
  

Introducció a la Robòtica 



  

1. Màquines, autòmats i robots

● Una màquina  és capaç de realitzar un treball 
dirigit per un usuari. 

● L'autòmat és capaç de realitzar el treball senzill 
i repetitiu que li manen sense necessitat de 
supervisió. 

● El robot  és capaç de decidir quina és la feina 
que ha de fer.

https://youtu.be/i5zYK9FxORI
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Es pot definir la robòtica com el conjunt de 
coneixements que permeten dissenyar, realitzar i 
controlar equips basats en estructures 
mecàniques poliarticulades, amb un certa 
capacitat d’aprenentatge destinats a la producció 
industrial i a la substitució del treball humà en 
tasques diver



  

2. Intel·ligència artificial i 
Autonomia

● Es diu que un robot té intel·ligència artificial (IA) per 
que té la capacitat d'obtenir informació del seu 
entorn i en funció d'aquesta actuar. - Es a dir, decidir 

● Es considera a un robot com un agent autònom 
intel·ligent quan compleix els requisits següents:

– Autonomia: El sistema de control/mobilitat resideix 
en la pròpia màquina, que ha d'operar sense connexió 
física a equips externs.

– Intel·ligència: El robot té capacitat de raonar fins al 
punt de ser capaç de prendre les seves pròpies 
decisions  i de seleccionar, fusionar i integrar les 
mesures de les seves sensors.



  

Entorn
Estímuls 

sensors

Sistema de Control

Acció decidida



  

3. Sistemes de control

● Entenem com un sistema de control a la 
combinació de components que actuen junts 
per realitzar el control d'un procés
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● Exemple Stma Llaç Obert: 
– Un temporitzador que es posa en marxa cada dia a 

una determinada hora. Rega les plantes durant un 
cert temps passat el qual s'interromp, amb 
independència que les plantes hagin rebut la 
quantitat d'aigua adequada (excessiva o una 
quantitat insuficient). Es tracta d'un automatisme, 
però no d'un autèntic robot.

●  Exemple Stma Llaç Tancat:
– No s'aturarà al cap d'un temps fix, sinó Quan 

detecti que s'està aconseguint l'objectiu buscat, és 
a dir, que la humitat de les plantes és l'adequada. I 
es posarà en marxa, no a una hora determinada, 
sinó en qualsevol moment en què la humitat es situï 
per sota d'un valor determinat.



  

3.1. Unitat de control de Lego 
Mindstorm

● La unitat de control és un brick  de Lego 
Mindstorm alimentat per 6 piles de 1.5V. 

● Té 3 sortides que controlen els motors i 4 
entrades per adquirir dades dels sensors que 
se li afegeixin.

● Té una pantalla LCD en la qual es pot observar 
l'estat del Microbot així com accedir a 
programes carregats en memòria. 



  

Caracteristiques tècniques



  

Llenguatge de programació

● Software de programació basat en la GUI de 
Robolab
– GUI (graphical user interface). Interfaz gràfica 

d'usuari

– Robolab és un entorn de programació gràfic que 
permet controlar el bloc intel·ligent de LEGO



  

4. Els Sensors

● El sensor tradueix la informació  que li arriba 
de l'exterior  en un impuls elèctric, 
normalment digital (passa o no passa corrent), 
que pot ser analitzat i processat per la unitat de 
control del sistema



  

4.1. Sensors d'ultrasons

● Els "Sensors d'ultrasons" o "Sensors Ultrasònics" són 
detectors de proximitat detecten objectes a distàncies 
que van des de pocs centímetres fins a diversos 
metres.

● Aquests sensors treballen només en l'aire, i poden 
detectar objectes amb diferents formes, diferents 
colors, superfícies i de diferents materials. 

● Els materials poden ser sòlids, líquids o polsosos, 
però han de ser deflectors de so.

● Nivell de percepció:

– 0 a 255 cm 



  

● Els ultrasons  són ones mecàniques.  La freqüència 
està per sobre del llindar d'audició de l'oïda humana 
(aproximadament 20 000 Hz).

● Algunes espècies del regne animal com certs insectes 
i mamífers (els dofins i els ratpenats) el fan servir de 
forma semblant a un radar per a la seva orientació; a 
aquest fenomen se'l coneix com ecolocalització.



  

● Els sensors d'ultrasons treballen segons el temps de 
transcurs de l'eco, és a dir, es valora la distància 
temporal entre l'impuls d'emissió i l'impuls de l'eco.



  

● Internament, aquest sensor de Lego està 
format per dos transductors d'ultrasons, un 
emissor i un receptor.

