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Resum  
 
El propòsit d’aquest projecte és  poder manipular un robot a distància. Es dóna èmfasi a 
la importància de la robòtica de salvament així com també proveir de la informació 
necessària per comprendre l’ús de robots en qualsevol tipus de desastre. 
Es fa un repàs de la història de la robòtica de salvament i quines solucions s’utilitzen en 
l’actualitat. També es parla de les aplicacions en l’àmbit mèdic, concretament en 
operacions quirúrgiques, sobre què existeix actualment per poder operar remotament. 
Com a part pràctica s’explica el procediment de construcció del braç robòtic de software 
lliure InMoov i de com controlar-lo amb Leap Motion. De tal manera que la mà imiti els 
moviments de la mà d’un usuari que no es troba directament en contacte amb el braç. 
S’expliquen les conclusions extretes a partir d’experiments sobre la fiabilitat i limitacions 
d’aquest sistema i s’exposen les seves avantatges i inconvenients. 
 
 
Resumen  
 
El propósito de este proyecto es poder manipular un robot a distancia. Se hace hincapié a 
la importancia de la robótica de salvamento así de cómo proveer de la información 
necesaria para comprender el uso de robots en cualquier tipo de desastre. 
Se hace un repaso de la historia de la robótica de salvamento y qué soluciones se utilizan 
en la actualidad. También se habla de las aplicaciones en el ámbito médico, 
concretamente en operaciones quirúrgicas, sobre qué existe actualmente para poder 
operar remotamente. 
Como parte práctica se explica el procedimiento de construcción del brazo robótico de 
software libre InMoov y de cómo controlarlo con Leap Motion. De tal modo que la mano 
imite los movimientos de la mano de un usuario que no se encuentra directamente en 
contacto con el brazo. 
Se explican las conclusiones extraídas a partir de experimentos sobre la fiabilidad y 
limitaciones de este sistema y se exponen sus ventajas e inconvenientes. 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
1.1 Motivació 
 
Els continus desastres naturals son un problema molt seriós a gran escala.  Durant quasi 
cada any, només als Estats Units  es pateixen danys  causats per huracans, inundacions, 
tornados i incendis forestals. En els últims anys, al 2004 el terratrèmol de l’oceà índic 
conegut com Sumatra-Andamán va causar 436.983 morts i 42.883 desapareguts i en el 
2008 a la Xina el terratrèmol de Sichuan, Xina, va causar 69,195 morts, 18,392 
desapareguts i 374,643 ferits i el cicló Nargis va deixar 10000 morts a Myanmar. 
Aquests només són uns pocs dels desastres naturals que han arrasat ciutats senceres i si 
observem la taula 1.1 es pot afirmar que en els últims anys el nombre de desastres ha anat 
augmentat i que han suposat una pèrdua important a nivell humà. 
 

 
Si durant la fase inicial de resposta davant d’un accident és pogués reduir el temps en un 
dia, es podria reduir la recuperació global en milers de dies o tres anys. És a dir, si els que 
arriben primer poden entrar, salvar vides, reduir qualsevol perill d’inundació, això 
significa que altres grups poden entrar per restablir alguns serveis com l’aigua, les 
carreteres i l’electricitat. Fet que significa que els enginyers civils i els agents 
d’assegurances poden començar a reconstruir les cases, amb el que es pot restaurar 
l’economia més ràpidament, i potser fer-la millor i més resistent a la pròxima catàstrofe 
[2].  
 
El principal problema dels desastres és que les zones són perilloses, per aquesta raó poder 
enviar un robot en comptes d’una persona és la millor solució per aquests casos. 
D’aquí prové la motivació d’estudiar com manipular objectes en remot, és a dir, poder 
moure a distància un robot. 

Taula 1.1 Nombre total de defuncions reportades per desastres [1] 
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Un altre àmbit on manipular objectes en remot salva vida és en la medicina, motiu pel 
qual també s’estudien les solucions actuals. 
Per tant el que es pretén amb aquest projecte es comprendre millor com manipular 
objectes en remot i per comprendre millor les limitacions d’aquest sistema s’ha volgut 
construir un prototip. 
 
1.2 Objectius 
 
Els objectius d’aquests projecte són: 

 Entendre i explicar les solucions actuals en robòtica de salvament i cirurgia en 
remot. 

 Dissenyar i implementar un prototip per manipular objectes en remot. 
 Realitzar experiments i extreure’n resultats. 

 
 

1.3 Estructura del projecte  
 

El projecte es divideix de la següent manera. En la primera es parla de la història de la 
robòtica de salvament i els tipus de robots que existeixen pels àmbits de robòtica de 
salvament i cirurgia robòtica. 
A continuació, en materials i mètodes, es plantegen els casos d’ús i d’aquí s’extreuen els 
requisits d’un sistema de manipulació d’objectes en remot, i es continua amb l’explicació 
del procediment de creació d’un prototip. El projecte conclou amb la realització 
d’experiments, els resultats, les conclusions a les que s’han arribat i el treball futur. 
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2. ANTECEDENTS 
 
En aquest apartat es repassa la història de la robòtica de salvament per tal de poder 
comprendre la seva importància. A continuació s’explica quins tipus de robots de 
salvament i com responen davant d’un desastre. 
L’últim bloc d’aquest capítol està dedicat als robots que serveixen per practicar cirurgia 
en remot. L’objectiu d’aquest apartat és doncs disposar del material necessari per poder 
extreure els casos d’ús de l’acció de manipular objectes en remot. 
 
2.1 Historia de la robòtica de salvament 
 
Els primers casos que es coneixen de creació de robots per a desastres és per usos en 
desastres nuclears, quan al 1979 quan el Doctor Red Whittaker a la Universitat Carnegie 
Mellon va construir robots per entrar i explorar la central nuclear Three Mile Island 
mesos  després del incident que hi va haver[3]. Whittaker també va construir robots  pel 
desastre de Chernobyl al 1986 que comptaven amb protecció contra la radiació, el que els 
feia pesants, grans i bastant lents[4].  
 
Més endavant, Kobayashi i Nakamura,  al 1983 proposaven utilitzar Robots mòbils per a 
rescatar persones en incendis. Al mateix any Thring va construir un robot amb rodes per 
detectar i atacar el foc, utilitzant sensors de llum i calor [5].  
 
La recerca acadèmica no es va iniciar fins al 1995. La motivació al Japó va ser per les 
conseqüències del terratrèmol Great Hanshin-Awagi, que va matar 6400 persones en el 
centre de la ciutat de Kobe el Gener 17 de 1995. Arran d’aquest desastre es va iniciar la 
investigació en robots de rescat al Japó,  formant-se el comitè d’investigació RMD 
(Robotics and Mechatronics Division) de la JSME (Japan Society of Mechanical 
Engineers), on es va demostrar que els robots serien altament efectius per la cerca urbana 
i rescat[6].  Al mateix any, un altre equip es va veure motivat arran del bombardeig de 
l’edifici Alfred P. Murrah a Oklahoma al 1995, i com a conseqüència es va iniciar la 
recerca en el laboratori de Colorado School of Mines als Estats Units [7].   
És en aquest punt on es va veure que era necessari disposar de robots més petits per tal 
de no causar danys secundaris com causar el col·lapse dels edificis en ruïnes i deixar 
atrapats a supervivents o treballadors en tasques de rescat.  
 
Poc després, per tal de motivar la societat científica a desenvolupar una recerca, es van 
iniciar dues competicions robòtiques, La Mobile Robot Competition de la AAAI 
(Association for the Advancement of Articial Intelligence)  als Estats Units i la RoboCup 
Rescue League internacionalment. 
 
Els principals avenços en robots de rescat han estat gràcies a les inversions fetes per 
l’armada d’Estats Units, especialment a través de DARPA. El programa de DARPA 
anomenat Tactical Mobile Robots (TMR), liderat per Lieutenant Colonel Blitch  va crear 
robots més petits que es podien transportar en motxilles i ser operats per un o dos soldats. 
El iRobot Packbot i el QinetiQ mini-Talon són els robots més coneguts sorgits d’aquest 
programa. Tot i que l’objectiu principal d’aquests robots era per a operacions militars 
també es van considerar que podien ésser utilitzats per operacions de rescat, fent que 
Blich fundés CRASAR poc abans de l’incident del 11 de setembre del 2001 al World 
Trade Center a Nova York, on es van utilitzar els robots creats en aquest programa[8]. 
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Desastres Tipus de Robots utilitzats 

ANY Nom del desastre Terra Aeri Marí 

2014 Allau de fang a Mesa County, Colorado   x   
2014 Inundació a Serbia, Bosnia-Herzegovina   x   
2014 Enfonsament d'un ferri, Corea de Sud     x 
2014 SR530 Allau de fang (EEUU)   x   
2013 Inundació a Boulder Colorado    x   
2013 Terartrèmol Lushan , Xina    x   
2013 Tifó Haiyan, Filipines   x   
2012 Terratrèmol Finale Emilia, Itàlia   x   
2011 Inundacions a Tailàndia   x   
2011 Explosió de la Base Naval a Xipre   x   
2011 Explosió Nuclear a Fukushima, Japó x x   
2011 Tsunami Tohoku, Japó     x 
2011 Terratrèmol Tohoku, Japó x   x 
2011 Terratrèmol de Christchurch, Nova Zelanda x x   
2010 Accident miner de Pike River, Nova Zelanda x     
2010 Hackensack, NJ x     
2010 Persones en globus desaparegudes, Itàlia     x 
2010 Colapse de les Prospect Towers, EEUU x     
2010 Vessament de petroli de Deepwater Horizon, EEUU     x 
2010 Mina Upper Big Branch, EEUU x     
2010 Mina de carbó Wangjialing, Xina x     
2010 Terratrèmol de Haití    x x 
2009 Tifó Morakot , Taiwan   x   
2009 Terratrèmol l’Aquila, Itàlia   x   
2009 Colapse de l'edifici d'Arxius Estatals a Colònia, Alemanya x     
2008 Hurricà Ike, EEUU     x 
2007 Colapse del Berkman Plaza II, EEUU x x   
2007 Colapse del pont I-35 a Minnesota, EEUU x   x 
2007 Mina del Crandall Canyon Utah, EEUU x     
2007 Mines Midas Gold, EEUU x     
2006 Mina Sago  a  Virgínia del Est, EEUU x     
2005 Hurricà Wilma, EEUU   x x 
2005 Hurricà Katrina, EEUU x x   
2005 Esllavissades de terra a La Conchita, EEUU x     
2005 Mina McClane Canyon, EEUU x     
2005 Mina DR No.1 , EEUU x     
2004 Mina Excel No. 3, EEUU x     
2004 Hurricà Charley, EEUU x     
2004 Terratrèmol Niigati Chuetsu, Japó x     
2004 Mina Brown’s Fork, EEUU x     
2002 Barrick Gold Dee Mine (USA) x     
2001 Jim Walters No. 5, Tuscaloosa, Alabama, EEUU x     
2001 World Trade Center, Nova York, EEUU x     

Taula 2.1 Tipus de robots utilitzats en desastres (2001-2014)[9]  
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En la taula 2.1 es resumeix els desastres del 2001 al 2014 i quin tipus de robots s’ha 
utilitzat, sent en el següent apartat d’aquest capítol on es dóna una definició d’aquesta 
classificació. A l’actualitat encara es duu a terme la RoboCup Rescue League i el DARPA 
Robotics Challenge per tal de motivar la creació i investigació de nous robots que siguin 
capaços de realitzar tasques de salvament. 
  
2.2  Tipus de robots de salvament  
 
Els sistemes robòtics són una bona alternativa per evitar la intervenció humana en 
situacions de risc, ja sigui per desastres naturals o per causa humana com en el cas de les 
centrals nuclears o per accedir en edificis que estan en perill d’esfondrament. 
 
