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MUNTATGE DE PETITS DISPOSITIUS

ELECTROMECÀNICS
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1 Introducció

Aquest projecte s’emmarca dins dels estudis de segon any a SUPAERO (Ecole
Nationale Supérieure de l’Aéronautique et de l’Espace, Toulouse, França).
Correspon a la substitució voluntària del Projecte d’Iniciació a la Recerca,
que té una durada d’un mes, per un peŕıode de pràctiques en una empresa o
centre de recerca durant tot l’estiu.

Dins de l’IRI aquest projecte s’engloba dintre del projecte: Estació de
treball multibraç per al muntatge de petits dispositius electromecànics en
col.laboració amb el CeRTAP (Centre de Referència en Tècniques Avançades
de Producció).

La meva tasca ha consistit en preparar els drivers per a un sensor de
força i parell basat en una plataforma de Stewart-Gough. A partir dels
senyals elèctrics proporcionats per sis cel.les de càrrega, es fa una adquisició
de dades mitjançant una targeta AD/DA connectada a un PC. El programa
que he desenvolupat fa la conversió de la tensió d’entrada en la força que hi
ha aplicada a cada una de les cel.les de càrrega. A partir d’aqúı calcula el
torsor de forces exteriors aplicat sobre el sensor. Un cop obtingut el torsor de
forces exteriors es calcula la intersecció entre la recta d’aplicació de la força
exterior i la superf́ıcie circular del sensor.

També s’ha realitzat un estudi sobre la incertesa en les mesures de força
i la seva propagació a la incertesa del punt d’aplicació de la força exterior.
Per fer-ho s’han utilitzat les eines del Càlcul El.lipsoidal. La incertesa en la
posició obtinguda es mostra a l’usuari mitjançant una interf́ıcie gràfica que
facilita la comprensió de totes les dades, ja siguin les obtingudes directament
pel sensor o bé les que es calculen a partir d’aquestes.

Finalment s’han implementat diverses tècniques de filtratge per millorar
els resultats obtinguts amb el sensor. S’han utilitzat filtres discrets per
millorar la qualitat del senyal elèctric rebut i també s’ha implementat un
filtre de Kalman per millorar el tracking del punt d’aplicació de la força.

2 Descripció del sensor de força i parell

El sensor està format per una plataforma circular unida a una base mitjançant
sis potes. Cada pota s’uneix als seus extrems mitjançant ròtules esfèriques
i duu instal.lada una cel.la de càrrega per mesurar la força longitudinal que
exerceix. Les ròtules esfèriques als extrems de les potes garanteixen que el
vector força exercit per cada una d’elles sobre la plataforma té la direcció
de la pròpia pota. D’aquesta manera tenim els sis vectors força fets per les
potes sobre la plataforma.
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Cada pota aplica una força fi en la direcció del vector director de la pota
~ei. El torsor resultant w ∈ R

6, calculat respecte a un punt de referència P
solidari a la referència de la plataforma, és

w =







6∑

i=1

fi~ei

6∑

i=1

fi~ei × ~ri







. (1)

Matricialment,

w =





~e1 . . . ~e6

~e1 × ~r1 . . . ~e6 × ~r6





︸ ︷︷ ︸

Jf






f1
...
f6




 , (2)

on ~ri és el vector amb origen al punt de referència P i final a la ròtula i de
la plataforma. Anomenarem Jf com el Jacobià de forces del sensor.

Com que la plataforma està en equilibri estàtic, la suma de totes les forces
exteriors que s’hi apliquen ha de ser igual a zero. Aleshores

fplat + w = 0, (3)

Figura 1: Model de la taula sensorial basada en una plataforma de Stewart-
Gough
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i, per tant
fplat = −w, (4)

on w inclou les forces generalitzades realitzades per les potes i fplat inclou
totes les altres forces realitzades sobre la plataforma. El pes de la plataforma
no queda reflectit en les equacions ja que el propi programa es calibra de
manera que les cel.les de càrrega donen valor 0 quan la plataforma està
descarregada.

Figura 2: Taula sensorial basada en una plataforma de Stewart-Gough

El disseny de la plataforma ha estat realitzat per Llúıs Ros i Federico
Thomas. A [1] se’n fa una descripció acurada de la geometria i un
dimensionament de les cel.les de càrrega mitjançant Càlcul El.lipsoidal [2].

2.1 Punt d’aplicació de la força exterior

Un cop s’ha calculat el torsor de les forces exteriors a la plataforma1, es pot
utilitzar aquesta informació per deduir-ne d’altres que poden resultar útils.