● Es tracta d'un sensor complex que requereix 
del seu propi microprocessador.

● El sensor treballa com un sonar, enviant un 
pols d'ultrasò de 40Khz i mesurant el temps 
que tarda el so en viatjar cap a un objecte, 
reflectir-se i tornar



  

Aplicacions pràctiques

● Control de nivells en depòsits
● Antixocs
● Detecció objectes
● Recompte d'objectes (fàbriques)



  

4.2. Sensor Mecànic, o de 
contacte

● Son activats en sentir una certa pressió. 
Requereixen contacte directe.

● Tipus: 
– Sensors de pressió:  fan servir una membrana 

flexible. El grau de flexió de la membrana es 
mesura aprofitant alguna propietat elèctrica o 
electromagnètica d'aquesta membrana. 

 



  

– Microinterruptors: Coneguts com finals de 
carrera. S'empren per detectar el final del 
recorregut o la posició límit de components 
mecànics

– El sensor es bàsicament  un interruptor que ens 
torna  un valor de 1 quan està activat, o un valor de 
0 quan està sense polsar. 



  

Aplicacions 

● Portes de garatge 
● Ascensors
● Indústria
● Robòtica



  

4.3.Sensor de llum - fotoelèctric

● Permet distingir entre llum i foscor
● El LED emissor integrat possibilita mesurar la 

intensitat de llum reflectida sobre objectes.El 
sensor d'una lectura des de 0 (completa a 
foscor) fins a 100 (molt brillant).

● Pot diferenciar objectes mitjançant el seu color 
(classificació a nivell d'escala de grisos) o per 
poder seguir una línia de color negre.



  

● El sensor es pot usar en dues maneres: 
– Detectar la llum de l'ambient:  

● Detectar  si la  llum d'una habitació està encesa o 
apagada. Detectar  la intensitat de la llum que entra per 
la finestra (depenent de l'hora del dia). També per 
programar un robot que segueixi una font de llum.

– Emetre una llum i després mesura que quantitat de 
llum rebota o reflecteix aquesta llum en les 
superfícies. 

● Aquesta manera es pot usar per diferenciar la brillantor 
dels colors en una superfície (el robot que segueix una  
línia negra es basa en aquest principi). 

● També per detectar la distància fins a terra amb una 
millor precisió que el sensor ultrasònic. 



  

4.4. El sensor de so 

● El sensor només detecta la "quantitat" de so i no cap 
tipus de to o modulació.

● Aquest sensor llegeix el so ambiental i ens torna una 
mesura de 0 a 100%. 

● Podem configurar-lo perquè llegeixi decibels dB  o 
decibels ajustats dBA. 



  

● En termes molt simples els decibels ajustats 
només inclou sons que l'oïda humana pot 
escoltar, al contrari dels decibels normals que 
podria incloure freqüències que només el 
sensor capta



  

Algunes aplicacions

● Detectors de moviment
● Detectors de llum/foscor
● Recompte d'objectes (fàbriques)
● Domòtica (moviment, llums, etc...)



  

5. Actuadors
● Els actuadors són els dispositius que  

s'afegeixen a l'estructura i que doten al robot de 
moviment.

● D'aquesta manera el robot serà capaç de 
desplaçar-se, obrir o tancar unes pinces, girar, 
llançar objectes, etc.



  

● La força motriu per aconseguir el moviment de 
cada articulació pot provenir d’actuadors 
elèctrics, pneumàtics o hidràulics. 

● En el cas dels elèctrics es tracta de motors, 
dels quals se n’empren de diferents tipus:
– Motors de corrent continu

–  Els servomotors 



  

5.1.Motors
● El model NXT usa servomotors, els quals 

permeten la detecció de girs de la roda, 
indicant els girs complets o mitjans girs, que és 
controlat pel programari. 



  

● Un servomotor (també anomenat servo) és un 
dispositiu similar a un motor de corrent continu 
que té la capacitat de situar-se en qualsevol 
posició dins del seu rang d'operació, i mantenir-
se estable en aquesta posició. 

● Pot ser controlat tant en velocitat com en 
posició.
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6. Graus de llibertat
● Perquè un robot es pugui moure ha de tenir 

elements rígids encaixats entre si amb unions 
mòbils o articulacions. 

● Cada possible moviment que pugui fer un robot 
s'anomena Grau de Llibertat


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	Página 23
	Página 24
	Página 25
	Página 26
	Página 27
	Página 28
	Página 29
	Página 30
	Página 31

