
 
 

 

 
Memòria justificativa de recerca de les convocatòries ACOM, AMIC, AREM, 
ARAFI, ARAI, ARIE, CTP-ITT, CTP-XI, EXCAVA, MQD, PBR, RDG i XIRE 
 
 
La memòria justificativa consta de les dues parts que venen a continuació: 
1.- Dades bàsiques i resums 
2.- Memòria del treball (informe científic) 
 
Tots els camps són obligatoris 
 
1.- Dades bàsiques i resums 
 
Nom de la convocatòria  
MQD 
 
Llegenda per a les convocatòries: 
ACOM Ajuts a projectes de recerca d'abast local i comarcal 
AMIC Ajuts per a projectes de recerca en matèria d'immigració internacional a Catalunya  
AREM Ajuts per a projectes adreçats a la recuperació de la memòria històrica 
ARAFI  Ajuts per incentivar la recerca aplicada i la formació universitària en matèria d'immigració a 

Catalunya 
ARAI Ajuts per a incentivar la recerca aplicada en matèria d'immigració a Catalunya 
ARIE Ajuts per a donar suport al desenvolupament de projectes de recerca i innovació en matèria 

educativa i d'ensenyament formal i no formal 
CTP-ITT Ajuts per accions de cooperació en el marc de la comunitat de treball dels Pirineus 

Ajuts per a projectes d'investigació i desenvolupament tecnològic. 
CTP-XI Ajuts per accions de cooperació en el marc de la comunitat de treball dels Pirineus 

Ajuts per al desenvolupament i la consolidació de xarxes temàtiques de recerca. 
EXCAVA Ajuts per al desenvolupament de treballs de camp de prospecció i/o excavació arqueològica o 

paleontològica de rellevància científica i d'impacte internacional 
MQD Ajuts per al finançament de projectes per a la millora de la qualitat docent a les universitats de 

Catalunya 
PBR PBR Projectes Batista i Roca. Ajuts per al finançament de projectes de recerca en l'àmbit de 

les Ciències Socials i les Humanitats 
RDG Ajuts per al finançament de projectes de recerca que tinguin per finalitat l'estudi de les 

desigualtats i violències originades per motius de gènere 
XIRE Ajuts per a donar suport a l'establiment de xarxes incentivadores de la recerca educativa  

 
 

 
Títol del projecte ha de sintetitzar la temàtica científica del vostre document. 
Utilització del robot mòbil com a eina d'aprenentatge en ensenyaments tècnics  

Dades de l'investigador responsable 
Nom 
Jorge 

Cognoms 
Palacín Roca 

Correu electrònic 
palacin@diei.udl.cat 
 
 



 
 

 

Dades de la universitat / centre al que s’està vinculat 
Universitat de Lleida 
 
 
Número d’expedient  
2006MQD00010  

Paraules clau: cal que esmenteu cinc conceptes que defineixin el contingut de la vostra memòria. 
robòtica, autoaprenentatge, projectes, visió artificial, control 

Data de presentació de la justificació  
13/12/2007 
 

 
Nom i cognoms i signatura  Vistiplau del/de la  beneficiari/ària  
del/de la investigador/a 
 

 



 
 

 

Resum del projecte: cal adjuntar dos resums del document, l’un en anglès i l’altre en la llengua del document,  on  
a més s’esmenti les dades següents: les dades del lloc on s’ha fet l’estada i la durada del projecte. 
Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
El projecte de Millora de la Qualitat Docent denominat "Utilització del robot mòbil com a eina d'aprenentatge en 
ensenyaments tècnics" ha estat realitzat durant tot el 2007 a l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida. 
 
L'objectiu del projecte és dissenyar i construir un robot mòbil per a ús docent en titulacions d'Enginyeria Tècnica. Aixó 
vol dir que, juntament amb el robot, es facilita un conjunt de funcions d'alt nivell per controlar el robot mòbil, de forma 
que l 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
The project "Utilització del robot mòbil com a eina d'aprenentatge en ensenyaments tècnics / Utilization of a 
mobile robot as a learning tool in technical education" was developped in 2007 in the Escola Politècnica 
Superior of the Universitat de Lleida. 
 
