustar al detall la freqüència d’oscil·lació, degut en gran part a la 

tolerància dels components, fent que cada robot i/o objecte tingui una 

freqüència d’oscil·lació lleugerament diferent als altres, que pot donar peu a 

una mala interpretació del codi enviat. A més, la configuració comentada del 

multiplexor només permet tindre un codi per enviar, el que limita en part 

algunes possibilitats funcionals. 

Per l’altra banda, el microcontrolador té tots els blocs inclosos dintre seu, 

per tant amb un sol chip el sistema pot funcionar. El fet de ser programable 

i tindre una memòria interna permet enviar diferents codis dins d’un mateix 

programa. A més, el microcontrolador pot fer més taques a part de crear els 

codis i enviar-los. Però no tot són avantatges, es requereix una programació 

fins a cert punt complexa per el fet de treballar amb interrupcions 

periòdiques.  

Uns del principals objectius del projecte és fer-ho al mínim preu possibles. 

És cert que és més senzill el conjunt de circuits, però la suma de tots els 

components supera el preu d’un sol microcontrolador. A més a més el fet de 

no poder fixar de forma precisa la freqüència d’oscil·lació, llença enrere 

l’opció del sistema de blocs i s’opta per el microcontrolador que a part de fer 

més tasques pot enviar diferents codis donant més joc i més possibilitats a 

la comunicació entre robots. 

 

Com el microcontrolador principal ja fa us de gairebé totes les interrupcions 

per temporització es decideix fer ús d’un petit microcontrolador que portarà 

a cap la creació de codi. El microcontrolador escollit és el PIC 12F683 de la 

casa MICROCHIP. Té un oscil·lador intern de 8 MHz, cosa que fa innecessari 

l’ús d’un oscil·lador extern. Té 8 pins, dos pins són usat per l’alimentació i 

els altres sis pins restant són per propòsit general, a part d’altres funcions 

que en la figura 30 s’especifiquen. Alguns pins poden llegir valors analògics 

i disposa de tres temporitzadors per fer la tasca de creació de codi.  
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Figura 30. Disposició i funció de pins del microcontrolador PIC12F683 

[19] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 47 - 

 

3.4.- Detecció de contacte/proximitat 
 

Per tal de que els robots treballin de forma conjunta, es necessita tenir 

informació respecte el que un robot té al seu darrera (a l’hora de moure un 

objecte que necessita més d’un robot per ser mogut). És per aquest motiu, 

que es presenta la necessitat d’algun tipus de sensor per detectar l’esmenat 

anteriorment. 

 

- Final de carrera 

 

El final de carrera o sensor de contacte és un dispositiu electró-mecànic 

situat en el nostre cas al final del robot amb l’objectiu d’enviar una senyal 

quan existeix un contacte, actuant com un polsador. D’aquesta manera, es 

tindria coneixement en tot moment de la presencia d’un robot darrera 

d’aquell que l’esta esperant per començar a treballar conjuntament. 

 

 

 

 

Figura 31. Final de carrera [20] 

 

-  IR 

 

Una altra opció per detectar la presencia d’un objecte és fent servir un 

senzill sensor de proximitat que treballa per infrarojos, aquest circuit tal 

com es pot veure a la figura 31, consta d’un emissor i un receptor infrarojos 

correctament polaritzats, situats un justament al costat de l’altre en el 

circuit per tal que en presencia d’alguna mena d’obstacle, la llum IR que 

rebota sobre aquest es reflexa sobre el receptor IR. 

 

Ajustant el valor de Rx2, es pot fixar la distancia de detecció a la qual es 

consideraria que existeix una presencia darrera del robot. 
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Figura 32. Configuració sensor de proximitat per infrarojos 

 

 

- Solució adoptada 

 

A l’hora de determinar quin sistema utilitzar es tenen en compte els 

avantatges i els inconvenients que aquest presenten:   

Pel que respecta al final de carrera, presenta uns avantatges força 

interesants, com pot ser la seva robustesa, la immunitat a les interferències 

i el fet que no presenta en cap moment estats transitoris, però per contra, 

alhora la seva forma de funcionar fa que tingui alguns inconvenients, com 

són una clara dependència de la força aplicada per funcionar i la mida 

d’aquest. 

 

 

Per altra banda, el sensor de proximitat per infrarojos explicat, per les 

seves característiques, ofereix els següents avantatges, en primer lloc, 

millora respecte al sensor de contacte pel que a l’espai es refereix, quedant 

d’una forma més integrada en el robot, per altra banda ens trobem amb el 

fet de que es tracta d’un sensor que presenta una força robustesa pel preu i 

la dificultat de disseny i construcció que representa, per altra banda, però, 

en circumstancies molt concretes pot presentar algun tipus d’interferències. 

 

Fent un balanç del que aporta cadascuna de les opcions estudiades, i sent 

l’espai un dels principals factors a tindre en compte, el muntatge final es 

realitza amb un sistema de proximitat per infrarojos. 
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Per a tal efecte, es fixen els valors de RX2 i RS presentades a la figura 32.  

El valor de RX2 s’ajusta per que el LED IR tingui la suficient corrent per 

poder emetre.  

𝑉 = 𝐼 · 𝑅    −     𝐼 =
𝑉

𝑅
       (8) 

Per altra banda, per a determinar el valor de RS, mitjançant el mètode de 

proba i error s’ha realitzat la següent taula amb els valors de la resistència i 

el de tensió a la sortida per la distancia de detecció considerada com 

contacte. A l´hora d’escollir un valor de resistència es busca que la tensió 

de sortida a la distancia escollida sigui lleugerament superior a 2,2 V, que 

és la tensió a partir la qual el microprocessador ho detecta com a nivell alt. 

 

  

 

 

Taula 2.- Valors de tensió en funció la resistència 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resistència Tensió 

22 k 4,4 V 

14 k 3,5 V 

10 k 2,6 V 

6 k 2 V 
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3.5.- Detecció aturada 
 

Qualsevol objecte mòbil ha de tindre un sistema per saber si s’ha impactat 

contra algun objecte o hi ha algun obstacle que l’impedeix el pas. En el 

nostre projecte, que tracta de moure objectes, és un sistema que no hi pot 

faltar. Sobretot en el cas de trobar-se un objecte que és més pesat del que 

un sol robot pot moure o una paret per tal de rectificar la trajectòria a 

seguir.  