Un robot de rescat és un robot mòbil, o que està construït per percebre i actuar en un 
entorn. En moure’s sovint en un entorn impredictible, aquest robots han d’estar molt més 
atents del seu voltant, no només per navegar-hi sinó també per estar segur que no estan 
causant cap col·lapse secundari, que no mouen les runes ni destrueixen evidències 
forenses. Acostuma a ser suficientment petit i portàtil per a poder ser transportat, utilitzat, 
i operat per aquell grup que necessiti informació. Ha de ser capaç d’operar en condicions 
de terreny extremes que sovint afecten la mida, el rendiment del sensor que plantegen les 
limitacions de supervivència del robot en general. També ha de ser capaç de funcionar 
amb GPS i proporcionar una interacció apropiada de la persona amb el robot tant per la 
persona que l’està operant com per la persona que està sent auxiliada per aquest [10]. 
 
En la figura 2.1 es mostra el cicle típic en cas de desastre. Els moments més decisius 
resideixen en la primera fase que és la de resposta, on s’espera que els robots facilitin les 
tasques d’evacuació, cerca i rescat, investigació d’emergència dels danys i treballs de 
reparació d’emergència. Per realitzar aquestes tasques cal que recullin informació i 
accedeixin a zones que per un humà no és possible arribar-hi, com les zones que tenen 
una gran probabilitat d’explotar o zones amb alt risc de radiació. Els robots a més ajuden 
a reduir el temps i costos en la fase de recuperació gràcies a que fan estudis dels danys.  
 
 

 
Fig. 2.1 Cicle dels desastres i solució robòtica esperada[11] 

 
Als robots de salvament per a distingir-los dels que s’utilitzen en les fàbriques 
d’automatització se’ls anomena també unmanned Systems i es poden separar en tres 
categories segons el medi on operen: els de terra s’anomenen unmanned ground vehicles 
(UGVs); si operen per aigua unmanned aerial vehicles (UMVs); i d’aire tenen varis 
noms unmanned aerial vehicles (UAVs), unmanned aerial Systems (UASs), remotely 
piloted aircraft (RPA), o remotely piloted vehicles(RPVs)[10]. 
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El DARPA Robotics Challenge és una competició que involucra tasques que poden ser 
realitzades per robots en un desastre que consisteixen en: Driving (conducció d’un 
vehicle), Egress (sortir del vehicle), Door (obrir portes), Valve (fer rotar una vàlvula), 
Wall (fer un forat a una partit), Surprise (element sorpresa), Rubble (Creuar un terreny 
amb obstacles), i Stair Tasks (pujar unes escales). Totes aquestes tasques s’han d’intentar 
superar en menys de 60 minuts [12].  
 
El guanyador del 2015 va ser el robot KAIST desenvolupat per l’equip de Corea del Sud. 
El sistema de configuració d’aquest robot consisteix en 7 ordinadors que es comuniquen 
entre ells amb TCP o UDP i els agents hardware de DRC-HUBO+ com els controls del 
motor i els sensors es comuniquen amb  el Robot-Motion a través d’un bus CAN (Figura 
2.2). 
 

 
Fig. 2.2 Configuració del sistema del robot KAIST [13] 

Malgrat que el robot va guanyar la competició no està preparat per poder assistir en 
situacions de rescat i per aquesta raó s’ha de continuar investigant per anar millorant els 
robots. 
 
2.3  Principals robots de cirurgia 
 
El primer cas conegut d’operació en remot va ser una colecistectomia a una senyora de 
68 any realitzat el set de setembre de 2001 dut a terme pel cirurgià Jacques Marescaux 
estant a 6.230 km de distància de la pacient. L’operació va durar 45 minuts amb resultats 
bons [14]. 
 
Actualment el principal robot de cirurgia que s’utilitza és el Da Vinci (Figura 2.3), que 
permet traduir els moviments de les mans del cirurgià a moviments més petits i precisos 
d’instruments petits dins del cos del pacient. El sistema consta d’una càmera que envia 
imatges a un monitor de vídeo en la sala d’operacions per guiar els doctors durant la 
cirurgia. El cirurgià té el 100% de control del sistema da Vinci en tot moment. 
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Fig. 2.3 Robot quirúrgic Da Vinci 

El robot va arribar a Espanya el 2005 a través de la fundació Puigvert i la mateixa fundació 
afirma que els múltiples avantatges d’aquest sistema d’operacions són [15]: 

 Incisions minúscules. 

 Ferides petites i mínimes cicatrius. 

 No infecció de ferida. 

 No pèrdua de sang i no transfusió sanguínia. 

 Menor dolor postoperatori i, per tant, menys medicació. 

 Menys temps de recuperació i menys teràpia intensiva postoperatòria. 

 Menys risc en pacients d'edat avançada. 

 Menys dies d'estada hospitalària. 

 Millor potència erèctil, millor continència urinària (en la prostatectomia radical). 

 Excel·lent recuperació 
 
A nivell d’investigació en cirurgia robòtica destaca el robot quirúrgic Raven (Figura 2.4), 
el qual és un robot d’arquitectura oberta per realitzar cirurgia laparoscòpia desenvolupat 
per AppliedDexterity. Consta de 2 braços amb 7 DOF amb l’objectiu de facilitar la 
investigació col·laborativa per la recerca de solucions avançades en cirurgia robòtica. 
La visió d’aquest sistema és permetre als cirurgians realitzar cirurgia no invasiva i precisa. 
Al robot se li ha afegit autonomia per a desenvolupar algunes tasques per facilitar 
l’actuació del cirurgià. El problema d’aquest és que el sistema d’automatització compta 
amb dificultats en l’estat d’estimació que pot desembocar a una posició incerta dels 
braços. 
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Tot i que el sistema Da Vinci està 100% operatiu i estès arreu del món, no s’ha pogut 
utilitzar per a realitzar operacions en remot per vàries raons. La primera i més decisiva és 
l’alt preu ja que això fa que no arribi a les àrees on seria més útil i acaba destinat a 
hospitals que ja tenen els recursos mèdics necessaris i s’utilitza com a eina per obtenir 
millor precisió en les operacions. El segon problema de qualsevol sistema remot és el 
retràs, ja que no tots els països disposen d’una bona connexió a internet, i per últim la 
seguretat, on un estudi realitzat per Chizeck i el seu equip, en una proba per estudiar la 
vulnerabilitat dels assistents robòtics, van aconseguir interferir en les comunicacions 
entre la consola  el robot mentre aquest era utilitzat per un usuari [16]. 
 
 

 
Fig. 2.4 Robot quirúrgic Raven [17] 
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3. MATERIALS I MÈTODES 
 
El propòsit d’aquest capítol és explicar el procediment del desenvolupament d’un prototip 
per manipular objectes en remot. Per fer-ho, primerament s’anomenen els casos d’ús de 
manipulació d’objectes en remot per a la robòtica de salvament i per a realitzar cirurgia 
en remot. A partir d’aquí s’extreuen els requeriments d’un sistema que permeti manipular 
objectes en remot, els quals permeten poder definir un diagrama de blocs del qual se’n 
detalla el seu funcionament. Seguidament, es recorren les diferents tecnologies que 
permeten implementar-lo i es detalla quines han estat escollides per a la realització d’un 
prototip. El disseny del prototip es fa amb l’ajuda d’un altre diagrama de blocs i se 
n’especifica la seva construcció i funcionament. En aquest cas per a la realització del 
prototip s’ha escollit construir el braç InMoov i controlar-lo a través de Leap Motion 
estant aquests connectats en diferents ordinadors. El capítol conclou amb l’explicació dels 
experiments, que es realitzen per estudiar la fiabilitat del prototip, i amb la descripció dels 
participants escollits juntament amb quin ha estat el criteri per seleccionar-los 
 
3.2 Descripció de casos d’ús 
 
Hi ha tasques en el que els humans són encara superiors als robots com en percepció, són 
més intuïtius i disposen d’un alt nivell per a prendre decisions. Per altra banda hi ha 
tasques en que els robots obtenen millors resultats que els humans com per exemple en 
resoldre problemes d’optimització, poden accedir en llocs petits i operar en situacions de 
risc. És per aquesta raó que encara és necessària la intervenció humana a l’hora de 
controlar les accions d’un robot i aquests no poden ser 100% autònoms en segons quines 
tasques. La millor combinació és doncs un robot que actuï pel seu compte i que en 
qualsevol moment pugui intervenir una persona. Per definir els casos d’ús per a la 
manipulació remota d’ur robot es parteix d’aquesta afirmació que a continuació es 
detallen.  
 
En els anteriors apartats s’ha explicat la importància de la robòtica de salvament i del 
funcionament de la cirurgia robòtica. A partir d’aquesta informació s’extreu que els 
principals casos d’ús on que el maneig d’aquests robots són clau, és en aquelles situacions 
on es posaria en risc la vida d’una persona, com en el cas d’un desastre en una central 
nuclear, on enviar una persona a operar en la central és sinònim d’una mort quasi segura. 
També cal destacar en el cas d’un incendi, en el que poder enviar un robot en comptes 
d’una persona evitaria morts innecessàries i en ser resistents al foc podrien arribar a llocs 
on una persona no pot per raons de salut. Altres casos destacats són en casos de desastres 
naturals, poder accedir als edificis amb perill de esfondrament per buscar supervivents. 
 
Un altre cas d’ús a considerar és en el cas de la cirurgia, operar remotament és una 
solució viable quan l’especialista que ha de realitzar l’operació no es troba físicament en 
la sala d’operacions, ja sigui perquè està en un altre país per exemple, i el temps de 
desplaçament sigui un problema. 
 
 
En tots els casos d’ús descrit el principal objectiu és enviar un robot en un lloc on una 
persona físicament no pot estar tant perquè seria arriscat per la seva vida o per altres 
raons com no poder arribar físicament al lloc a temps. Per tant l’objectiu principal és que 
estant en llocs diferents una persona pugui manipular un robot com si ella mateixa es 
trobés en l’entorn. 
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3.1  Requeriments 
 
A partir dels casos d’ús s’extreuen els requeriments que s’esmenen a continuació, els 
quals detallen que es necessita per a que un sistema per manipular objectes en remot 
funcioni. Els requeriments estan dividits en dos blocs: els funcionals i els no funcionals. 
Els primers detallen què ha de complir el sistema per tal de garantir que serveixi per 
manipular un objecte en remot, i els segons fan menció del que és necessari per garantir 
la qualitat del sistema. 
 
3.1.2 Requeriments Funcionals 
 
A continuació es detallen els requeriments funcionals que ha de complir un sistema que 
permeti manipular remotament un robot per tal que la interacció personar- robot pugui 
ser realitzable de manera satisfactòria: 
 

 L’usuari ha de poder controlar el robot remotament: aquest és el 
requeriment que defineix l’essència del projecte, ja que el principal problema 
a resoldre és poder enviar un robot a un lloc on l’usuari no pot accedir o estar 
presencialment. Per tant, l’usuari ha de ser capaç de moure el robot estant 
aquests en diferents llocs. 
 

 L’usuari ha de poder connectar-se al robot instantàniament: la majoria de 
casos d’ús es basen en estats d’emergència i en el que es poden salvar vides, 
per aquesta raó, és imprescindible que en el moment que l’usuari manifesti la 
voluntat de voler manipular el robot, aquest respongui immediatament, ja que 
per salvar una vida cada segon compta. 