The main goal of this project is to design and build a mobile robot as a tool for learning in technical degrees. To 
achieve this goal, the mobile robot includes several high level functions to simplify the control of the robot and 
focus the learning in other main subjects. However, other low level functions are also available as individual 
control of the motors, changes in the PID parameters of the internal controllers and so on. 
 
The first experience developed in 2007 in a special subject related with the robotics in the degree of “Enginyeria Tècnica en 
Informàtica de Sistemes” demonstrates the effect of motivation originated by the use of mobile robots in the classroom as a learning 
tool. 

 
 



 
 

 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) – continuació- 
      

 
 
 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de 
qualsevol mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
 
La memòria del treball s’inclou en un document apart titulat: 
 
MQD_EPS_UdL.doc



 
 

 

L’AGAUR  inclourà a RECERCAT la memòria justificativa en versió digital. Per aquest motiu, us demanem el 
vostre consentiment per introduir a RECERCAT el contingut científic de la vostra justificació de recerca. Si 
esteu d’acord amb aquesta proposta, cal que llegiu la llicència Creative Commons   i ens envieu el 
document que us adjuntem imprès, omplert i signat a: 
 
Programa de documentació  científica 
Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca 
Via Laietana, 28 2na planta 
08003 Barcelona 

 
 

RECERCAT 
 
Les persones sotasignants en qualitat de beneficiàries i/o responsables de l’ajut de l’Agència de Gestió 
d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), amb núm d’expedient 2006MQD00010 , manifesten el seu 
consentiment exprés per tal que la justificació presentada en el marc de l’esmentat ajut sigui introduïda al 
dipòsit digital RECERCAT del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya, d’acord amb els termes 
especificats a la llicència Creative Commons de Reconeixement-No-Comercial-SenseObra Derivada. 
 
Aquesta llicència estableix que es permet copiar, distribuir i comunicar públicament l’obra sempre que se’n citi 
l’autor original i la institució que l’empara i no se’n faci cap ús amb finalitats comercials ni obra derivada. Per 
obra derivada s’entén aquell document que ha estat editat, traduït, combinat amb materials de tercers, canviat 
de format, o modificat de qualsevol altra forma. 
 
 

 Sí, estic d’acord amb el text anterior. 
 No, no estic d’acord. 

 
Barcelona, 13 de desembre de 2007 
 
 
 
Nom i cognoms i signatura  Vistiplau del/ de la beneficiari /ària   
del/de la investigador/a  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquelles persones o institucions que ho requereixin, amb una adequada argumentació, podran sol·licitar, si 
escau, un retràs màxim de dos anys per introduir la memòria justificativa a Recercat. 
 
 



Memòria del Projecte de Millora de la Qualitat Docent: 
Utilització del robot mòbil com a eina d’aprenentatge en ensenyaments tècnics 

 
J. Palacín, L.F. Cabeza, M. Nogués, J. Roca, M. Medrano, J. Bradineras, F. Perelló, J. Eras, C. Solé, F. 

Guirado, F. Solsona, F. Clarià, J.A. Garriga 

 Universitat de Lleida 
 

En aquest Projecte de Millora de la Qualitat Docent es descriu el disseny, la 
construcció i la utilització d’un robot mòbil com a eina docent en titulacions 
d’Enginyeria. El robot mòbil té com a element de control un PC portàtil 
convencional per tal de facilitar el procés d’aprenentatge de l’alumnat estigui 
centrat en l’objectiu de les pràctiques i no en el funcionament i control del robot. A 
més a més, el robot disposa d’un elevat nombre de sensors i actuadors per tal 
d’oferir un elevat grau d’interdisciplinaritat. 
 