 

- Sensat de corrent 

 

En el projecte es fan servir motor DC. Aquests motors tenen un consum 

bastant estable sempre i quan les rodes tinguin un moviment lliure. En el 

moment que el motor no es pot moure, el consum de corrent té un pic 

bastant notable. Amb aquest mètode es va sensant contínuament el corrent 

que hi circula a través del motor en busca d’aquests pics característics. 

Quan es detectin, significa que el robot s’ha aturat o que ha trobat un 

objecte que pesa més del que ell és capaç de moure. 

El microcontrolador no és capaç de fer lectures de corrent, i tampoc és bona 

idea enviar corrent per sobre dels 500 mA. Per realitzar el sensat de 

corrent, es fa servir una resistència molt petita, anomenada resistència de 

shunt. Segons la llei d’Ohm, quan circula corrent a través d’una resistència 

hi ha una caiguda de tensió en bornes d’aquesta (expressió 9). L’objectiu es 

aconseguir llegir aquesta caiguda i enviar-la al microcontrolador per la seva 

posterior interpretació.  

𝑉 = 𝑅 · 𝐼         (9) 

 

La resistència de shunt té un valor d’entre 0,01 i 0,001 ohms, per tant per 

molt alta que sigui la corrent que hi circula la caiguda de tensió és ínfima, 

es requereix una amplificació d’aquesta senyal.    

Per realitzar aquesta lectura es necessari comparar les dues tensions a les 

bornes de la resistència, però el que realment té interès és la diferencia 

d’aquestes tensions. Hi ha un configuració en el món de l’electrònica 

analògica que és l’amplificador d’instrumentació, veure figura 33. Es basa 

en l’amplificador diferencial, però és millor per el tema d’ajustar el guany, ja 

que modificant nomes la resistència RG  es modifica el guany global. També 

esta més aïllat del “soroll”.  La tensió de sortida es expressada per la 

formula següent:  
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𝑉𝑜𝑢𝑡 =  
𝑅2

𝑅1
· [1 +

2𝑅𝑠

𝑅𝑔
] · (𝑉𝑖𝑛1 − 𝑉𝑖𝑛2)         (10) 

 

 

 

Figura 33. Esquema IA 

 

El robot es pot trobar obstacles tant davant com per darrere, per tant els 

motors poden girar en els dos sentits, això provoca que la tensió de sortida 

pugui tindre valors positius com negatius. Per poder donar els valors 

negatius, es requereix una alimentació simètrica sent necessari per tant 

utilitzar dues piles o un convertidor Dc-Dc inversor.  
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Figura 34. Resistència shunt [21] 

 

-Encoder 

 

Els codificadors rotatoris o més conegut per la seva traducció a l’anglès; 

“encoders” són uns sistemes electromecànics que s’usen per calcular 

posició, velocitat o acceleració d’un motor.  Es col·loquen en l’eix del motor i 

funcionen gràcies a la velocitat angular i a la seva forma. Són discos plans 

amb forats seguint un cert criteri, a un costat del disc hi ha una font 

emissora de llum i en l’altre hi ha uns sensors sensible a la llum (Figura 35). 

Quan el motor gira, el disc també ho fa, fent variar el codi rebut en als 

sensors.  

 

Figura 35. Encoder incremental [22] 
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En el projecte s’extreu una idea semblant a la de l’encoder comercial, però 

en lloc d’interposar un disc foradat entre l’emissor i el receptor; s’utilitzen 

tant l’emissor com el receptor enfocats a la roda. A la roda hi han diferents 

marques al llarg del perímetre més extern, unes blanques i altres negres, 

aprofitant que el color del pneumàtic (figura 37). La llum rebota diferent en 

diferents colors, gràcies al fenomen de reflexió de la llum. Fent ús d’un 

fotodíode com es veu al figura 36, es pot distingir quin color és la marca. 

 

Figura 36. Esquema de detecció de llum IR 

 

 

Figura 37. Imatge de la roda pintada 

La informació obtinguda per l’encoder ha d’anar a un microcontrolador per 

la seva posterior interpretació, però la tensió del fototransistor és una 
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senyal analògica, no tindrà exactament els valor corresponents al estàndard 

TTL, que el microcontrolador fa ús. Per tant, la senyal del sensor es té que 

ajustar per garantir la seva correcta interpretació.  

Microcontrolador interpreta un “1” lògic quan al tensió es superior a 3 V, en 

canvi, interpreta un “0” lògic quan la tensió és menor a 2,2 V. Modificant la 

resistència “Rs” (figura 36), es varia la tensió de sortida en el punt “Vx” 

(figura  36). A continuació es veu en una taula els valors de la tensió de 

sortida del sensor depenen del color i la resistència “Rs”. 

 

Resistència Rs  Blanc Negre 

2,2 kΩ 0,84 V 0,28 V 

3,3 kΩ 1,37 V 0,51 V 

6,8 kΩ 2,43 V 0,87 V 

8,2 kΩ 3,19 V 1,21 V 

10,0 kΩ 3,56 V 1,54 V 
Taula 3.- Valors de tensió en funció la resistència i el color 

 

Per saber si la roda gira o està parada, es consulta cíclicament el senyal. 

Aquest senyal es va guardant en una variable. Si el robot esta parat la 

senyal és la mateixa, ja sigui tot “1” o tot “0”. En canvi, si la roda gira, la 

senyal va canviant. D’aquesta forma el microprocessador juntament amb un 

programa senzill, és capaç de detectar si el robot està en moviment o està 

parat.  

 

- Solució Adoptada 

 

A l’hora d’escollir s’han tingut en compte els pros i els contres sobre cada 

un dels elements, encara que hi ha desavantatges que poden ser molt 

rellevants que poden decantar la balança.    

Per una banda, el sensat de corrent via resistència de shunt amb sistemes 

d’amplificació operacionals té un punt molt rellevant, com és la necessitat 

d’una font simètrica per realitzar la configuració, és a dir, dues piles 

ocupant molt espai i augmentant el cost unitari de cada robot. També, el 

valor de la resistència de shunt ha de ser molt molt petita perquè sinó 

destorba el correcte funcionament del motor. Tot i així, es detecta 

enseguida si el motor s’ha aturat, però no només això, també es pot 

detectar si es segueix movent però amb una carrega major. 