Com tot seguit veurem, suposant que la força i el parell exteriors
coincideixin en direcció, del torsor resultant se’n pot deduir:

1A partir d’aqúı anomenarem forces exteriors a la resultant de les forces exteriors

excloent les forces exercides per les potes.
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- El vector força exterior.

- El vector parell exterior.

- La recta suport de la força exterior.

Per tant, un cop es té la recta d’acció de la força es pot calcular la seva
intersecció amb la plataforma, i deduir aix́ı el punt d’aplicació de la força
sobre la plataforma. Això pot donar lloc a aplicacions interessants per a
aquest sensor: es pot utilitzar com a plataforma sensorial fent un tracking
del punt d’aplicació de la força sobre la plataforma, o també pot ser útil per
saber en quin punt de la plataforma es deixen objectes.

Existeix un cas especial en el que tot i haver un parell exterior sobre la
plataforma es pot calcular la recta d’acció de la força exterior. Es tracta del
cas en que aquest parell tingui la mateixa direcció que la força aplicada sobre
la plataforma. El torsor de les forces i parells exteriors a la plataforma es
pot representar com

fplat =

(
~F
~M

)

, (5)

on ~F és el sumatori de forces exteriors i ~M representa la suma de tots els
moments exteriors respecte al punt de referència. Aquesta suma de moments
inclou tant els parells purs aplicats sobre la plataforma com els moments
realitzats per les diferents forces. En el cas comentat anteriorment, en què
només actui una força exterior i en què l’únic parell exterior tingui la mateixa
direcció de la força

~M =
−−→
OO′ × ~F + ~Γ, (6)

on O és el punt de referència, O′ un punt pertanyent a la recta d’acció de la
força i ~Γ és el parell exterior que té la mateixa direcció que la força.

Segons les condicions que hav́ıem imposat pel parell pur exterior: ~Γ = k ~F

amb k ∈ R, i, si considerem que
−−→
OO′ = (x, y, z)>, l’equació (6) queda

~M = (x, y, z)> × ~F + k ~F . (7)

Per determinar totalment x, y, z i k cal una equació suplementària que
fixi la posició de O′ al llarg de la recta d’acció de la força. Per mantenir la
generalitat es buscarà el punt de la recta més pròxim al punt de referència,
imposant que

−−→
OO′ · ~F = 0. (8)

Combinant les equacions (7) i (8) obtenim la següent expressió matricial:
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0 F3 −F2 F1

−F3 0 F1 F2

F2 −F1 0 F3

F1 F2 F3 0













x
y
z
k







. (9)

La matriu és sempre invertible excepte en el cas en que la resultant de
les forces exteriors sigui nul.la. Fet previsible degut a que si no hi ha força
exterior no té cap sentit buscar un punt pertanyent a la seva recta d’acció.

Per tant, s’ha aconseguit trobar l’equació que permet passar del torsor
de forces exteriors cap a un punt pertanyent a la recta d’acció de la força.
Cal remarcar que això és possible sigui quina sigui la direcció de la força
exterior sempre que aquesta no sigui nul.la. Per calcular la intersecció amb
la plataforma del sensor només caldria projectar, en la direcció de la força,
aquest punt sobre la plataforma. Això és perfectament possible, però tenint
en compte que es treballa amb el.lipsoides d’incertesa, implicaria una doble
propagació. És per això que, tot i perdre una mica de generalitat, s’ha buscat
una altra expressió en què amb una sola propagació a partir del torsor, s’obté
directament l’el.lipse d’incertesa sobre la plataforma del sensor







M1

M2

M3

0







=







0 F3 −F2 F1

−F3 0 F1 F2

F2 −F1 0 F3

0 0 1 0













x
y
z
k







(10)

En aquesta equació s’ha substitüıt la condició de màxima proximitat al punt
de referència per z = 0, és a dir, el punt de tall entre la recta d’acció de la força
exterior i la plataforma del sensor. Com s’ha dit anteriorment, amb aquesta
equació es perd part de la generalitat ja que implica que la recta d’acció de
la força talla amb la plataforma. Això es fa palès en el determinant de la
matriu, que no només s’anul.la quan la força exterior és ~0 sinó també quan
la component de la força perpendicular a la plataforma és nul.la.