 

1. Introducció 
La robòtica és la unió de diverses disciplines: mecànica, electrònica, informàtica i matemàtica. Un 

gran nombre d’autors han utilitzat i utilitzen la robòtica com una eina docent [1, 2, 3, 4] amb la conclusió 
que  representa un factor de motivació per a l’estudiant el fet de poder interactuar físicament amb 
conceptes abstractes impartits en sessions teòriques prèvies. No obstant això, l’adquisició de plataformes 
robòtiques experimentals acostuma a suposar una gran despesa econòmica per la qual cosa algunes 
iniciatives creen un disseny propi [5, 6, 7]  pensat específicament per a un ús docent dels robots. 

En aquest treball es presenta un disseny de robot mòbil realitzat pel Grup de Robòtica de la 
Universitat de Lleida que té com a objectiu principal servir de plataforma docent per diverses assignatures 
relacionades amb l’electrònica i la informàtica. Per tal d’afavorir aquest fet, l’element de control del robot 
mòbil és un PC portàtil (Fig. 1) sense cap modificació especial. D’aquesta forma es pretén que l’estudiant 
continuï fent les pràctiques en un entorn conegut i que la corba d’aprenentatge en el ús del robot mòbil 
sigui mínima. Amb aquest objectiu s’ha dissenyat una placa electrònica (Fig. 1) que permeti controlar els 
motors i altres transductors incorporats en el robot mòbil. D’aquesta forma es pot realitzar el control dels 
motors i altres elements del robot mitjançant ordres de baix nivell per controlar directament un motor o un 
sensor, o d’alt nivell, quan es vol controlar el comportament del robot.  
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Figura 1. Esquema dels diversos elements 

 
 
 



2. Elements del robot 
Els elements més importants que formen el robot són: un PC portàtil, una placa electrònica de 

control que es connecta al portàtil com un accessori USB convencional, una càmera de visió (de baix 
cost), un làser de línia, un làser per mesura de distància i dos motors directrius.  
 
2.1. PC portàtil 

L’element de control del robot és un PC portàtil, d’aquesta forma es pot utilitzar una WebCam 
convencional per captar informació de l’entorn i  realitzar operacions matemàtiques i algorísmiques 
complexes. Aquest fet permet aplicar tècniques de visó artificial per interpretar l’entorn del robot. 
Tanmateix, el fet que els ordinadors actuals comencin a disposar de processadors multi-nucli permetrà en 
un futur assignar tasques diferents a cada processador. A més a més, del PC portàtil s’aprofita tot el seu 
hardware: la connexió de xarxa WIFI permetrà supervisió remota, l’altaveu i la tarja d’àudio la generació 
de sons o veus, etc. Tots els dispositius que formen part del robot s’alimenten de la bateria del portàtil i, 
per tal de reduir el consum energètic i augmentar el temps d’operació, es treballarà la major part del temps 
amb la pantalla d’apagada. 
 
2.2. Placa electrònica de control 

La placa electrònica de control s’utilitza com a interfície entre el PC i tots els sensors del robot 
llevat de la càmera de visió (Fig. 1, part superior). Els connectors USB tenen un sistema de gestió 
energètica que limita el corrent de sortida per connector en 500 mA, per superar aquest límit s’utilitzaran 
diversos connectors en paral·lel sense connexió de dades. La placa disposa d’un microcontrolador que 
interpreta les ordres d’alt i baix nivell del PC i  s’encarrega d’activar els sensors i actuadors de forma 
transparent a l’usuari.  
 
2.3. Càmera de visió 

El robot incorpora una càmera de baix cost (tipus WebCam USB) (Fig. 2, esquerra). La càmera 
incorpora motors que permeten un angle de rotació vertical de 60º i un d’horitzontal de 180º; utilitza un 
sensor CMOS de 640x480 pixels i disposa d’un micròfon independent. La càmera està situada a una altura 
de 80 cm del terra (Fig. 2, dreta) per tal de tenir el màxim angle de visió de l’entorn. La càmera es controla 
mitjançant ordres d’alt nivell. 
 