Per l’altra banda , l’encoder té un circuit molt senzill i fàcilment ajustable, 

tot i que es necessita alinear molt bé el sensor amb les marques dibuixades 
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en la roda, prèviament dibuixades amb un retolador permanent de color 

blanc. Negativament el programa és relativament complex pel fet 

d’interpretar la senyal del encoder. 

El circuit escollit resultant és l’encoder. No és un circuit tant professional 

com el sensat de corrent, però es senzill i sobretot no necessita una 

alimentació simètrica cosa que marca tot el projecte i no solament el circuit 

de sensat de corrent. L’encoder És bastant ajustable i fent ús d’un 

programa processat per un microcontrolador. 
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CAPÍTOL 4:                 

ESTRUCTURA 

MECÀNICA  
 

Tot els robots tenen la mateix estructura mecànica. La finalitat de 

l’estructura mecànica és subjectar bé les plaques electròniques, els motors i 

les piles. També s’inclou un característica extra, encarar-se bé quan els 

robots empenyin conjuntament.  

Superfície de Plàstic 
 

En aquest projecte es prima els sistemes electrònics ja que la especialitat la 

qual cursem és l’electrònica, però tot i així sense una bona estructura 

mecànica el projecte no es podria portar a cap. Degut els motius exposats 

l’estructura no serà molt acurada. En la figura 38 s’observa la planta de 

l’estructura. Les dimensions inicials preestablertes són 117 mil·límetres 

d’amplada, 135 mil·límetres de longitud i 4 mil·límetres de gruix. La 

estructura està feta amb una impressora 3D, fent ús del PLA que és un 

tipus de plàstic. 

 

 

Figura 38. Imatge de l’estructura 
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Un cop els robots s’encaren per empènyer conjuntament, les dues 

estructures mecàniques s’ajunten. Per tal d’ajudar la unió de les cantonades 

davanteres són arrodonides com es pot apreciar la figura 38. Uns dels 

principal motius per que les cantonades davanteres siguin arrodonides es 

degut a que les rodes solen sobresortir i molesten a l’hora de la unió i no 

queden encarats correctament i per tant els robots no poden desplegar tota 

la força motriu possible. Fent aquesta modificació es redueix 

significativament el nombre d’errors d’encarament. 

 

Rodes 
 

Les rodes són el principal element mecànic del projecte. Són les 

encarregades de transmetre el moviment rotatiu de l’eix del motor al terra, 

per tal desplaçar-se. Les dimensions 65 mil·límetres de diàmetre, i 25 

mil·límetres de gruix del pneumàtic. Aquestes rodes tenen una enclavament 

especial per fixar-se en l’eix d’un motor. Les rodes i els motors es van 

comprar junts i per tant no hi ha cap problema de fixació de rodes en el 

motor. 

 

Figura 39. Imatge roda 
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Plaques electròniques 
 

En aquest apart no es comenta com està configurada electrònicament cada 

placa. Per tal de no tindre una placa molt gran on superes les mesures de la 

planxa de fusta, cada robot constarà de dos plaques electròniques on hi 

estaran els diferents chips i components electrònics, connectades entre elles 

mitjançant cables i connectadors plans. Les plaques són separades del de la 

planxa de fusta via una separadors metàl·lics, figura 40, per crear un espai 

mínim per el porta piles. 

 

Figura 40. Separadors metàl·lics, Font: Diotronic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 60 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 61 - 

 

CAPÍTOL 5:                      

CONTROL DEL 

ROBOT 
 

Un robot està format per diferents mòduls, ja siguin per mesurar variables 

del entorn, adequar senyals, control del desplaçament o gestió de dades. En 

aquest apart s’explica els mòduls encarregats del control del robot, en el 

projecte hi han dos mòdul que es dediquen aquesta funció: el controlador 

dels motors i el microcontrolador.  

 

Control de desplaçament i orientació 
 

L’element encarregat de desplaçar el robot són els motor. Els motors usats 

en el robot són de continua, motor Dc, molt més senzills de governar que 

els motors d’alterna tot i que tenen menor potència. Si els motors només 

tenen que girar en un direcció el sistema de control seria simplement un 

transistor que encengués i apagues el motor quan el desitges. Però aquest 

no és el cas d’aquest projecte, els motor tenen que girar en les dues 

direccions. Per tal d’implantar això, es fa ús d’un element que forma part de 

l’electrònica de potència anomenat pont en H. 

 

La inversió de gir d’un motor Dc es pot fer manualment canviant la polaritat 

del seus terminals. Però per realitzar aquesta funció s’empra el pont en H. 

Està format per 4 interruptor i el motor es col·loca el mig (figura 41). Rep el 

nom de pont en H degut a la configuració que formen els interruptors i el 

motor sembla un H. La figura 41 mostra el diagrama esquemàtic d’un pont 

en H, combinant quins interruptor estan conduint i quins estan apagat es 

pot invertir la polaritat del motor fent així que giri cap un sentit o un altre. 
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Figura 41. Diagrama pont en H [23] 

 

A la figura 42 s’observa el sentit de gir del motor en funció de la posició del 

quatre interruptor S1, S2, S3, S4. Quan els interruptor S1 i S3 estan tancat 

i els interruptor S2 i S4 estan obert, el motor gira en un sentit. Si ara 

s’inverteix les posicions dels interruptors el sentit és el contrari degut a que 

el sentit del corrent circula el revés. 

 

Figura 42. Configuració d’interruptors per els gir del motor 

bidireccionalment [24] 

 

Control de dades i gestió del robot 
 

Tot robot requereix un element que interpreti la senyals de l’entorn i executi 

un resposta en conseqüència. Per aquesta finalitat es fa ús d’un 

microcontrolador.  

Els microcontrolador són unitats digitals lògiques integrades en un chip. Cal 

esmentar, que un microcontrolador està format per diferents mòduls 

interns: 

- Microprocessador o CPU: Unitat que gestiona les instruccions del 

programa i s’encarrega dels càlculs, ja que pot fer totes les 

operacions arítmiques i també és capaç de realitzar operacions 

booleanes. 