 
 Tots els moviments que realitzi l’usuari s’han de veure plasmats en el 

robot: Si l’usuari vol realitzar un moviment el robot l’ha d’imitar exactament. 
En el cas d’una operació els moviments han de ser molt precisos ja que un 
error en un moviment podria causar la mort del pacient. En el cas de situacions 
de risc, un moviment en fals en un terreny inestable podria causar més danys 
i conseqüències terribles. 

 
 L’usuari ha de poder veure en tot moment el que envolta al robot: És 

totalment necessari obtenir imatges del que veu el robot per tal de saber el que 
està passant al voltant d’aquest. A més si es dóna la imatge des del punt de 
vista del robot això facilitaria la percepció de l’espai i distàncies. 

 
 L’usuari ha de rebre feedback tàctil del que succeeix al voltant del robot: 

L’usuari ha de ser capaç de sentir el mateix que el robot, per exemple, si el 
robot esta subjectant un objecte aquests paràmetres de pressió se li han de 
transmetre per tal que tingui la sensació d’estar subjectant aquest objecte. 

 
 El sistema ha de ser immersiu:  Per tal de donar la màxima sensació d’estar 

on es troba el robot l’usuari ha de rebre informació de tot el que envolta al 
robot com si estigués present i així poder prendre millor les decisions i 
reaccionar davant dels problemes que puguin sorgir de manera satisfactòria.  
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3.1.2 Requeriments no funcionals 
 
Els requeriments no funcionals són necessaris ja que són els que descriuen què ha de 
complir el sistema de tal manera que es garanteixi la qualitat necessària. Els trobats en 
aquest cas són els que es presenten a continuació: 
 

 La comunicació ha de ser segura: S’ha de poder garantir que la comunicació 
entre l’usuari i el robot es totalment segura i no es pot accedir des de fonts 
externes. Si la comunicació és interrompuda ja sigui voluntàriament o 
involuntàriament, el robot en rebre indicacions errònies podria posar en perill 
la vida de persones, tant quan es tracta d’una operació de rescat i amb més 
motiu durant una operació quirúrgica. 
 

 Temps de resposta: La transmissió dels moviments del usuari al robot han de 
ser instantanis, és a dir, no pot haver retràs. Un retràs pot tenir terribles 
conseqüències, per exemple en el cas d’una operació quirúrgica es podrien 
causar danys irreparables al pacient si no es para una hemorràgia a temps. 
 

 El sistema ha de ser vàlid per a qualsevol tipus d’usuari:  El sistema ha de 
ser apte independentment de les característiques fisiològiques de l’usuari. Un 
sistema que només sigui vàlid per un usuari que compleixi uns estàndards 
concrets no seria acceptable, ja que qualsevol especialista ha de ser capaç de 
manipular el sistema. 

   
 El sistema ha de ser intuïtiu: És important que el sistema sigui fàcil 

d’utilitzar. Si ha de requerir massa entrenament previ i se’n dificulta la 
utilització, en una situació d’estrès o de gran complicació l’usuari estaria més 
pendent d’utilitzar el sistema correctament que de solucionar el problema que 
se li presenta.  

 
 
 

3.2  Diagrama de blocs 
 
Partint dels requeriments plantejats s’ha dissenyat el diagrama de blocs que es mostra a 
continuació (Figura 3.1). Es descriu com és la comunicació entre l’usuari i el robot  per 
tal de permetre que l’usuari el controli remotament  sota del diagrama es completa 
l’explicació del seu funcionament i se’n descriuen els components de manera més extensa 
per tal d’entendre millor quina tasca realitza cada un. 
 
L’objectiu del diagrama de blocs és tenir una primera visió per a després poder 
implementar una solució viable. Per a la realització del primer prototip només 
s’implementa una part d’aquest diagrama quedant la resta com a treball futur. Per tant,  
es presenta quina part del diagrama es pretén implementar per a la realització d’un primer 
prototip i s’estudien les tecnologies existents que permetin dur-lo a terme i, d’entre les 
tecnologies presentades, es fa una selecció i s’argumenta el perquè han estat les triades 
per al prototip, donant per finalitzat aquest apartat. 
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Fig. 3.1 Diagrama de blocs d’un sistema que manipula objectes en remot 

Un Usuari és qualsevol persona que sigui l’encarregada de definir quina tasca ha de 
realitzar el robot. Per tal de concretar quin és el següent moviment a fer té informació del 
que passa al voltant del robot a través d’una Pantalla  o similar, on es mostra a temps 
real el que veu el robot, i també rep informació tàctil d’un dispositiu de Feedback tàctil 
que li dóna a l’usuari la sensació d’estar tocant el mateix que el robot. A partir d’aquesta 
informació l’Usuari es veu capacitat per a poder prendre la decisió de quin moviment ha 
de fer el robot i ell mateix realitza aquest moviment amb el seu propi cos per tal que el 
robot l’imiti. El moviment que ha realitzat l’Usuari és captat pel Detector de moviments, 
que realitza tots els càlculs necessaris per a  transformar els moviments de l’usuari en 
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dades per poder-les enviar al PC. El PC és un controlador que gestiona les comunicacions 
entre l’Usuari i el robot. Quan rep informació tàctil la transmet al Feedback tàctil i quan 
rep imatges les adapta i transmet a la Pantalla. A més, està constantment esperant rebre 
els moviments del Detector de moviments i en rebre’n és l’encarregat de processar-los,  
adaptar-los a moviments pel robot i enviar-los a través del Núvol per a que aquest els 
rebi. Entenem per Núvol el medi pel qual s’envien les dades per a que la comunicació 
sigui factible. 
 
A l’altra banda del Núvol, trobem el Controlador Robot. La tasca d’aquest controlador 
és vital, ja que és el que estableix la comunicació amb el PC i està constantment esperant 
els nous moviments a realitzar. Quan rep els moviments s’encarrega d’assegurar que són 
realitzables com a prevenció d’errors i quan veu que són correctes i no comporten cap 
risc els transmet al Robot.  
 
El Robot, tal i com indica el seu nom, és la màquina que està sent controlada per l’Usuari 
i que està realitzant la tasca que es desitja de manera remota. Aquest, executa el moviment 
i en compte d’un Sensor tàctil. sensor tàctil transmet informació de la pressió i 
temperatura que s’aplica en les seves diferents parts que capta de l’Entorn (tot allò que 
envolta al Robot) i les transmet al Robot. El Robot les transmet al Controlador robot, 
el qual s’encarrega de transformar tota aquesta informació en dades per enviar al PC a 
través del Núvol. 
El Controlador Robot té una altre tasca, que consisteix en enviar també les imatges que 
capta la Càmera de l’Entorn. En rebre aquestes imatges les adapta i les transmet al PC  
a través del Núvol. 
A través dels passos descrits és com l’Usuari aconsegueix manipular objectes 
remotament de manera satisfactòria. 

 
El diagrama de blocs descrit ha servit per poder decidir que per a la primera iteració del 
prototip s’implementi el bloc de Detector de moviments i del Robot es construeixi el 
braç, concretament fabricar la part que correspon del colze a la mà der robot InMoov. 
S’ha escollit aquest robot per ser el primer robot humanoide Open Source del qual es 
poden imprimir les peces mitjançant una impressora 3D que tingui una àrea mínima de 
12x12x12cm i precisament la universitat en disposa d’una que compleix aquests requisits. 
El robot va ser creat per Gael Langevin el 2012 i el seu concepte, basat en compartir i en 
una comunitat, li dóna l’honor de ser reproduït per incomptables projectes arreu del món 
[18]. 
 
Un cop decidit quin robot construir, per al detector de moviments es van considerar les 
tecnologies mostrades en aquesta llista:  
 

 Kinect: Permet fer un seguiment del cos sencer i també consta d’un reconeixedor 
de veu 

 Leap Motion: Permet fer un seguiment de la posició d’ambdues mans i canell. 
 Myo: És un control d’activitat muscular que capta gestos. 
 CamBoard pico: Realitza un seguiment de la cara, dels dits i compta amb 

reconeixement de veu. 
 
Després d’analitzar les característiques d’aquestes tecnologies s’ha decidit que la millor 
opció per a la realització del prototip és Leap Motion en comptar amb una reconstrucció 
3D de la mà i comptar amb bons resultats. 
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Decidits robot i detector de moviment el que queda per decidir és quin controlador del 
robot a utilitzar. En aquest cas s’han considerat MyRobotLab i ROS(Robot Operating 
System). Com a característiques comunes els dos són serveis basats en frameworks que 
es poden distribuir a través de múltiples processos i múltiples màquines. 
També utilitzen el model de comunicació Publish Subscribe i compten amb enllaços a 
python. Els dos compten amb llibreries per controlar InMoov i Leap Motion. 
El que ha fet decantar-se per MyRobotLab és que aquest compta amb una GUI d’alta 
usabilitat que permet fer fàcilment proves amb el robot InMoov, i en tractar-se d’un 
prototip es facilita la tasca de la construcció d’aquest. 
 
3.3  Infraestructura realitzada 
 
En l’anterior apartat s’ha descrit com és la comunicació en un sistema en remot. Aquest 
apartat se centra en explicar com s’ha desenvolupat el prototip a partir de les tecnologies 
escollides: robot InMoov, Leap Motion i MyRobotLab.  
 
Per poder realitzar el prototip, primer s’explica mitjançant un diagrama de blocs que 
descriu en què consisteix aquest prototip i com es comuniquen els elements entre ells. A 
partir d’aquí s’explica la construcció del braç, el funcionament dels servos, l’esquema 
de connexionat, com funciona Leap Motion i com utilitzar-lo per moure la mà. I com 
funciona MyRobotLab amb el codi implementat. Per tancar aquest bloc es parla del 
disseny dels experiments explicant quins experiments s’han realitzat i el criteri per 
seleccionar els participants. 
 
3.3.1 Diagrama de blocs 

 
Fig. 3.2 Diagrama de blocs del prototip desenvolupat 
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Com en el diagrama de blocs anterior en aquest (Figura 3.2) l’Usuari és la persona que 
defineix la tasca que ha de realitzar la mà robòtica. A diferència de l’altre diagrama de 
blocs, no rep cap tipus de feedback tàctil i per a poder operar el braç cal que estigui a la 
mateixa sala que aquest ja que no disposa de cap pantalla. Quan l’Usuari fa un moviment 
amb la mà l’aparell Leap Motion el capta i transforma el moviment en dades que envia 
al PC Client. El PC Client en rebre les dades del Leap Motion, a través del  framework 
de MyRobotLab es transformen en angles pels servos i s’envien a través del Núvol al PC 
Servidor. El Núvol en aquest cas és la xarxa sense fil a la qual els dos PCs estan 
connectats. Quan el PC Servidor rep els moviments a través de MyRobotLab els 
converteix en posicions pels servos i els transmet a la placa d’Arduino. La placa 
d’Arduino és l’encarregada de transformar aquestes posicions en polsos PWM 
corresponents i els transmet als Servos de Robot. 
Els Servos en canviar d’angle fan que la posició dels dits i del canell canviï. Des de la 
perspectiva de l’Usuari doncs, la mà robòtica imita els moviments que realitza amb la 
seva pròpia mà. 
 
 
3.3.2 Construcció del braç InMoov 
 
Aquest apartat se centra en el procediment de construcció del braç InMoov.  
 
Es comença explicant el procés d’impressió de les peces, el qual va patir un retràs 
important ja que es va veure afectat per motius de disponibilitat de la impressora i no es 
van poder iniciar les impressions fins el 18 de gener, finalitzant, sense tenir en compte 
reimpressions per trencament de peces, el dia 1 de març. El procés d’imprimir les peces 
inclou la tasca de polir-les, ja que en ser les impressions lentes, es va aprofitar per 
combinar ambdues tasques. 
 