 

 
Figura 2. Càmera  utilitzada (esquerra) i la seva posició en l’estructura bàsica del robot (dreta) 

 
 
 



2.4. Làser de línia 
El robot disposa d’un làser que genera una línia roja perpendicular a la direcció del robot (Fig. 3). 

La línia es captada per la càmera del robot (fig. 4, esquerra) i, després de processar la imatge, és possible 
localitzar la posició de la línia (Fig. 4, centre). La forma de la línia i la distància respecte al robot aporta 
certa informació de l’espai i objectes situats en la posició del làser. Amb operacions senzilles com una 
suma de files en la imatge segmentada (Fig. 4, dreta) es pot detectar la presència d’obstacles davant del 
robot. Aquest sistema és poc robust a causa de l’efecte dels reflexes en el terra originats per la llum solar o 
pels fluorescents situats en el sostre però és molt útil en condicions de poca o nul·la il·luminació. 
L’activació del làser es realitza mitjançant ordres d’alt nivell. 
 

 Láser 

Suelo 

Haz Láser 

 
Figura 3. Representació de la línia generada pel làser 
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Figura 4. Imatge obtinguda amb la càmera (esquerra), imatge segmentada (centre) i resultar d’efectuar la suma de 

files de la imatge segmentada (dreta) 
 



2.5. Làser de mesura de distància 
Es disposa d’un làser de mesura de distància amb una precisió de mesura de ±1 mm en un rang de 

10 m. El seu funcionament es basa en la mesura del temps de vol: la llum emesa necessita un cert temps 
per arribar a l’objecte i retornar cap al sensor (Fig. 5); aquest temps és directament proporcional a la 
distància recorreguda. El làser s’ha situat en un servomotor per poder orientar-lo en la zona situada davant 
del robot (Fig. 6, esquerra) i, d’aquesta manera, poder crear un mapa de l’entorn (Fig. 6, dreta) i planificar 
la trajectòria del robot en qualsevol tipus de d’il·luminació ambient. L’activació, lectura i moviment del 
làser es realitza mitjançant ordres d’alt nivell. 

  

 
Figura 5. Sensor làser de mesura de distància: el cercle indica la posició del punt de mesura 
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Figura 6. Representació de la zona mesurada pel làser (esquerra) i de les dades obtingudes (dreta) 

 
2.6. Motors directrius 

El robot mòbil disposa de dos motors de corrent contínua amb codificadors rotatius i estan acoblats 
directament a las rodes. El control del moviment del robot es realitza enviant ordres d’alt nivell a la placa 
electrònica, que disposa d’un controlador PID configurable. També disposa d’un conjunt d’ordres de baix 
nivell per tal de poder experimentar amb els paràmetres del PID, controlar individualment cada motor i 
obtenir la velocitat de rotació i corrent consumida. 
 
3. Programari del control. 

Per controlar el robot de una forma ràpida i senzilla s’ha dissenyat un conjunt de funcions (Fig. 7) i 
procediments d’alt nivell que faciliten el control de totes les funcions del robot mòbil. D’aquesta manera 
l’alumne pot experimentar de forma manual abans de programar una seqüència d’instruccions 



automàtiques en el robot. Entre d’altres, es disposa de les següents funcions: control de l’orientació de la 
càmera, accés a la imatge de la càmera, accés al micròfon de la càmera, control de l’estat del làser de línia, 
control de l’estat i posició del làser de mesura de distància, reproducció de fitxers d’àudio a l’altaveu del 
portàtil, supervisió de l’estat de la bateria, supervisió de l’estat de la connexió WIFI, ordres desplaçament i 
gir del robot, etc. 