- Memòria ROM: Memòries només de lectura pensades per 

emmagatzemar el programa, algunes són reprogramables. 
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- Memòria RAM: Memòries de lectura o escriptura, es guarden les 

dades generades durant el programa, les variables, un com es 

desconnecta la tensió d’alimentació es s’esborren.   

- Ports entrada/sortida: Pin utilitzats per extreure dades o llegir-les. 

Són la base de qualsevol microcontrolador ja que permeten 

comunicar-se amb l’exterior. 

- Altres: Ho formen perifèrics extraordinaris depèn del model del 

microcontrolador usat com poden ser el convertidor analògics a 

digitals, convertidors digitals a analògics o mòduls de creació de 

senyals PWM. 

 

El comportament del microcontrolador està determinat per el programa que 

hi té emmagatzemat en la seva memòria. El microcontrolador poden ser re 

programats bastant cops, així que són bastant flexibles i reutilitzables en 

altres projectes. Per programar s’utilitzen programes de programació d’alt 

nivell com el llenguatge C o Pascal. Es fan servir aquest llenguatge per sigui 

més senzill per el programador crear els programes, però realment això no 

es emmagatzemat en la memòria. El microcontrolador només entén el codi 

màquina, és a dir, o ceros o uns. Crear codi màquina a partir d’un programa 

escrit en alt nivell s’emprà ensambladors, que actuen com traductors.  
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CAPÍTOL 6:                        

HARDWARE I 

SOFTWARE D’UN 

ROBOT 
 

- Hardware 
 

Un cop estudiades les diferents possibilitats i la opció escollida per al control 

del robot en els apartats anteriors, en aquest apartat anem a presentar 

quina és l’elecció concreta del hardware per a la realització dels robots 

mòbils individuals que formen el sistema de robots cooperatius, mostrant 

d’aquesta forma tant els components que formen cada conjunt destinat a 

realitzar una funció com el contingut de cada PCB. 

Alimentació: 

 

El robot requereix una font d’energia elèctrica per tal del correcte 

funcionament del circuit. Aquesta font d’energia ha de ser mòbil ja que el 

robot ho és, per tant es descarta qualsevol connexió  a la xarxa elèctrica.  

L’element que reuneix les característiques esmentades són les bateries. 

A l’hora d’escollir una bateria es tenen que tindre en compte dos factor 

principalment, la seva capacitat i el nivell de tensió. Qualsevol circuit 

electrònic té un consum d’energia que es pot mesurar, doncs la bateria ha 

de ser capaç de subministra aquesta energia durant un cert període de 

temps. La capacitat es mesura en “milliampers per hora”, sabent el consum 

en milliampers es pot determinar durant quan de temps la bateria és capaç 

de mantindré el circuit en funcionament. 
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Component Consum energètic  

Motors (x2) // consum mitja  350 mA 

LED (x3) 50 mA 

Microcontroladors (x2) 0,4 mA 

Altres (circuit integrats, 
resistències... etc) 

50 mA 

TOTAL 450,4 mA 
Taula 4.- Valors de consum de corrent d’un robot 

 

Un cop estimat el consum total es pot decidir el nivell de tensió, però, és 

una qüestió senzilla ja que els microcontrolador han d’estar alimentats a 5 

V. Per tant s’escull un nivell de tensió superior a 5 V i posteriorment és 

regulat mitjançant el regular de tensió LM7805. Aquest regulador és capaç 

de transformar l’excés d’energia en calor, dit d’una altre manera, és capaç 

de reduir qualsevol nivell de tensió, dins dels seus paràmetres de 

funcionament, fins a 5 V molt estables.  

 

Figura 43. Configuració del LM7805 

 

Per tot el comentant prèviament, s’escullen bateries de LI-ON, també 

anomenades de ions de liti. És un dispositiu electrònic que emmagatzema 

energia fent ús de la sal de liti com electròlit la qual permet reaccions 

electroquímiques de forma reversible, és a dir, que són recarregables.  

Les principal propietats d’aquest tipus de bateria són la gran capacitat 

energètica, poca resistència a la descarrega i no es veu afectades gairebé 

per l’efecte de memòria i juntament amb una gran quantitat de cicles de 

vida. Entre les seves desavantatges estan la facilitat per inflamar-se, 

sensibilitat a les altes temperatures.  

Efecte de memòria es produeix quan la tensió en la bateries decreix en el 

temps degut a cicles de carrega i descarrega incomplets. Això produeix que 

la capacitat del dispositiu disminueixi progressivament. 
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Control: 

 

Pel control d’aquest projecte s’empra el microcontrolador PIC16F883 de la 

casa MICROCHIP, el qual és el responsable d’entendre les comunicacions 
entre robots i objectes, governar el control dels motors, i gestionar els 
diferents sensors que conté el robot per actuar segons la informació que 

aquests aporten. A continuació s’exposen algunes de les funcionalitats que 
disposa i han sigut clau per la seva elecció: 

 
- Freqüència d’oscil·lador extern màxim de 20 megaHertz. 

- Arquitectura de 8 bit. 

- Tant memòria RAM com la ROM (EEPROM) té capacitat de 256 bytes. 

- Disposa de 28 pins, dels quals 25 són entrades/sortides de propòsit 

general. 

- Conté un convertidor de tensió analògica a digital de 10 bit de 

resolució que està disponible en 11 pins. 

- Conté 2 temporitzadors per interrupció (Timer) de 8 bits i 1 de 16 

bits. 

- Disposa de connectivitat I2C i SPI 

A la figura 25 es mostra la configuració dels pins. Les entrades/sortides de 

propòsit general estan dividides en ports de 8 pin, “RAx”, “RBx” i “RCx”. El 

pins que poden llegir tensions analògiques són aquells que al costat del nom 

del port hi figura les inicials “AN” seguit del numero que li correspon. 

 

Figura 44. Configuració dels pins del microcontrolador PIC16F883 [25] 

 

Per complementar el microcontrolador principal PIC16F883, en algunes 

funcions tals com el control de l’encoder o generació de codi a enviar es fa 

servir el microcontrolador PIC12F683, també de la casa MICROCHIP el qual 

aporta les següents funcionalitats: 

 



- 68 - 

 

- Freqüència d’oscil·lador intern de 8 megaHertz. 