Es continua amb una explicació de com s’ha realitzat el muntatge del braç, el qual es va 
iniciar al 24 de febrer, malgrat no disposar de totes les peces, i es va donar per finalitzat 
el 14 d’abril. 
 
Un cop es va tenir el braç muntat, es va iniciar immediatament la tasca de tensar els fils 
i en dos dies es va tenir el braç completament acabat. 
 
Amb la figura 3.3, es resumeix en forma de diagrama de Gantt el temps dedicat a aquesta 
tasca: 
 
 

 
Fig. 3.3 Diagrama de Gantt sobre la duració del procés de construcció del braç 

 
 
 

18/1/2016 28/1/2016 7/2/2016 17/2/2016 27/2/2016 8/3/2016 18/3/2016 28/3/2016 7/4/2016 17/4/2016 27/4/2016

Imprimir i polir les peces

Muntar el braç

Tensar els fils
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a) Primera part: imprimir i polir les peces 
 

Per la construcció del braç s’han utilitzat les peces que es proporcionen al web de InMoov 
[19] [20]  amb els següents paràmetres utilitzant la impressora BQ Witbox 2 (Taula 3.1). 
 

Parts del braç infill shell support raft 

Right-Hand 

WristlargeV4.stl 30% 3 no no 

WristsmallV3.stl  30% 3 no no 

thumb5.stl 30% 3 no no 

Index3.stl 30% 1 no no 

Majeure3.stl 30% 1 no no 

ringfinger3.stl 30% 1 no no 

Auriculaire3.stl 30% 1 no no 

robpart2V3.stl 30% 3 no yes 

robpart3V3.stl 30% 3 no yes 

robpart4V3.stl 30% 3 no yes 

robpart5V3.stl 30% 3 no yes 

Bolt_entretoise7.stl 60% 1,2 no no 

ardiuinosupport.stl  30% 3 no no 

robcap3V1.stl 30% 3 no no 

topsurface4.stl 30% 3 no no 

coverfinger1.stl 30% 3 yes no 

Wrist parts 

CableHolderWristV5.stl  30% 3 no no 

WristGearsV4.stl  30% 3 no no 

rotawrist1V3.stl 30% 3 no no 

rotawrist2.stl 30% 3 no no 

rotawrist3V2.stl 30% 3 no no 

Forearm 
and servo bed 

RobCableBackV3.stl 30% 3 no no 

RobCableFrontV3.stl 30% 3 no no 

RobRingV3.stl 30% 3 no no 

RobServoBedV5.stl 30% 3 no no 

servo-pulleyX5.stl  30% 3 no no 

Taula 3.1 Peces impreses i paràmetres utilitzats 
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Els principals problemes trobats en aquesta fase van ser les varies vegades que es van 
haver de repetir les impressions d’algunes peces per errors durant la impressió que 
deixaven peces incompletes i també perquè un cop impreses es van trencar. 
A mesura que es van anar obtenint les peces impreses, va caldre destinar temps en polir-
les ja que tal i com es veu en la figura 3.4, estaven plenes d’imperfeccions i filaments que 
calia treure. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durant la fase de muntatge es va produir en tres ocasions que els bolts es van trencar, 
Fent que s’hagués de repetir la impressió d’aquests i es patís un retràs en la fase del 
muntatge. 
 
 
b) Segona part: muntar el braç 
 
Durant aquesta secció s’explica el procediment per muntar el braç InMoov. Per una millor 
comprensió es fa ús d’imatges preses durant el mateix muntatge per poder acompanyar 
l’explicació. Quan es fa referència a una peça s’utilitza el seu nom del fitxer “.stl” per 
indicar de quina s’està parlant exactament. En cas de voler utilitzar aquest bloc com a 
guia per construir el braç es recomana utilitzar un visualitzador de peces 3D per a la seva 
ràpida identificació. 
 
Per poder muntar el braç primer cal treure tots els suports de les peces robpart2V3, 
robpart3V3, robpart4V3 i robpart5V3 (Figura 3.5) amb l’ajuda d’unes alicates.  
 
 

 
 

Fig. 3.4 Imperfeccions en les impressions 

Fig. 3.5 Peces robpart2V3, robpart3V3, robpart4V3 i robpart5V3 amb suports 



 

 18

Després s’enganxa, utilitzant cola de contacta forta, robpart2V3 amb robpart5V3. 
S’enganxa també robpart3V3 amb robpart4V3, els quals formen la coberta del braç. 
S’utilitzen les gomes que venien amb els servos per tapar els forats (Figura 3.6 ). 
 

 
Seguidament es cargola el RobServoBedV5 mirant que coincideixin els forats. Es cargola 
al RobServoBedV5 les peces RobCableFrontV3 i RobCableBackV3 (Figura 3.7). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A continuació es cargolen els servos dins el RobServoBedV5 passant els cables per les 
obertures (Figures 3.8, 3.9, 3.10 i 3.11).  Els servos utilitzats en tots els casos són model 
MG995 de 180 graus. 
 

 
 

Fig. 3.8 RobServoBedV5 amb Servos vista superior Fig. 3.9 RobServoBedV5 amb servos vista posterior 

 

Fig. 3.6 Peces robpart2V3 i robpart5V3 unides amb els forats tapats amb gomes 

Fig. 3.7 Muntatge de RobServoBedV5, RobCableFrontV3 i RobCableBackV3 
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El següent pas és treure el suport del rotawrist1V3. Se li cargola el servo que es correspon 
al moviment del canell i a sobre  s’hi cargola el CableHolderWristV5. A sobre el servo, 
de les peces obtingudes amb el model  WristGearsV4 utilitzem la que es veu a la Figura 
3.12. Cal engreixar la peça per tal que funcioni correctament. Per poder continuar 
s’enganxa el CableHolderWristV5 amb el robpart2V3 (Figura 3.13). 
 
 
 

 
Abans de continuar es posa el servo del canell a 90 graus mitjançant el codi Arduino 
descrit en la figura 3.14. Aquest pas és necessari ja que l’angle de 90º representa la posició 
en repòs, és a dir, quan la mà està completament alineada amb el braç. Si no es posa el 
servo a 90º això podria tenir com a conseqüència un mal funcionament quan es volgués 
simular el gir de canell i que d’un costat girés més que un altre. 
 
 
 

Fig. 3.10 RobServoBedV5 amb Servos vista  
lateral esquerra 

Fig. 3.12 Muntatge del 
WristGearsV4 amb el servo Fig. 3.13 CableHolderWristV5 unit amb robpart2V3 

Fig. 3.11 RobServoBedV5 amb Servos vista 
lateral dreta 
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Fig. 3.14 Codi Arduino per posar un servo a 90º 

 
Amb l’ajuda d’un trepant i una llima, es fan més grans els forats de les peces 
rotawrist3V2,  WristlargeV4, WristsmallV3 i la última peça de thumb5. Això és necessari 
per tal que càpiguen els bolts. 
 
Seguidament es tallen 10 peces de 75cm de fil de pescar, és a dir es necessiten dos fils 
per poder moure cada dit.  
S’ajunten les peces del polze tal i com es veu en la figura 3.15.  
 

 
 

#include <Servo.h> 

// crea un objecte servo per a controlar un servo 
Servo myservo; 

// variable per emmagatzemar la posició del servo 
int pos = 90;     

void setup() { 

//adjunta el servo que es troba al  pin 2 al objecte servo  
 myservo.attach(2);   

} 

void loop() { 

//Escriu la posició al servo 
myservo.write(pos);  

//delay per a que no torni a escriure un altre cop la mateixa 
//posició              

     delay(100);     

} 
 

Fig. 3.15 Muntatge del polze 
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Es passen els dos fils pels forats fent un nus a cada extrem. Per tal que les peces es 
mantinguin unides i el dit es pugui moure s’utilitza un tros de plàstic per a les juntures. 
Els fils passen pels forats del  WristlargeV4 i un cop s’han passat els fils posem el bolt 
per mantenir la mobilitat i que es quedi fixe. 
Després els fils passen pels forats del WristGearsV4 que prèviament han estat muntats 
juntament amb el rotawrist3V2 i el rotawrist2 (Figures 3.16, 3.17, 3.18). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se segueix el mateix procediment per muntar els dits índex i cor (Figura 3.19). 
Pels dits menovell i anular cal prèviament haver separat en dos les peces que formen 
WristsmallV3 es munta tal i com es veu en la figura 3.20. 

 
Els fils passen pel  CableHolderWristV5 i es passen pels forats del RobServoBedV5 que 
correspon per cada servo (Figures 3.21, 3.22, 3.23 i 3.24). En aquesta fase per tal de no 
barrejar els fils es van unir amb cinta adhesiva temporalment. S’utilitza un bolt per unir 
el rotawrist3V2 amb WristlargeV4 (Figura 3.25) 
 
 
 

Fig. 3.16 Muntatge de  WristGearsV4, 
rotawrist3V2 i rotawrist2 vista superior 

Fig. 3.17 Muntatge de  WristGearsV4, 
rotawrist3V2 i rotawrist2 vista anterior 

Fig. 3.18 Muntatge de  WristGearsV4, 
rotawrist3V2 i rotawrist2 vista posterior 

Fig. 3.19 Muntatge de dits índex i cor Fig.3.20 Muntatge de dits anular i menovell 
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Fig. 3.21 Fils que passen pel WristlargeV4 

Fig. 3.22 Fils que passen per WristGearsV4 

Fig. 3.23 Fils que passen pel CableHolderWristV5 Fig. 3.24 Fils fixats amb cinta per cada 
servo 

Fig. 3.25 WristlargeV4 unit amb rotawrist3V3 
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c) Tercera part: Tensar els fils 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Per tensar els fils primer cal preparar els servo-pulleyX5. Es repassen els forats i es 
cargolen els cargols plans i la peça de plàstic que venien amb el servos. Amb l’ajuda 
d’una eina es talla el tros que sobra (Figures 3.26, 3.27 i 3.28). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Per tensar els dits, en aquest cas es detalla el cas del polze, primerament cal posar el servo 
a 90 graus amb l’ajuda de l’anterior script (Figura 3.14). Es posa un servo-pulleyX5 de 
tal manera que l’obertura quedi en direcció al final del braç i es cargola al servo utilitzen 
el cargol negre que venia amb el servo. Es passa cada fil pel forat de l’obertura (Figura 
3.29). 
 
Després es posa el servo a 0 graus i s’estira el fil esquerra fins que el dit quedi 
completament estirat(Figura 3.30). Es passa el fil donant voltes al cargol i s’estreny i es 
fixa fent nusos. Després es posa el servo a 180 graus i s’estira el fil dret fins que el dit 
quedi totalment encongit (Figura 3.31). Es tensa el fil de la mateixa manera que l’anterior. 
El procediment per la resta dels dits és el mateix. 
 
 

Fig. 3.29 Servo-pulleyX5 
cargolat en el servo 

Fig. 3.30 Polze 
estirat  

Fig. 3.31 Polze 
encongit 

Fig.3.26 Servo-pulleyX5 
amb peça de plàstic 

Fig. 3.27 Servo-pulleyX5 
vista inferior 

Fig. 3.28 Servo-
pulleyX5 tall del cargol 
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En la següents imatges es veuen els servos en posició 90, 0 i 180 graus respectivament: 

 
 
 
Per acabar es cargola el coverfinger1 i  topsurface4 (Figura 3.35). 