 
La taula I mostra la seqüència d’ordres d’alt nivell que per tal que el robot realitzi un recorregut 

rectangular de 100 x 50 cm, pronunciant una frase al finalitzar. 
 

1 robot(`avanç´, 100); 5 robot(`avanç´, 100); 
2 robot(`gira´,90); 6 robot(`gira´,90); 
3 robot(`avanç´,50,`vel´,50); 7 robot(`avanç,50,`vel´,20); 
4 robot(`gira´,90); 8 speak(`audio\fin.wav´); 

Taula I. Exemple de seqüència d’ordres de control del robot 
 

AUTO STOP SETUP

 
Figura 7. Aplicació de control que s’executa en un ordenador de supervisió i que permet el control remot del robot 

mòbil 
 
4. Estructura mecànica 

El disseny mecànic del robot es basa en una estructura tubular realitzada en alumini (Fig. 2, dreta) 
que li confereix la suficient rigidesa estructural per suportar tots els elements i transductors que formen el 
robot mòbil. En la part inferior de l’estructura tubular s’ha creat una caixa amb una estructura d’alumini i 
parets de plàstic dur. La caixa protegeix al portàtil i a la placa electrònica alhora que les parets de plàstic 
són transparents a la xarxa WIFI. D’altra banda, la part de davant s’aixeca 80 cm del terra per sostenir la 
càmera de forma que el seu angle de visió permeti enfocar: el terra situat davant del robot, el perímetre del 
robot i la cara de les persones que estiguin al seu voltant. 

 
5. Utilització docent del robot 

Disposar d’un robot mòbil com a eina docent és un element que ha potenciat la motivació de 
l’estudiantat. Una de les millores observades és que l’alumne no es conforma amb un aprenentatge parcial 
o superficial sinó que realment està interessat en que el robot acompleixi completament el seu objectiu, 



participant activament en les sessions docents. Aquest fet ha estat possible gràcies que l’aprenentatge 
relacionat amb la utilització del robot ha estat fàcil i poc traumàtic (una sessió de 30 minuts ha estat 
suficient per dominar-lo). Tanmateix, l’extraordinària motivació i il·lusió que han generat la utilització de 
robots combinat amb el caràcter excepcional de les pràctiques realitzades ha servit d’excusa per sortir del 
laboratori i organitzar una demostració pública oberta a tot l’alumnat de la Universitat de Lleida el dia 20 
de desembre; coincidint amb el final d’una de les assignatures que utilitza els robots mòbils com a eina 
docent. 
 
6. Conclusions 

En aquest Projecte de Millora de la Qualitat Docent s’ha presentat el disseny i la construcció d’un 
robot mòbil com a eina docent. El relatiu baix cost dels PC portàtils actuals juntament amb el seu 
extraordinari equipament tecnològic: bateries de llarga duració, processadors optimitzats, xarxa WIFI, 
connectors USB, entrada i sortida d’àudio i altre maquinari fan que pugui ser utilitzat directament com a 
element de control d’un robot mòbil; d’aquesta manera un alumne que ha estat utilitzant ordinadors durant 
tot el seu currículum acadèmic pot passar a experimentar directament amb un robot mòbil però en un 
entorn de  treball familiar. 

Per a l’estudiant, la utilització d’un robot mòbil com a eina docent indueix una extraordinària 
motivació, li aporta una visió global de les aplicacions de las diferents matèries que ha cursat en el seu 
currículum acadèmic.  

Finalment, el robot mòbil s’ha d’entendre com una eina i no com un fi en sí mateix. A menys que la 
matèria que es tracti aconselli una estratègia diferent, la utilització del robot mòbil ha de ser senzilla i 
gairebé transparent sense arribar a convertir-se en l’eix central del treball docent. 
 
7. Agraïments 

Aquest Projecte de Millora de la Qualitat Docent s’ha dut a terme gràcies al suport del Departament 
d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya (projecte 2006MQD00010) i del 
Vicerectorat de Docència de la Universitat de Lleida. 
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