- Arquitectura de 8 bit. 

- Tant memòria RAM amb una capacitat de 128 bytes com la ROM 

(EEPROM) que té capacitat de 256 bytes. 

- Disposa de 8 pins, dels quals 6 són entrades/sortides de propòsit 

general. 

- Conté un convertidor de tensió analògica a digital de 10 bit de 

resolució que està disponible en 2 pins. 

- Conté 2 temporitzadors per interrupció (Timer) de 8 bits. 

- Disposa de connectivitat I2C i SPI 

 

Figura 45. Configuració dels pins del microcontrolador PIC12F683 [26] 

 

Hi ha una sèrie de pins que tenen un funció especial, la de programar el 

microcontrolador. Aquests són els pins 1, 27 i 28 pel cas del 

microcontrolador PIC16F883 i 4, 6 i 7 pel microcontrolador PIC12F683.  Els 

microcontroladors de la casa MICROCHIP els manca un circuit “deBugger”, 

és a dir, un circuit programador que enllaci l’ordinador amb el software de 

programació amb el microcontrolador. La casa MICROCHIP subministra el 

KITPIC que realitza aquesta funció. És un component electrònic es connecta 

en aquests pin especial per realitzar la programació seguint el protocol 

ICSP. Aquest protocol fa servir la comunicació serial per realitzar la 

programació. El KITPIC incorpora un cable USB per connectar-se al 

ordinador, també està acompanyat d’un software que permet carregar, 

esborrar i verificar el programa. 
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Figura 46. Esquema de la configuració de pins del KITPIC 

 

 

Figura 47. Imatge del KitPIC 

 

Un cop vist el microcontrolador que governarà els robots, anem a presentar 

com es controla el moviment: 

Per implementar el circuit de control dels motors es fa servir el xip L293D ja 

que conté dos pont en H integrats i proporciona una manera senzilla de 

controlar la direcció del gir com la velocitat. El punt clau és que pot 

governar dos motors de forma totalment independent a la vegada i en 

aquest projecte s’utilitzen dos motor. El L293D pot subministrar una corrent 

de sortida màxima de 1,2 ampers i 600 miliampers de forma continuada.  
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Figura 48. Configuració dels pins de l‘integrat L293D [27] 

 

Com s’ha comentat prèviament el chip conté dos pont en H. Del pin número 

1 al 7 es controla el dret i del pin 9 a 15 es controla l’esquerre. Cada pont 

en H té un pin per activar-los i desactivar-los. Un d’ells és el pin “1,2EN” 

situat al pin numero 1 i l’altre és “3,4EN” situat el pin numero 9. Aquest pin 

és conegut com “ENABLE” i gràcies a ell es pot controlar la velocitat creant 

una senyal PWM (Anex-Funcions-Timer0).  

 

 

 

Figura 49. Configuració del L293D  per controlar motor Dc 

direccionalment. [28] 

 

La figura 49 mostra la configuració adoptada en el projecte, aquest circuit 

s’aplica en els dos motor fent servir els pin restant del chip L293D. Usant un 

díodes de protecció en casa de sobretensió desviant el corrent sobrant cap a 

la font de tensió o cap el terra per tal d’evitar un possible trencament del 

motor.  
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A la taula 5 es mostra quina tensió es requereix per fer un gir a dretes o a 

esquerres. Per tal de que l pont en H funcioni, i per tant el motor giri, el 

“Enable” ha d’estar en estat alt. Alternant la polaritat en les entrades de 

control s’aconsegueix invertir el sentit de gir. En el cas de que les dues 

entrades estiguin el mateix estat el motor no gira forçant una parada. 

 

 

Taula 5.- Configuració electrònica per girar el motor. H = tensió alta; L = 

Tensió baixa; X = No importa (Datasheet) 

 

Comunicació: 

 

Pel que a la comunicació respecta, el sistema escollit és el d’enviar el codi 

en banda base i amplificar la senyal rebuda per millorar d’aquesta forma la 

distancia de detecció. A l’hora d’implementar aquest sistema, es divideix el 

mateix en quatre subgrups, la recepció, el filtrat, la amplificació i la 

comparació que explicarem a continuació: 

Pel que a la recepció respecta, es fan servir fototransistors BPW96 disposats 

com la configuració mostrada a la figura 50.  

 

Figura 50. Recepció del senyal 
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El fototransistor BPW96, tal com indica el seu datasheet, presenta les 

seguents caracteristiques rellevants: 

- Frequencia de tall: 180 kHz 

- Temps de pujada: 2 us 

- Temps de baixada: 2.3us 

 

A més de les que es mostren a les grafiques: 

 

 

Figura 51. Corrent al col·lector respecte la irradiància rebuda [29] 

 

 

Figura 52. Sensibilitat respecte longitud d’ona del senyal rebut [30] 
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Figura 53. Sensibilitat respecte el desplaçament angular [31] 

 

Un cop s’ha rebut el senyal aquest es filtra per mitjà d’uns filtres passa alts 

que es menja la component DC per tal d’amplificar nomes la component 

positiva.  

 

 

Figura 54. Filte passa alts de primer ordre 

 

El senyal s’ha d’amplificar per millorar la distancia de recepció, per a tal 

efecte es realitza un circuit amplificador no inversor tal com el que es pot 

veure a la figura 55. Per evitar modificar la senyal per efecte de carrega es 

col·loquen seguidors de tensió entre el filtre i amplificador. 
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Figura 55. Amplificació 

 

L’operacional escollit per a l’elaboració d’aquest circuit és l’LM324N de la 

casa Texas Instruments, és un amplificador operacional de propòsit general 

el qual té les següents característiques que ens han fet decantar-nos pel 

mateix: 

- Alimentació simple 

- Amplada de banda: 1MHz 

- Alimentació de 3 V a 32 V 

 

L’avantatge més important que presenta aquest operacional és el fet que no 

es necessària l’alimentació negativa. 