 
 
 

Fig. 3.32 Servos 90 graus Fig. 3.33  Servos 0 graus Fig. 3.34 Servos 180 graus 

Fig. 3.35 Mà amb topsurface4 i coverfinger1 
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3.3.3 Funcionament dels servos i esquema de connexionat  
 
En l’anterior apartat, s’ha descrit com és el muntatge del braç i en alguns paràgrafs s’ha 
anomenat l’angle al qual s’han de posar els servos. A continuació es mostra una 
explicació de com funcionen els servos o també anomenats servomotors per poder 
comprendre millor com es pot moure el braç. El que ve a continuació és l’esquema de 
connexionat per tal de mostrar com es connecten els servos a la placa d’Arduino i per tant 
què és el que es necessita per poder dur a terme aquesta connexió. Per tancar aquest bloc 
es mostra una fotografia del resultat d’haver aplicat l’esquema al prototip. 
 
L’avantatge d’utilitzar servomotors és que es poden posar a un cert angle i que el manté 
gràcies a un motor dins d’aquest, llavors fins que no canviï el senyal PWM (Pulse with 
Modulation Basics) que rep no el modificarà. En aquest cas s’han utilitzat servos de 
model MG995 els quals van de 0º  a 180º (Figura 3.36). 

 
Fig.3.36 Servomotor MG995 [21] 

 
Essent doncs, un pols PWM el que defineix l’angle al qual el servo es posa, fent que el 
rang al qual opera és de 1ms a 2ms. Per un pols de 1ms s’obté un angle de rotació de 0º i 
per un pols de 2ms s’obté una rotació de 180º [22] . Per tant un pols de 1.5ms es correspon 
a un angle de 90º. Una pulsació diferent, dins del rang especificat, farà rotar el servo al 
seu angle corresponent. 
 
A partir d’aquestes dades es pot extreure l’operació lineal que realitza l’Arduino per 
decidir quin pols enviar segons l’angle desitjat: 
 

 
I el càlcul invers: 
 
 
 

Pols(ms) = (1/180) * angle(en graus) + 1 

Angle (en graus) = 180 * pols (ms) -180 

Fig. 3.37 Fórmula del càlcul del pols PWM   

Fig. 3.38 Fórmula del càlcul de l’angle donat un pols 
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Cada servo disposa de tres cables dels següents colors: el negre o marró, que es correspon 
a la corrent negativa o terra; vermell, que es correspon a la corrent positiva; i groc o 
taronja, que és el que ha d’anar connectat a un pin PWM de l’Arduino. A més, el model 
utilitzat, opera a un voltatge d’entre 4.8V a 7.2V, per aquesta raó s’utilitzen  per 
alimentar-los quatre piles de 1.5V cada una. 
 
En tractar-se d’un prototip s’ha utilitzat una placa de proves(Figura 3.39), en anglès 
protoboard, per fer el connexionat de les piles amb els servos  en resultar una eina efectiva 
per testejar circuits elèctrics de manera fàcil en comptar per dins de tires de metall que 
connecten els forats de sobre de la placa entre si (Figura 3.40). 
 

 
La línia blava de la placa es correspon a la corrent negativa o terra, i la línia vermella a la 
corrent positiva. En aquest cas només són necessaris aquests dos rails, però per circuits 
més complexos s’utilitza la resta de la placa per fer ponts. 
 
 
Per tant per poder realitzar el connexionat s’ha utilitzat aquest material: 

- Arduino Mega 2600 o similar 
- Una placa de proves 
- 4 piles AA 
- Un adaptador de piles 
- Fil de connexió de 0.28mm rígid 
- 6 servomotors 

 
 
En la figura 3.41 s’observa l’esquema de les connexions i es detalla com es connecten els 
cables a la placa. Per cada servo, es connecta el cable negre al rail blau del protoboard i 
el cable vermell en el rail vermell del protoboard. En el cas de les piles, connectades a 
través d’un adaptador, el cable de l’adaptador vermell es connecta al rail vermell del 
protoboard i el cable negre al rail blau. També es connecta el ground de l’Arduino amb 
un cable al rail blau del protoboard. 
 
Per cada element connectat al protoboard, per a que el circuit funcioni correctament, és 
necessari connectar cada cable en una secció diferent.   
 
 
 

Fig. 3.39 Placa de proves  Fig.3.40 Placa de proves per dins [23] 
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Fig. 3.41 Esquema de connexionat 

La correspondència de pins de l’Arduino amb els servos dels dits és la següent: 
- Polze: pin 2 
- Índex: pin 3 
- Cor: pin 4 
- Anular: pin 5 
- Menovell: pin 6 
- Canell: pin 7 

 
En la figura 3.42 es mostra el resultat del muntatge. Tal i com es pot apreciar el conjunt 
de cables resulta una mica caòtic fent que hagi estat molt útil utilitzar els cables amb els 
mateixos colors que a l’esquema i numerar-los amb cinta adhesiva per tal de facilitar el 
muntatge. La versió utilitzada d’Arduino pel projecte ha estat 1.6.8. 

 
 
 

Fig. 3.42 Resultat del connexionat del prototip 
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3.3.4 Funcionament Leap Motion  
 

L’objectiu d’aquest apartat és comprendre com funciona Leap Motion i què és el que 
ofereix i a partir d’aquí extreure els càlculs a realitzar per poder obtenir la transformació 
de dades de Leap Motion a angles que se li assignen als servos.  
 
a) Com funciona Leap Motion 

 
Leap Motion és un controlador que permet extreure informació de la posició a la qual 
estan les mans. 
Està format per dues càmeres i tres LEDs infrarojos, els quals segueixen la llum infraroja 
amb una longitud d’ona de 850 nanòmetres que es troba fora del camp visible del espectre.  
Aquests permeten obtenir un abast de l’espai de 0,23 m3, el qual pren la forma d’una 
piràmide invertida, que es forma amb la intersecció del camp de visió de les càmeres 
binoculars (Figura 3.43). Però alhora es veu limitat per la propagació de la llum del LED 
a l’espai, ja que es complica el càlcul de la posició 3D de la mà a mesura que augmenta 
la distància i la intensitat de la llum del LED es veu limitada per la màxima corrent 
elèctrica que se li proporciona a través de la connexió USB. 
 
El primer pas que fa el controlador per obtenir la posició d les mans és  llegir les dades 
del sensor en la seva pròpia memòria local i realitzar els ajustaments de resolució 
necessaris. Després les dades s’envien via USB al software de seguiment de Leap Motion. 

 

Fig. 3.43 Àrea d’interacció Leap Motion 
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Quan les dades arriben al software de Leap Motion, prenen forma d’imatge estèreo a 
escala de grisos del espectre de llum NiR (near-infrared) separades en el que capta la 
càmera dreta i l’esquerra (Figura 3.44) . 
 

 
Els objectes que s’acostumen a veure són aquells que estan directament il·luminats pels 
LEDs del controlador, tot i que les bombetes incandescents, halògens i la llum natural 
també afecten negativament en alguns casos. 
El software de Leap Motion s’encarrega d’aplicar algorismes avançats sobre les dades 
raw obtingudes per realitzar posteriorment una reconstrucció 3D. En la figura 3.45, 
realitzada amb el Diagnostic Visualizer de Leap Motion es pot apreciar l resultat de la 
reconstrucció 3D i observem els paràmetres que després s’extreuen per calcular la posició 
a transmetre al robot. 
 

Fig. 3.44 Imatge estèreo a escala de grisos que obté Leap Motion 

Fig. 3.45 Resultat de la reconstrucció 3D de Leap Motion 
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La SDK de Leap Motion retorna les dades en forma de frames, concretament proporciona 
200 frames per segon [24]. Cada frame conté les posicions mesurades i altra informació 
de cada entitat detectada en un snapshot, com la llista de mans i dits,. Es crea un frame 
nou per cada interval actualitzat. A partir de la informació de frames, és com s’obté la 
posició a la qual estan els dits. En l’apartat que ve a continuació es donen detalls de quines 
dades s’obtenen d’aquests per aconseguir després els angles dels servos [25]. 
 
b) Càlcul i conversió dels angles pels servos 

 
El moviment dels dits del robot InMoov es basa en un angle que se li assigna al servo. 
Per tant per a que el moviment de la mà robòtica sigui el més similar a la de la mà del 
usuari cal, per cada dit, transformar la seva posició en un angle. 
Per obtenir-lo cal calcular l’angle que forma el vector de la normal del palmell de la mà 
(Figura 3.46) amb la direcció de la punta del dit(Figura 3.47). 
 
 

 

 
El codi en java utilitzant la llibreria de Leap Motion és el següent: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’expressió matemàtica d’aquest càlcul és: 

On u és el vector de la normal del palmell i v el vector de direcció d’un dit. 

Fig. 3.46 Vector de la normal de la mà [26] Fig. 3.47 Direcció dels dits de la mà [26] 

Hand = frame.hands().rightmost(); 

Finger = hand.fingers().get(tip); 

Vector palmNormal = hand.palmNormal; 

Vector fingerDirection = finger.direction(); 

Double angleInRadians = palmNormal.angleTo(fingerDirection); 

Double angleInDegrees = Math.toDegrees(angleInRadians); 

 
Fig. 3.48 Codi java de Leap Motion per calcular l’angle d’un dit 

cos훼 =  
푢 ∗ 푣

|푢| ∗ |푣| =
푥 ∗ 푥 + 푦 ∗ 푦  +  푧 ∗ 푧
푥 + 푦 + 푧 ∗  푥 + 푦 + 푧

 

Fig. 3.49 Fórmula del càlcul de l’angle de dos vectors 
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Un cop obtingut l’angle, es transforma a l’escala de 0 a 180, de tal manera que la 
correlació trobada entre angles que s’obtenen amb Leap Motion i angles que s’han 
d’assignar al servo corresponent és la següent: 
 

Dit Angle mà 
oberta servo 

Angle Leap 
Motion mà 

oberta 

Angle mà 
tancada servo 

Angle mà 
tancada Leap 

Motion 
Polze 0 40 180 90 
Índex 0 60 180 90 
Cor 0 20 180 90 

Anular 0 25 180 90 
Menovell 0 50 180 90 

Taula 3.2 Relació entre angles de Leap Motion i angles a assignar al servo 

Els paràmetres han estat ajustats en base a fer múltiples proves i aconseguir que el 
moviment sigui el més semblant possible. 
 
Per calcular l’angle de rotació del palmell i així obtenir l’angle a assignar al servo que es 
correspon al canell s’ha calculat a partir del valor x del vector de la normal, ja que és el 
que determina el gir. 
 
En ser un vector normalitzat els valors de x tenen un rang de -1 a 1. 
Els valors que pren x són els detallats a continuació: 
 

 Quan el palmell resta en posició horitzontal (Figura 3.51) el valor del paràmetre 
x del vector normal que es forma amb el palmell és de 0.  

 Quan el palmell està girat cap a l’esquerra des del punt de vista de l’usuari 
(Figura 3.50) el valor de x és de -1.  

 Quan el palmell està girat cap a la dreta el valor de x és 1 (Figura 3.52). 
 

 
Si tenim en compte com es mou el canell del braç InMoov amb els servos les posicions 
que pren són les següents: 

 Quan el servo té com a valor 90 graus el palmell està en posició horitzontal. 
 Quan el servo té per valor 0 el canell està girat cap a l’esquerra. 
 Quan el servo té com a valor 180 graus el canell està girat cap a la dreta. 

 
 

Fig. 3.50 Mà cap a l’esquerra Fig. 3.51 Mà horitzontal Fig. 3.52 Mà cap a la dreta 
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Al comparar les dades es pot concloure que es tracta d’una relació lineal, per mostrar-ho, 
en la figura 3.53 es plasma aquesta relació. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A partir d’aquesta relació es pot extreure un sistema d’equacions on m és la pendent de 
la relació lineal i n és el punt de intercepció de la ordenada: 
 

180 = 1 ∗ 푚 + 푛
0 = 1 ∗ 푚 + 푛

90 = 0 ∗ 푚 + 푛 = 푛
 

 
 
En resoldre les equacions obtenim : 
 

푛 = 90 
푚 = 90 

 
 
Per tant, la fórmula per obtenir l’angle de gir del palmell és: 
 
 
 
 
 
A partir d’aquesta fórmula (Figura 3.54) ja s’obté l’angle a assignar al servo que es 
correspon al canell i així s’aconsegueix que el moviment del servo sigui el mateix que el 
moviment de l’usuari que està movent la mà sobre el Leap Motion. 
En aquest apartat doncs s’ha explicat com s’obtenen tots els angles a assignar els servos, 
és en el que ve a continuació on s’especifica com s’ha implementat a MyRobotLab. 
 
 
 
 

0 -1 1 X 

90º 

180º 0º 

Angles servo 

Fig. 3.53 Relació entre l’eix de rotació X i l’angle del servo del canell 

푎푛푔푙푒푃푎푙푚푒푙푙 = 90 ∗ 푥 + 90 

Fig. 3.54 Fórmula per obtenir l’angle del servo del canell  
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3.3.5 Funcionament amb MyRobotLab 
 

La raó principal per la qual es va decidir utilitzar MyRobotLab pel primer prototip és per 
l’avantatge que comporta poder utilitzar el GUI del qual compta per realitzar les probes 
inicials. En aquest apartat es descriurà més a fons en què consisteix MyRobotLab i a 
continuació per entendre el seu funcionament s’explica com es pot crear un servei des  
que s’inicia l’eina fins que aquest s’està executant. El següent punt que es tracta és el 
funcionament de MyRobotLab amb el codi implementat acompanyat de captures de 
pantalla de l’aplicació. 
 
a) Què és MyRobotLab? 

 
MyRobotLab és un framework java de programari lliure per a robòtica i control de 
maquinària que té com a dependències Java 1.7 JVM o superior. 
La versió utilitzada del framework és la 1.0.119 que es pot obtenir a: 
https://github.com/MyRobotLab/myrobotlab/releases 
 
El framework consta de 52 serveis [27] que incorporen diferents llibreries per poder afegir 
al projecte dels quals destaquen:  

 GoogleCloud 
 GoPro 
 OpenNLP 
 WebkitSpeechRecognition 
 Arduino 
 Python 
 Roomba 
 OculusRift 
 OpenCV 
 OpenNI 
 GPS 

 
MyRobotLab compta amb una gran comunitat molt activa que va millorant dia a dia 
aquests serveis i en publiquen de nous. El que més destaca d’aquest framework és que 
compta amb un seguit de serveis que  permeten controlar el robot InMoov, els quals són 
els següents de la llista: 

 InMoov 
 InMoovGestureCreator Service 
 InMoovHand 
 InMoovHead 
 InMoovTorso 

 
Tal i com s’ha vist en els apartats anteriors, el prototip consta del braç InMoov, que està 
format per servos connectats a una placa Arduino, i del controlador Leap Motion. 
MyRobotLab compta amb serveis dedicats a controlar tots aquests elements, és a dir, 
s’utilitzen els serveis python, Arduino, LeapMotion2, Servo, i InMoovHand. Per poder 
comprendre el funcionament de la eina en l’apartat que ve a continuació es donen detalls 
de com es creen els serveis. 
 
 

https://github.com/MyRobotLab/myrobotlab/releases
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b) Ús de la eina 
 
L’objectiu principal d’aquest apartat és mostrar el funcionament del GUI de MyRobotLab 
a través de l’ús del servei InMoovHand. En aquest exemple s’explica primerament com 
iniciar la eina i es continua detallant el procediment d’instal·lació d’un o varis serveis. A 
continuació es mostra com crear el servei InMoovHand i es completa l’explicació amb 
una guia de com utilitzar aquest servei. 
 
Per poder iniciar el GUI de MyRobotLab en Linux cal garantir-li permisos 
d’administrador per tant des de la terminal s’escriu: 
sudo java –jar directori/myrobotlab.jar 
On “directori” és el path al jar de MyRobotLab. 
 
En iniciar-se l’eina es visualitza la següent pantalla(Figura 3.55).  
 

 
 
 
La primera vegada que s’inicia, en la pestanya runtime es clica system  i seguidament 
install all  fent que s’instal·lin tots els serveis disponibles (Figura 3.56). L’eina també 
permet instal·lar els serveis individualment clicant-los a la llista amb el botó dret del ratolí 
on apareix l’opció  install. 

 
 

 
 

Fig. 3.56  Instal·lació de tots els serveis de MyRobotLab  

Fig. 3.55 Pantalla d’inici de MyRobotLab 
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En el següent exemple es crea un servei InMoovHand que serveix tant per explicar com 
es declara un servei com per poder comprovar que l’esquema anterior d’Arduino esta ben 
muntat i que els servos funcionen correctament,  ja que permet moure els dits i el canell.  
 
Per poder iniciar aquest servei, en la pestanya runtime es busca a la llista de services  
InMoovHand, i es clica a sobre amb el botó dret del ratolí i es selecciona l’opció start 
(Figura 3.57).  

 
Se li dóna un nom al servei, en aquest cas hand, i es clica OK (Figura 3.58). 
 

 
 
Automàticament es creen les pestanyes per controlar els dits i canell: hand.majeure, 
hand.ringFinger, hand.pinky, hand.thumb, hand.index i hand.wrist. També es creen les 
pestanyes hand.arduino i hand.arduino.serial. Aquestes dues últimes són les que 
permeten la connexió de MyRobotLab amb Arduino (Figura 3.59). 
 
 

Es clica la pestanya hand.arduino on apareix una pàgina de codi Arduino. Per tal que 
funcioni la comunicació entre MyRobotLab i la placa d’Arduino cal que copiar aquest 
codi i el pujar-lo a la placa d’Arduino (Figura 3.60) ja que aquest codi permet que 
MyRobotLab es comuniqui amb la placa.  
 

Fig. 3.57 Creació del servei InMoovHand 

Fig. 3.58 Assignació de nom al servei InMoovHand 

Fig. 3.59 Serveis creats a partir de InMoovHand 
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Un cop el codi està pujat es torna a la pestanya hand.arduino de MyRobotLab i es 
selecciona en el llistat el nom de la nostra placa utilitzada, que en aquest cas és “Arduino 
Mega 2560” (Figura 3.61). 

 
Seguidament es clica la pestanya hand.arduino.serial i es selecciona el port al qual està 
connectat l’Arduino. Quan imprimeix per pantalla el número de versió és senyal que està 
ben connectat  (Figura 3.62). 
 

Fig. 3.60 Codi Arduino que proporciona MyRobotLab 

Fig. 3.61 Selecció del tipus d’Arduino a MyRobotLab 

Fig. 3.62 Selecció del port on està connectat l’Arduino a MyRobotLab 
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El que es detalla a continuació és com utilitzar aquest servei per moure cada dit. Per cada 
pestanya referent als dits i al canell es clica el botó attach i amb el slide es selecciona 
l’angle de moviment, on la posició 0 el dit i la posició 180 l’obre completament. (Figura 
3.63). En el cas del canell, la posició 90 es correspon al canell recte, 0 graus a el canell 
cap a l’esquerra i 180 al canell cap a la dreta. Fent aquesta proba per tots els dits es 
comprova que el sistema funciona. 

  
 
Per tant, amb l’ús d’aquest servei s’ha pogut comprovar que la comunicació entre 
l’Arduino i MyRobotLab s’efectua de manera satisfactòria i també ha servit per 
assegurar-se del bon funcionament dels servos per cada dit i el canell.  
 
 
c) Funcionament del codi implementat 
 
A l’anterior apartat s’ha explicat com funciona MyRobotLab i com declarar el servei 
InMoovHand. Crear un servei des del GUI és útil per fer proves, però per poder fer 
funcionar el prototip s’ha fet servir el servei python (Figura 3.64) des d’on es poden 
declarar els serveis i accedir als seus paràmetres accedint a les llibreries python d’aquests. 
A continuació s’explica com funciona el codi que s’ha desenvolupat per aconseguir que 
el braç InMoov es mogui igual que la mà de l’usuari. 
 
 

 
Figura 3.64 Servei python de MyRobotLab 

 
La implementació de codi en python ha estat mitjançant una comunicació client servidor 
seguint l’estructura descrita en el diagrama de blocs que s’ha descrit en aquest capítol 
(Figura 3.2), on el servidor en aquest cas és el PC al qual està connectat l’Arduino amb 
el braç InMoov i el client és el PC al qual està connectat el Leap Motion i des d’on l’usuari 
marca els moviments a realitzar.  
 
En els dos casos el codi s’executa en el GUI de MyRobotLab ja que el servidor utilitza 
els serveis python, Arduino, InMoovHand i Servos; i el client utilitza el serveis python i 
LeapMotion2.  
 

Fig. 3.63 Servei per moure un dit a MyRobotLab 
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A continuació, per tal de definir com funciona el prototip,  es detalla el funcionament del 
codi que s’executa a MyRobotLab explicant els passos que realitza primerament el 
servidor i seguidament el client.  
 
El codi del servidor en executar-se  quan s’inicia declara el servei segueix les instruccions 
que es detallen a continuació: 
 

1. En iniciar-se  declara el servei InMoov del braç. 
2. Es connecta amb l’Arduino. 
3. Inicialitza els paràmetres de mínim (0 graus) i màxim (180 graus) de cada servo. 
4. Fa un attach dels servos que es corresponen a cada dit amb els pins de l’Arduino. 
5. Es queda en espera de rebre una sol·licitud d’un client. 
6. Quan rep una sol·licitud d’un client l’accepta. 
7. Per cada socket que rep extreu un string. 
8. Comprova que obté el número esperat d’elements, és a dir, sis 
9. Actualitza els valors dels servos. 
10. Espera al següent socket. 
11. Repeteix els passos 7-10 

 
 
Des del GUI de MyRobotLab es pot veure el gràfic que genera automàticament dels 
missatges i les rutes dels serveis actius (Figura 3.65). En el cas del servidor s’observa que 
s’ha creat el servei InMoov, del qual depenen el servei d’Arduino (inmoov.right i 
inmoov.right.serial), el servei inmoov.rightHand i els sis servos que cada un es correspon 
a un dit o al canell respectivament. El gràfic també mostra el nom que s’utilitza per accedir 
a cada servei dins del codi i que també es pot accedir a través de les pestanyes de serveis. 
En aquest cas tots els serveis tenen la paraula inmoov que encapçala el seu nom ja que és 
el nom amb el qual s’ha declarat la primera instància i a partir d’aquest s’han creat la 
resta. 
 

Fig. 3.65 GUI de MyRobotLab del servidor 
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Per la seva banda, quan s’inicia el client el seguit de tasques que realitza per ordre són les 
següents: 
 

1. En iniciar-se envia una petició al servidor per connectar-s’hi. 
2. Després d’establir la connexió declara el servei Leap Motion 
3. Per cada frame obté les dades de Leap Motion 
4. Calcula els angles de cada dit i del canell a partir de les dades de Leap Motion 
5. Declara un string on hi escriu els angles amb l’ordre: polze, índex, cor, anular, 

menovell, canell separats amb espais. 
6. Envia el socket al servidor.  
7. Repeteix els passos 3-6 

 
 

Des del GUI de MyRobotLab que s’executa al client es pot observar com estan relacionats 
els diferents serveis entre si i comprovar que s’han iniciat correctament (Figura 3.66), on 
està declarat el servei de Leap Motion que s’ha anomenat en aquest cas leap. 