Aquest operacional amb empaquetat DIP (Dual In-line Package), té 14 pins, 

distribuïts de la següent forma: 

- 2 pins d’alimentació 

- 8 pins per les entrades 

- 4 pins per les sortides 
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Figura 56. Comparació 

 

El component utilitzat per a la comparació és el comparador, el qual 

presenta les següents característiques: 

- Alimentació simple 

- Alimentació de 2 a 36 V 

- Permet donar la tensió de sortida en diferents estàndards lògics  

 

 

Sensat STOP i presencia al darrera 

 

Pel que fa tant al sensat d’aturada fent servir un encoder artesanal com pel 

sensat de presencia al darrera, l’emissor de llum escollit és el TSUS5400 tal 

com s’ha esmentat a l’estudi previ i el fototransistor el BPW96, utilitzat 

també per a la recepció del senyal. El fototransistor està centrat en la 

longitud d’ona de 950 nanòmetres, mateixa longitud d’ona a la que emet 

l’emissor.  

A la taula 6 mostrada anteriorment a l’apartat 3.5. s’observen diferents 

valors de resistència “Rs” que poden ser bones. Com es comenta a l’estudi 

previ, la tensió considerada un “1” lògic ha de ser per sobre de 3 V i la 
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tensió considerada està per sota de 2 V. S’escull 10 quilo-Ohms degut a que 

és àmpliament usada en aquest projecte.   

Resistència Rs  Blanc Negre 

2,2 kΩ 0,84 V 0,28 V 

3,3 kΩ 1,37 V 0,51 V 

6,8 kΩ 2,43 V 0,87 V 

8,2 kΩ 3,19 V 1,21 V 

10,0 kΩ 3,56 V 1,54 V 
 

Taula 6.- Valors de tensió en funció la resistència i el color 

 

De la mateixa forma que pel cas del sensat d’aturada, pel cas de la 

presencia al darrera, es testeja la tensió a la sortida del mateix per 

diferents valors tal com es mostra a la taula 7, mostrada també 

anteriorment. En aquest cas el valor de resistència escollit és de 14 quilo-

Ohms. 

 

 

 

 

Taula 7.- Valors de tensió en funció la resistència 

 

En el cas de l’encoder, el senyal és enviat al microcontrolador on es crea un 

codi xifrat que indica si la roda està o no en moviment. El microcontrolador 

és PIC12F683 de la casa MICROCHIP. Té un oscil·lador intern de 8 MHz, 

cosa que fa innecessari el ús d’un oscil·lador extern. Té 8 pins, dos pins són 

usat per l’alimentació i els altres sis pins restant són per propòsit general, a 

part d’altres funcions que en la figura 30 s’especifiquen (en l’apartat 3.3.- 

Creació de codi). 

El circuit dona diferent nivells de tensió en funció de la llum que rebota en 

els diferents colors marques de la roda. El programa va llegint els nivells 

lògics de l’encoder, si un estat lògic es repeteix massa temps, significa el 

robot s’ha detingut i activa un pin del microcontrolador per avisar el 

microcontrolador general.   

Pel que al sensor de presencia al darrera respecta, quan un objecte 

s’apropa suficientment al mateix de tal forma que per la resistència que 

polaritza el fototransistor circula la suficient corrent com per donar un “1” 

lògic a la sortida, el microcontrolador ho interpreta com presencia. 

Resistència Tensió 

22 k 4,4 V 

14 k 3,5 V 

10 k 2,6 V 

6 k 2 V 
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PCB del ROBOT 
 

Per a la realització del projecte s’han realitzat tres PCBs diferents, dues que 

contenen tot el necessari per a que el robot funcioni i una altra es tracte de 

l’encoder.  

 

PCB principal del robot 

 

La implementació de la placa, al igual que a la resta de plaques, s’ha 
realitzat de forma casera pels integrants del grup, en aquesta PCB es troba 

principalment el control del robot, així com l’emissió i recepció dels senyals 
de comunicació.  

 
La PCB incorpora:  
 

- Microcontrolador PIC16F883 

- Cristall oscil·lador de quars de 20 MHz 

- Circuit de reset del sistema 

- Regulador de tensió lineal LM7805 que proporciona una tensió estable de 
5 V amb condensadors pel filtrat 

- Driver de control de motors L293 amb díodes de protecció 

- Connector de 6 pins per la programació del microcontrolador 

- Connector de 7 pins per rebre els senyals amplificats, comunicar els dos 
microprocessadors i dotar d’alimentació la segona placa. 

- Connector de 4 pins per enviar a la segona PCB els senyals rebuts als 

fototransistors 

- Connector de 2 pins per emetre el senyal d’ajuda 

- 3 Fototransistors BPW96 correctament polaritzats 

- 1 diode LED infraroig per emetre el senyal d’ajuda 
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Figura 57. PCB principal 
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PCB de tractament del senyal 

 

En aquesta PCB es complementen les funcions de la PCB principal, tractant 

els senyals rebuts i realitzant altres funcions de control per mitjà del 

microcontrolador PIC12F683. 

La PCB incorpora:  
 

- Microcontrolador PIC12F683 

- LED indicador d’encesa 

- 2 amplificador operacionals LM324N 

- 1 comparador LM2901 

- Connector de 7 pins per enviar els senyals amplificats, comunicar els dos 

microprocessadors i rebre l’alimentació de la primera placa 

- Connector de 4 pins per rebre de la primera PCB els senyals enviats pels 

fototransistors 

- Connector de 5 pins per enviar el senyal d’ajuda i rebre el senyal de 
l’encoder 

 

 

Figura 58. PCB de tractament de senyal 
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PCB Encoder 

 

Aquesta petita PCB situada a sobre dels motors, llegeix l’encoder artesanal 

dissenyat i envia el senyal rebut al microcontrolador PIC12F683. 

La PCB incorpora: 

- 1 LED emissor infraroig 

- 1 Fototransistor BPW96 correctament polaritzat 

- Connector de 3 pins per enviar el senyal captat i alimentar el circuit 

 

 

Figura 59. PCB Encoder 

 

PCB Objecte 

 

PCB encarregada demetre els senyals per ser moguts, mòduls acoplables als 

objectes. 

La PCB incorpora:  
 
- Microcontrolador PIC16F883 

- 2 jumper per seleccionar el pes 

- 1 díode LED infraroig per emetre el senyal d’ajuda 

- 1 Fototransistor BPW96 correctament polaritzat 
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- Software 
 

Tal com s’ha indicat als objectius del projecte, els robots de forma 

individual, han de ser capaços d’interactuar amb el medi i amb altres 

robots, per a tal efecte, a més del hardware del robot, aquests han d’estar 

dotats d’una certa intel·ligència. En aquest apartat explicarem de forma 

esquemàtica quina és la forma de funcionar dels robots i quines tasques 

realitzen cadascun dels microcontroladors fets servir pel disseny dels 

robots. 