 

 
 
 
El resultat final percebut des del punt de vista de l’usuari és que quan aquest mou la seva 
mà sobre del Leap Motion la mà InMoov es mou de la mateixa manera tant si està a prop 
d’aquest com si es situa a una distància, sempre clar estant en la mateixa habitació ja que 
no es disposa de cap sistema de càmeres.  
Així es dóna per finalitzada la fase de construcció del prototip i en la pròxima secció es 
descriuen els experiments a realitzar per comprovar el seu funcionament i extreure’n 
conclusions i millores a fer. 
 
 
 
 

Fig. 3.66 GUI de MyRobotLab del client 
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3.3.6 Disseny d’experiments 
 
L’objectiu dels experiments és poder treure conclusions del funcionament del prototip 
desenvolupat i de què s’hauria de millorar per obtenir una execució més òptima. Per fer-
ho es fa ús de dos tests, primerament es  realitza un test d’usabilitat, d’on es pretén treure 
conclusions sobre si el prototip és fàcil d’utilitzar i quins problemes presenta, i el segon 
consisteix en probes per estudiar la corba d’aprenentatge. 
 
El primer a estudiar és la seva usabilitat i per realitzar aquest test, la metodologia 
utilitzada per a la realització dels experiments és la següent: 
 

 Primerament se li presenta a l’usuari el braç InMoov, que està connectat a un 
ordinador, i el Leap Motion, que està connectat en un altre ordinador. Se li 
explica on ha de situar la mà a sobre del Leap Motion per a que aquest pugui 
captar els seus moviments. Se li explica que la mà robòtica plasmarà els 
moviments que faci. Per tal de poder estudiar posteriorment els resultats se li 
demana consentiment a l’usuari per tal de poder gravar l’experiment. 
 

 Per tal que es familiaritzi amb l’entorn se li demana a l’usuari que compti amb 
la mà dreta del 1 al 5 i que la tasca finalitza quan s’assegura que la mà robòtica 
ho fa també. Es mesura el temps que triga a realitzar la tasca. 

 
 L’objectiu de la següent part és estudiar quina precisió té el sistema 

implementat i quines avantatges i limitacions té. Per fer-ho se li demana a 
l’usuari que ha d’aconseguir que la mà robòtica agafi els següents objectes de 
diferents formes i mides: 

- Una ampolla de 33cl plena 
- Una ampolla de 33cl buida 
- Una pilota de goma espuma de 5cm de diàmetre  
- Una pilota tova de 4cm de diàmetre  
- Una pilota de 3cm de diàmetre 
- Un bolígraf 
- Una piruleta 

Per cada tasca a realitzar es mesura el temps fins la seva finalització.  
 

 Es compten amb 10 usuaris que realitzaren les tasques descrites. 
 

 Per avaluar els resultats s’omple la taula 3.3 on s’anota l’identificador 
d’usuari i per cada tasca el temps que ha necessitat per dur-la  a terme. Per 
facilitat a l’hora de construir la taula les pilotes per ordre queden referides 
com a pilota gran, mitjana i petita respectivament. 
 

Usuari Comptar 
del 1 al 
5 

Ampolla 
plena 

Ampolla 
buida 

Pilota 
gran  

Pilota 
mitjana  

Pilota 
petita 

Bolígraf Piruleta 

         

Taula 3.3 Taula utilitzada pe avaluar els resultats dels tests d’usabilitat 
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La segona part dels experiments consisteix en estudiar la corba d’aprenentatge del 
prototip construït i per tal de poder avaluar-la s’ha seguit la metodologia següent: 
 

 Primerament, com en el cas del test d’usabilitat, se li presenta a l’usuari el braç 
InMoov i el Leap Motion i se li explica que posant la mà sobre el Leap Motion 
quan mogui la seva mà la mà robòtica farà el mateix moviment. 
 

 Es deixa que l’usuari es familiaritzi amb l’entorn abans d’iniciar l’experiment. 
 

 Aquest experiment és molt semblant a l’anterior, però la diferència és que els 
usuaris que el realitzen han de repetir cada tasca tres cops per tal de tenir en 
compte variacions imprevistes durant l’execució de l’experiment i estudiar-ne 
l’evolució. 

 
 Cada vegada que l’usuari realitza una tasca es mesura el temps que triga en 

realitzar-la i s’anota. 
 

 Un usuari expert, és a dir que està totalment familiaritzat amb el funcionament del 
prototip també realitza l’experiment amb l’objectiu de comparar els temps dels 
usuaris amb els seus. 

 
 Per anotar els temps s’utilitza la taula 3.4, on T1, T2 i T3 representen els diferents 

temps anotats per una mateixa tasca. 
 

 En total es compten amb quatre usuaris i un usuari expert per mesurar els seus 
temps en aquest experiment. 
 

 
 
 
 

A partir d’aquests dos experiments es dóna peu a poder extreure conclusions sobre quines 
limitacions té el prototip, la seva usabilitat, estudiar-ne la corba d’aprenentatge i poder 
definir què millorar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ampolla plena Ampolla buida Pilota 
gran 

Pilota 
petita 

Bolígraf Piruleta 

Usuari T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3 

                   
Taula 3.4 Taula utilitzada per mesurar els temps per la corba d’aprenentatge 



 

 42

3.3.7 Participants 
 
Els experiments són necessaris per poder mesurar les característiques del prototip, per 
aquesta raó s’han escollit els participants d’acord al que es vol estudiar. Per tal de 
mantenir l’anonimat dels participants en tot moment es referirà a ells per un identificador 
numèric. Per cada participant s’ha anotat la seva edat, sexe, nivell d’estudis finalitzats i 
la professió per tal de classificar-los segons com estan d’adaptats a les noves tecnologies. 
Tenir varietat entre els participants ajuda a obtenir resultats més fiables i propers a la 
realitat. A continuació es presentaran els participants de l’experiment d’usabilitat i els 
participants del test de la corba d’aprenentatge. 
 
Un dels requeriments del sistema és que ha de ser fàcil d’utilitzar independentment de les 
característiques de l’usuari. Per aquesta raó, per tal de verificar la usabilitat del prototip 
desenvolupat, s’han escollit 10 usuaris diferents per a realitzar tests d’usabilitat que 
pertanyen a diferents àmbits.  S’han escollit 5 homes i 5 dones dels quals tres han cursat 
una enginyeria i dos en són estudiants.  
 
Del que s’esperen millors resultats és del grup que pertany a un ambient tecnològic, és a 
dir, s’espera que s’adaptin més ràpidament al funcionament de prototip que no la resta 
d’usuaris.  El segon grup d’usuaris està format per una estudiant de magisteri, una 
mestressa de casa, un jubilat,  i una doctora en biologia (Taula 3.5). Amb aquesta varietat 
el que es pretén és simular al màxim els resultats que es poden tenir amb una persona que 
no estigui relacionada amb el món de les tecnologies i que està acostumat a utilitzar-les 
en un nivell més superficial. 
 
No s’ha escollit cap participant que tingui zero experiència amb l’ús de les tecnologies 
perquè es dóna per suposat que un usuari final, en ser un professional en algun àmbit, per 
necessitat ha de conèixer diferents tecnologies. 
 
 

Identificador 
usuari Edat Sexe Nivell d'estudis finalitzats Professió 

1 26 Home Segon cicle Enginyeria informàtica Estudiant i treballa 
2 25 Dona Primer cicle de Magisteri Estudiant 
3 20 Home Primer cicle Enginyeria Informàtica Estudiant 
4 51 Dona Primer cicle de psicologia Mestressa de casa 
5 66 Home Professorat mercantil Jubilat 
6 28 Home Llicenciatura en Publicitat Online Màrqueting 
7 30 Dona Doctorat en biologia Investigació 

8 37 Dona Enginyeria mecànica Professora cicle 
formatiu 

9 24 Home Llicenciatura Enginyeria en 
Audiovisuals Programador 

10 24 Dona Màster en Visió per Computador Investigació 
Taula 3.5 Descripció dels participants en el test d’usabilitat 
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Per a l’experiment de la corba d’aprenentatge s’ha escollit un usuari expert per a que 
també realitzi l’experiment i així poder comparar els seus resultats amb la resta d’usuaris. 
Els usuaris escollits per aquesta proba ha estat un grup variat entre els quals hi ha un 
enginyer de telecomunicacions, del que s’espera millor resultats que la resta de 
participants per ser el més expert en tecnologia, i per representar un grup variat s’ha 
escollit una mestressa de casa, un jubilat i una dissenyadora per emular el màxim possible 
a qualsevol usuari que pugui utilitzar el prototip. En la taula 3.6 es recull la informació 
dels usuaris. 
 

Identificador 
usuari Edat Sexe Nivell d'estudis finalitzats Professió 

expert 24 Dona Segon cicle Enginyeria informàtica Estudiant 
11 54 Dona COU Mestressa de casa 
12 64 Home Primer cicle d’economia Jubilat 
13 31 Dona Disseny gràfic Dissenyadora 

14 30 Home Llicenciatura Enginyeria en 
Telecomunicacions 

Programador i 
autònom 

Taula 3.6 Descripció dels participants al test de la corba d’aprenentatge 
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4. RESULTATS 
 
En aquest apartat s’analitzen els resultats obtinguts en els experiments realitzats, 
primerament es mostren i s’analitzen els resultats del test d’usabilitat amb l’ajuda de 
gràfics i després es mostren els resultats obtinguts en el test de corba d’aprenentatge i se 
n’expliquen les observacions. 
 
Pel test d’usabilitat, tal i com s’ha descrit en l’apartat de participants, s’ha comptat amb 
10 usuaris. En la taula 4.1 està recollida tota la informació referent al temps que ha trigat 
cada usuari a realitzar cada tasca, i a partir d’aquesta s’extreuen les gràfiques 4.1, 4.2 i 
4.3. Cap usuari ha pogut realitzar la tasca d’agafar l’ampolla plena ni el bolígraf, per 
aquesta raó no es veuen plasmades en les gràfiques. 
 

Usuari 
Comptar 
del 1 al 

5 

Ampolla 
plena 

Ampolla 
buida 

Pilota 
gran 

Pilota 
mitjana 

Pilota 
petita Bolígraf Piruleta 

1 21,3 - 11,2 6,3 14,3 13,7 - 5,1 
2 6,9 - 140,3 2,3 3,4 5,4 - 2,67 
3 8,6 - 23,1 5,2 24,2 4,7 - 3,4 
4 8,2 - 3,4 3,8 64,3 6,8 - 3,0 
5 7,6 - 12,3 21,5 19,7 4,6 - 8,1 
6 5,4 - 3,8 3,9 3,5 2,9 - 6,0 
7 10,1 - 47,2 12,5 20,3 10,2 - 8,2 
8 7,3 - 17,2 8,7 14,6 11,4 - 6,7 
9 5,7 - 39,4 6,2 6,9 5,7 - 5,6 

10 6,1 - 4,9 3,6 4,7 3,4 - 4,1 
Taula 4.1 Resultats dels temps del test d’usabilitat 

 
 

 
Fig. 4.1 Gràfica dels resultats del temps d’usabilitat 
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La figura 4.1 mostra els resultats de la taula de manera visual per a poder facilitar la 
lectura dels resultats. Per resumir aquesta gràfica s’ha calculat també el temps mitjà de 
cada tasca tenint en compte els temps de tots els usuaris en la figura 4.2. A partir d’aquesta 
gràfica extraiem que les tasques que més han costat són agafar l’ampolla buida i agafar 
la pilota mitjana, ja que són les que tenen el temps mitjà més elevat. Per ordre de més 
temps requerit es situa comptar de 1 al 5, agafar la pilota gran, agafar la pilota petita i 
com a tasca més que ha requerit menys temps agafar la piruleta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A través de la figura 4.3 podem extreure el rendiment global de cada usuari i s’observa 
que a diferència de les expectatives el que ha tingut millors resultats és l’usuari número 
6 que prové del sector d’online màrqueting. Una entrevista amb aquest usuari confirma 
que està molt habituat als videojocs, fet que està relacionat amb una millor percepció de 
l’espai. El segon millor resultat és de l’usuari 10 provinent d’ambient tecnològic, i el 
següent millor és l’usuari 3 que està cursant informàtica.  Els usuaris 1, 3, 5 i 9 han tingut 
un temps mitjà similar i els que han tingut pitjors temps són el 4, i 10, que no provenen 
d’un ambient tecnològic. 
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Fig. 4.3 Temps mitjà total de cada usuari 
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Durant els experiments es va poder observar que els usuaris van comprendre ràpidament 
el funcionament i relació del Leap Motion amb el braç InMoov ja que van saber realitzar 
la tasca de comptar del 1 al 5 sense necessitat de fer més preguntes. En aquesta tasca no 
era tant important el temps que destinessin sinó que comprenguessin la relació de la seva 
mà amb la robòtica. 
 