Pel propi esperit del treball, la forma de funcionar individual dels robots és 

força senzilla, basant-se aquesta tal com es pot veure a la figura 60 en una 

estructura iterativa en la qual el robot es mou descrivint una trajectòria fins 

que o be troba un obstacle, cas en que el robot canvia de trajectòria o troba 

un objecte/robot emetent un senyal, cas en que assisteix a la seva ajuda. 

Als annexos es pot veure el codi d’una forma molt més detallada. 

A continuació expliquem les tasques que realitzen cadascun dels 

microcontroladors: 

PIC16F883 

- Generació de la rutina de moviment  

- Generació de senyals PWM per controlar la velocitat dels motors per mitjà 

de la interrupció interna RTCC 

- Lectura del senyal d’ajuda enviat per altres robots/objectes per mitjà de la 

interrupció interna TIMER2 

- Informar a l’altre microcontrolador sobre el codi que ha de generar 

- Lectura de l’estat de la bateria 

 

PIC12F683 

- Interpretació del codi que ha de generar 

- Generació del codi a enviar per mitjà de la interrupció interna RTCC 

- Lectura de l’encoder per determinar si el robot està aturat o no per mitjà 

de la interrupció interna TIMER2 

- Lectura del sensor de presencia al darrera 
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Figura 60. Diagrama de flux del programa dels robots 
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CAPÍTOL 7:               

FUNCIONAMENT 

D’EIXAM DEL 

SISTEMA DISSENYAT 
 

Cada robot té el mateix programa carregat en el seu microcontrolador, per 

tant, el seu comportament serà el mateix. Tot i això, depenent de en quina 

situació es trobin respecte a la resta de l’entorn, cada robot executaran una 

acció o una altre. 

L’objectiu principal tracta de buscar un objecte i moure’l, però realment el 

que es busca és un codi generat per un objecte o un altre robot. Per tal de 

trobar el codi, els robots es van desplaçant pel seu entorn interactuant amb 

aquest de forma força satisfactòria, esquivant els diferents obstacles amb 

solvència. Quan un robot troba un objecte però no és capaç de desplaçar un 

objecte demana la col·laboració dels seus altres company creant un codi 

indicant quants companys es requereixen per tal de moure l’objecte trobat.  

La fase col·laborativa consta de tres parts:  Demanar ajuda, Empènyer 

junts i separar-se un cop finalitzada la col·laboració. 

- Demanar ajuda  

Cada objecte envia un codi dient quants robots són necessaris per tal de 

moure’l, per tant la feina del robots tracta de distingir el codi i interpretar 

quant robots són necessaris. En el cas que l’objecte només requereixi un sol 

robot, aquest últim no necessita ajuda. En canvi, la rutina no es així per els 

objectes que necessiten més d’un robot per desplaçar-lo.  

El robot ha d’identificar el codi rebut i quan robots són necessaris, un cop 

fet això s’ha envia un nou codi restant una unitat a la quantitat que 

l’objecte requereix. Cada robot que va arribant va disminuint aquest compte 

fins que arriba el últim que no envia cap codi i es dedica a empènyer. 
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- Empènyer 

Un cop arribant l’últim robot aquest es posa a empènyer a la màxima 

potencia, els altres robots estan esperant i saben quina posició són, quan 

arribant l’últim ho saben gràcies al sensor que hi ha a la part posterior i  tot 

seguit es posen a empènyer plegats.  

El cas especial és pels objectes que requereixen tres robots, quan arriba el 

segon es té que separar per tal de no ser detecta per el primer robot ja que 

estaria activant el sensor i manté aquesta posició fins que arriba el darrer 

robot.  

- Separació 

Com s’ha comentat prèviament els robots saben quan hi ha un robot 

darrere seu, per tant un cop moguda la peça fins no poder més, es van 

retirant seguint el patró “LIFO, last input first output” que significa que el 

últim en arribar és el primer en sortir. Després de sortir cadascun segueix el 

seu camí en busca d’un nou objecte que empènyer. 

- Resultats 

Els robots per si sols, no són gaire precisos, tenint un índex d’error bastant 

gran, xocant-se, movent-se sense trobar el seu objectiu, etc. Però quan el 

sistema s’ajunta, els resultats milloren de forma evident. 
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CAPÍTOL 8:                    

RESULTAT FINAL 
 

 

En aquest apartat es mostra el resultat final, tant de l’estructura mecànica i 

comportament individual dels robots com de les comunicacions en banda 

base. 

 

Estructura mecànica 
 

A continuació es mostren unes imatges on es pot observa com queden els 

robots un cop són finalitzats. També s’ajunta una imatge de la estructura 

bàsica ja esmentada en el capítol 4. 

 

  

Figura 61. Estructura mecànica 
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Figura 62. Robot final 

 

El robot es mostra totalment estable i robust, movent-se de la forma 

esperada i responent als xocs sense patir danys en l’estructura. 

  

Comportament 
 

Els robots treballant de forma individual mostren el comportament esperat, 

responent a les variables que l’entorn aporta de forma satisfactòria amb 

algunes excepcions: 

- Degut al coeficient de fregament entre el terra i les rodes utilitzades, 

en alguns moments on els robots troben un objecte, aquests triguen 

en esquivar el mateix degut a que les rodes patinen.  

 

- Per altra banda, la distancia de detecció dels codis disminueix al estar 

els robots en moviment respecte a l’estudiada quan aquests estaven 

en repòs sent aquest factor força important. 

 

- Per últim el sensor detector de presencia posterior, al no estar aïllat 

de la llum exterior, depèn de la mateixa, i en alguns casos concrets 

(amb molt poca llum) detecta constantment. 
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Comunicació 
 

A continuació veurem captures del funcionament real de la comunicació per 

infrarojos dissenyada, per a tal efecte, abans parlarem de quins són els 

diferents codis enviats i seguirem un d’ells des del moment en que aquest 

surt del microcontrolador fins que arriba al del microcontrolador que rep el 

senyal. 

Com hem explicat al llarg d’aquest projecte,  segons els robots necessaris 

per moure un objecte, s’envia un codi o un altre, per tal efecte, els codis 

escollits per evitar conflictes d’interpretació són: 

- 1 robot necessari: 0x94 

- 2 robots necessaris: 0xAA 

- 3 robots necessaris: 0xCC 

 

En aquest apartat, com hem comentat veurem el camí des de que aquest 

codi és generat al microcontrolador PIC12F683 fins que és rebut per el 

microcontrolador PIC16F883 d’un altre robot. 

La figura 63 mostra el codi creat al pin del microcontrolador. Degut a la 

polarització del transistor per activar el LED infraroig, el senyal es genera 

amb lògica inversa, del tal forma que els “0” són “1” i a la inversa. 

 

 

Figura 63. Senyal enviada pel microcontrolador 12F683 
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Aquest senyal arriba a un transistor i aquí podem veure la tensió entre 

col·lector i emissor “Vce” que activa i desactiva el LED infraroig per enviar la 

trama que aporta la informació esmentada anteriorment. 

 

 

Figura 64. Senyal enviada 

 

El senyal arriba als fototransistors BPW96 perdent lleugerament la forma de 

senyal quadrada degut a les característiques de temps de pujada i baixada 

del mateix com es pot observar en la figura 65. 

 

 

Figura 65. Senyal rebuda als fototransistors 
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La figura 66 mostra la senyal un cop amplificada. Forma quadrada que es 

recupera un cop amplificat el senyal, tot i que a l’amplificar el senyal el 

soroll també s’amplifica, apareixent d’aquesta forma alguna interferència al 

senyal. 

 

Figura 66. Senyal amplificada 

 

Interferències que desapareixen un cop el senyal passa pels comparadors, 

on es marca el punt que delimita els “0” lògics dels “1”, acabant rebent, per 

tant el microcontrolador un senyal net que pot interpretar. 

En la figura 67 es pot observar la senyal que rep el microcontrolador 

16F883. El nivells de tensió estan clarament diferenciats gràcies a l’acció del 

comparador. 

 

 

Figura 67. Senyal final a l’entrada del microcontrolador 
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A continuació es mostra la senyal generada per l’encoder captada per la 

figura 68. El senyal no es molt net, però es poden distingir dos nivell de 

tensió lògics. La qüestió important és superar l’ombrall de detecció de “1” 

lògic que si que ho fa. 

 

 

Figura 68. Senyal generada per l’encoder 
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CAPÍTOL 9:                  

PLANIFICACIÓ DE 

LES TASQUES 
 

 

A continuació es presenta la distribució temporal de les tasques portades a 

terme per a la realització del projecte. En primer lloc es presenta el 

diagrama de Gantt realitzat al començament del projecte amb la planificació 

esperada per a continuació mostrar la planificació real. 

 

 

Figura 69. Diagrama de Gantt planificat 

 

 

 

Figura 70. Diagrama de Gantt realitzat 
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CAPÍTOL 10:                     

POSSIBLES 

AMPLIACIONS 
 

El treball ha estat acabat amb un grau força elevat de satisfacció, però 

arribats a aquest punt, anem a plantejar unes certes ampliacions al treball 

realitzat que dotarien al mateix d’unes millors característiques funcionals, 

però degut sobretot a la falta de temps i pressupost no s’han arribat ni tan 

sols a plantejar d’una forma profunda. 

- D’entre els casos estudiats per la realització del projecte, una de les 

opcions plantejades era la d’emetre el senyal modulada desplaçada en 

freqüència, però degut sobretot a temes d’espai i que els sistemes existents 

en el mercat són massa cars per complir els objectius marcats, es va 

descartar tot i saber que és la millor forma de comunicació digital. Una 

ampliació seria el disseny d’un sistema més compacte per a la realització 

d’aquest sistema de comunicació.    

- En l’actualitat no es planteja la possibilitat de moure objectes amb formes 

relativament complexes, tals com esferes. Una possible ampliació seria la 

de dotar als robots de la intel·ligència per que siguin capaços de coordinar-

se per moure objectes d’aquest tipus. 

- Els robots han estat dissenyats amb un mode de funcionament autònom, 

però la possibilitat de que el funcionament fos autònom guiat de tal forma 

que els robots siguin capaços de conèixer la posició i trajectòria a dur a 

terme per arribar a certs punts seria una opció que ampliaria les 

possibilitats del sistema, fixant d’aquesta forma uns punts de recollida on 

s’acumularien tots els objectes recol·lectats. 

- Una altra possible millora a tenir en compte en el cas de disposar de més 

temps per realitzar el projecte és protegir els sensors que treballen amb 

llum infraroja de la llum exterior el màxim possible. 

- L’estructura mecànica es podria millorar fent un disseny que augmentés el 

pes a la part posterior dels robots per tal de millorar l’adherència entre  

roda i terra.  
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CAPÍTOL 11:              

CONCLUSIONS 
 

 

Per acabar el projecte, a mode de conclusions, es pot dir que els objectius 

generals plantejats un cop ben definit el camí a seguir del projecte s’han 

complert amb forces garanties, aconseguint realitzar un conjunt de robots 

cooperatius en el temps establert amb sensors dissenyats de forma 

casolana, encara que el preu per aconseguir-ho s’ha disparat lleugerament 

respecte al que estava previst. 

Pel que respecta als objectius més concrets plantejats, es pot dir que han 

estat superats també, aconseguint que l’eixam sigui capaç de moure’s per 

diferents entorns esquivant els obstacles que allà apareixen a través dels 

sensors d’aturada i detecció posterior i alhora mantenir una comunicació 

entre robots i objectes que permet determinar rutines de comportament per 

desplaçar aquests objectes. 

Tenint en compte l’esmentat, doncs es pot concloure que el treball ha estat 

força satisfactori, tot i els canvis que s’han dut a terme al llarg del mateix, 

sent el projecte resultant final un resultat totalment diferent del plantejat 

inicialment. Fet que ha fet que s’hagi de treballar com a grup per solucionar 

els problemes i les millores que es plantejaven al llarg de la realització del 

treball, aprenent en aquest temps de forma autònoma com solucionar els 

problemes que apareixien.   
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