Per a que els usuaris poguessin subjectar els objectes va caldre col·locar els objectes al 
centre de la mà, ja que en no poder moure el braç era la única manera de tancar el puny i 
que es mantingués l’objecte dins de la mà. 
 
Com es pot observar en la taula, cap usuari va aconseguir agafar l’ampolla plena, fet que 
va servir per comprovar que la mà no disposa de suficient força per mantenir l’ampolla 
un cop es té el puny tancat, i tampoc va aconseguir agafar el bolígraf. En aquest cas es va 
poder observar que el problema residia en què malgrat mantenir el puny tancat queia 
podent afirmar que és degut a la falta de grip de la mà. 
 
Les tasques que van requerir més temps són agafar l’ampolla buida i seguidament agafar 
la pilota mitjana. El principal problema sorgit és que en la majoria dels casos els dos 
objectes rellisquen, recolzant el fet observat anteriorment que la mà manca de suficient 
grip. En canvi per subjectar la pilota gran i la petita, tots els usuaris van tenir bons resultats 
ja que en el primer cas en ser més gran fàcilment quedava entre els dits i en el segon en 
ser més petita en tancar el puny quedava subjecte. 
 
Per altra banda, la tasca d’agafar la piruleta és la que menys temps ha portat ja que tot i 
ser un objecte més petit, en tenir una superfície plana més gran té millor adherència i els 
usuaris compten amb l’experiència obtinguda en les tasques anteriors. 
 
Amb aquests resultats és pot afirmar que el nivell d’usabilitat és bo ja que per tots els 
usuaris ha resultat intuïtiu moure la mà per realitzar les tasques que se’ls ha demanat i 
perquè el sistema ha estat vàlid per tots els usuaris escollits independentment de les seves 
característiques. 
 
Un cop establert que la usabilitat del sistema és bona, el que s’avalua seguidament és la 
corba d’aprenentatge. En l’anterior test es va comprovar que les tasques d’agafar 
l’ampolla plena i el bolígraf no eren realitzables, per aquesta raó quan es va fer aquest 
test es van suprimir. En la taula 4.2 es recullen els temps mesurats per totes les tasques, 
on en la primera fila es mostren els temps obtinguts per l’usuari expert per tal d’utilitzar-
los com a referència. 
 

 

 Ampolla buida Pilota 
gran 

Pilota 
mitjana 

Pilota 
petita 

Piruleta 

Usuari T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3 
expert 2.65 2.03 1.62 2.2 2.2 1.69 2.68 1.66 1.42 1.48 1.1 1.12 1.39 1.25 1.34 

11 11.28 17.27 10.65 4.27 3.46 2.69 19.31 4.15 4.08 3.48 3.24 2.66 3.26 4.85 3.91 

12 14.83 6.29 5.89 11.96 1.49 2.71 15.29 2.54 2.51 1.65 3.37 1.63 6.2 2.2 2.76 

13 1.93 1.89 1.88 1.46 8.43 2.29 8.24 2.5 7.48 2.5 11.05 7.48 8.21 10.93 7.31 

14 6.28 1.79 1.11 4.73 2.8 2.32 10.31 1.59 1.36 1.58 1.54 1.57 1.58 1.58 1.6 

Taula 4.2 Resultats de les mesures de la proba de la corba d’aprenentatge 



 

 47

En les gràfiques següents es mostra la comparativa dels temps que han obtingut els 
diferents usuaris en comparació amb el temps mitjà de l’usuari expert (Figures 4.4, 4.5, 
4.6 i 4.7) 
 

 
 
 

 
Observant les gràfiques es pot afirmar que hi ha hagut millora en la gran majoria dels 
casos, és a dir, quan es repetia la tasca s’obtenien millors resultats de temps. Malgrat 
haver intentat mesurar de manera correcta els temps s’ha de tenir en compte que poden 
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Fig. 4.4 Temps realitzats per l’usuari 11 Fig. 4.5 Temps realitzats per l’usuari 12 

 

Fig. 4.6 Temps realitzats per l’usuari 13 

 

Fig.4.7 Temps realitzats per l’usuari 14 
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haver errors, per això el següent pas per poder avaluar els resultats és el càlcul de la 
mitjana de tots els temps i el seu error quadràtic. 
Per calcular la mitjana s’ha utilitzat la fórmula descrita en la figura 4.8, on <x> és la 
mitjana obtinguda fent la suma de totes les mostres x i dividint entre el número de mostres 
n. La figura 4.9 mostra aquesta fórmula adaptada en aquest cas, on <t> és la mitjana 
obtinguda a partir de sumar els tres temps obtinguts i dividir entre 3. Com que no es pot 
predir la naturalesa de l’error en mesurar els temps, s’utilitza la fórmula de l’error 
quadràtic descrita en la figura 4.10 i adaptada el cas exposat s’utilitza la fórmula 4.11. 

  

 
 

 
Els resultats de realitzar aquests càlculs es mostren a la taula 4.3  
 

Usuari Ampolla buida Pilota 
gran 

Pilota 
mitjana 

Pilota 
petita 

Piruleta 

expert 2.1±0.30 2.03±0.17 1.92±0.39 1.23±0.12 1.33±0.04 
11 13.07±2.11 3.47±0.46 9.18±5.06 3.13±0.24 4.0±0.46 
12 9.00±2.91 5.39±3.30 6.78±4.25 2.22±0.58 3.72±1.25 
13 1.9±0.01 4.06±2.19 6.07±1.80 7.01±2.48 8.81±1.09 
14 3.06±1.62 3.28±0.74 4.42±2.94 1.56±0.01 1.58±0.01 

Taula 4.3 Mitjana de cada tasca amb el seu error quadràtic 
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Fig.4.10 Fórmula error quadràtic Fig.4.11 Fórmula utilitzada per l’error quadràtic 

Fig. 4.8 Fórmula genèrica càlcul mitjana  Fig. 4.9 Fórmula utilitzada per a calcular la mitjana 

Fig. 4.12 Mitjana de temps de tots els usuaris 
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Analitzant els resultats es pot concloure que la corba d’aprenentatge és ràpida en tots els 
casos estudiats. 
Cap usuari ha superat a l’expert, però l’usuari 14, provinent d’ambient tecnològic ha 
tingut uns resultats que se li assemblen molt. 
 
A través de les probes s’ha pogut observar que el moviment del canell del robot es 
correspon al de l’usuari i té bon temps de resposta, a diferència dels dits, sobretot el 
menovell i l’anular no s’acaben d’adaptar al moviment de l’usuari. 
Per poder agafar un objecte cal fer primer pinça amb el polze i el menovell ja que degut 
a la falta de grip si no es fa d’aquesta manera l’objecte rellisca, a més la resposta de la mà 
robòtica és lenta degut a que les posicions a  assignar els servos canvien més ràpidament 
que la velocitat a la qual aquests poden operar.  
 
Per tant els resultats obtinguts és que el prototip és fàcil d’utilitzar i la corba 
d’aprenentatge és alta però li manca precisió i rapidesa. 
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5. CONCLUSIONS I TREBALL FUTUR 
 
5.1 Conclusions 
 
En aquest projecte s’ha demostrat la importància de la robòtica de salvament i de les 
avantatges que suposa disposar-ne en el moment que es produeix un desastre. A partir de 
l’anàlisi de les situació actual de la robòtica de salvament i de la cirurgia robòtica s’han 
extret els casos d’ús, desenvolupat els requeriments per manipular un objecte en remot i 
dissenyat un prototip. 
 
Els principals problemes dels sistemes en remot és poder garantir seguretat en les 
comunicacions i els retards que es produeixen. 
 
El prototip realitzat compleix el disseny i per comprovar la seva funcionalitat s’han 
elaborat tests d’usabilitat i un test per mesurar la corba d’aprenentatge. Pel test d’usabilitat 
s’ha comptat amb la participació de 10 usuaris i pel de la corba d’aprenentatge s’han 
comptat amb 4 usuaris que desconeixien el prototip i un usuari expert en el seu ús. 
D’aquests experiments s’ha extret que el prototip té bona usabilitat i que la corba 
d’aprenentatge és ràpida ja que els usuaris de seguida comprenien el seu funcionament i 
no mostra problemes per adaptar-se a diferents tipus d’usuaris.  
 
A nivell de funcionalitat el moviment del canell del prototip es correspon al de l’usuari 
amb bastanta fiabilitat. Els dits però, tenen un temps de resposta lent degut a que les 
posicions a assignar al servos canvien a més velocitat de la que aquests poden operar. 
Aquest fet que permet afirmar que els servos no són una bona solució si es pretén un 
moviment fiable en temps real i que s’ha de considerar un altre sistema. 
 
Pel moviment dels dits s’havia assumit que la relació entre l’angle que forma la normal i 
la direcció del dit de la representació 3D obtinguda amb Leap Motion era lineal respecte 
l’angle a assignar al servo. El fet que els dits anular i menovell no s’acabessin d’adaptar 
als moviments de l’usuari demostra que l’afirmació anterior era falsa i que s’ha de 
plantejar un càlcul més apurat. 
 
El prototip per tant no és prou precís i no serviria per a la realització de tasques de risc i 
per tasques que requereixin precisió. 
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5.2 Treball futur 
 
En aquest últim apartat s’especifiquen el conjunt de millores a realitzar i de noves 
funcionalitats a desenvolupar. 
 

 Millora del càlcul que es realitza per obtenir un angle pels servos dels dits a partir 
de les dades de Leap Motion. En aquest cas s’ha assumit que la relació era lineal. 
S’estudiaran alternatives per tal de fer el càlcul el màxim apurat possible. 

 
 Per tal que sigui compatible amb altres plataformes i es pugui incorporar el 

projecte a d’altres més fàcilment s’implementaran les funcionalitats descrites en 
ROS. 

 
 El sistema de sockets implementat no garanteix cap tipus de seguretat, per tant 

s’aplicarà un protocol de seguretat per tal de garantir que no es puguin intervenir 
les dades externament. 

 
 Es durà a terme un control dels clients que es vulguin connectar al servidor per 

assegurar que només es connecten al robot els que disposen de permís. 
 

 Afegir a la infraestructura realitzada una càmera per poder visionar l’espai que 
envolta el robot estan a una altre sala. La càmera imitarà la direcció que prengui 
el cap de l’usuari. D’aquesta manera i sumant que se li transmeti a l’usuari la 
imatge a través d’un casc de realitat virtual permetria fer més usable el sistema, 
fent que es pugui manipular el braç sense veure’l directament. 
 

 El projecte s’ha pogut realitzar gràcies a la col·laboració de milers d’usuaris que 
realitzen el programari lliure utilitzat, per aquesta raó es pretén contribuir a la 
comunitat compartint el codi amb les millores que es realitzin. 
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