La resolució d’aquest sistema lineal dóna lloc a la següent expressió
tancada







x
y
z
k







=









F1F2M1−F 2
1 M2−F 2

3 M2+F2F3M3

F3(F 2
1 +F 2

2 +F 2
3 )

F 2
2 M1+F 2

3 M1−F1F2M2−F1F3M3

F3(F 2
1 +F 2

2 +F 2
3 )

0
F1M1+F2M2+F3M3

F 2
1 +F 2

2 +F 2
3









(11)

Degut a que el sensor treballarà gairebé sempre amb components
perpendiculars a la plataforma no nul.les s’ha decidit implementar l’equació
(10) en el programa. El cas en què la força exterior és paral.lela a la
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plataforma també queda tractat, però no es realitza la propagació de l’error.
A la secció 4 es tracta el problema de la incertesa, i es fan palesos els
avantatges d’utilitzar l’equació (10).

2.2 Cel.les de càrrega

Les cel.les de càrrega escollides per al sensor són unes Utilcell model 105
de 2kg de càrrega màxima nominal [3]. El seu funcionament es basa en la
mesura de la flexió de dos petits elements elàstics feta mitjançant galgues
extensomètriques.

Figura 3: Cel.la de càrrega Utilcell model 105 muntada en una de les potes
del sensor.

Els ponts de resistències estan completats a dins de les pròpies cel.les de
manera que la tensió de sortida de cada cel.la és directament proporcional a
la càrrega aplicada, d’acord amb la relació

Vout = Sensibilitat · Vin ·
Càrrega

CàrregaNominal
, (12)

on Vin és la tensió d’alimentació de les cel.les 2 i Sensibilitat té un valor
diferent per cada cel.la. El fabricant dóna un valor de sensibilitat nominal de
2 mV/V ± 10% i el valor prećıs de la sensibilitat a la placa d’especificacions

2La font d’alimentació utilitzada està continguda dins de la targeta National

Instruments SC-2043-SG i dóna una tensió de 2.5 V.
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de cadascuna de les cel.les de càrrega. A través de l’experimentació es
va observar que una de les cel.les rebudes presentava una discrepància
d’aproximadament un 0.33% entre el valor en placa de la sensibilitat i el
seu valor mesurat. Aquesta discrepància va ser fàcilment corregida fent una
serie d’experiments per determinar amb més precisió la sensibilitat de la cel.la
i aix́ı introduir un factor corrector en el programa de càlcul de les càrregues
aplicades.

3 Adquisició de dades

L’adquisició de dades es fa mitjançant una targeta acondicionadora National
Instruments SC-2043-SG i una targeta d’adquisició de dades National
Instruments 6034E. Es resumeixen a continuació les seves principals
caracteŕıstiques:

• SC-2043-SG: Disposa de vuit entrades per cel.les de càrrega amb
capacitat per corregir l’offset de cadascun dels canals mitjançant un
petit cargol. També proporciona una tensió d’alimentació de 2.5 V
a les diferents cel.les de càrrega. Com a sortida dóna les tensions de
sortida de les cel.les de càrrega amb l’offset corregit i amb un guany de
10 [4].

• NI 6034E: Rep les tensions de la targeta acondicionadora i les
digitalitza amb un conversor A/D de 16 bits. La targeta té una
freqüència màxima de mesura de 200000 mostres per segon a repartir
entre els diferents canals. El rang de mesures és de -10 a 10 V però se
li pot programar un guany intern de fins a 100 de manera que el rang
de mesures va de -50 a 50 mV [5].

Per la programació de l’adquisició de dades s’ha utilitzat el software NI-
DAQ de National Instruments. Consisteix en una llibreria de funcions que
poden ser fàcilment utilitzades en Visual C++ [6]. Aquestes funcions estan
força ben documentades en un Help que ve amb el NI-DAQ.

Es disposa de funcions d’alt i de baix nivell que permeten fer la lectura de
les tensions de manera diferent. S’ha privilegiat l’ús de la funció SCAN Op que
fa una lectura seqüencial dels diferents canals amb una freqüència definida
per l’usurari. D’aquesta manera la funció no retorna el control al programa
que l’ha cridat fins que no ha acabat de fer totes les mesures i posar-les en
una taula. Aix́ı es poden tenir mesures amb intervals de temps perfectament
definits, cosa que ha estat útil per poder fer una anàlisi espectral del senyal
i identificar d’aquesta manera les diferents components del soroll.

7



La funció amb tots els paràmetres és: SCAN Op(deviceNumber,

numChans, chans, gains, buffer, count, sampleRate, scanRate).
La idea principal és que aquesta funció llegeix els diferents canals de manera
seqüencial, acció que s’anomena scan, i va fent scans amb la freqüència
definida per l’usuari. Totes les mesures són nombres de 16 bits que s’han
de transformar al voltatge adequat tenint en compte el rang de mesures
definit pel guany que s’ha assignat a cada canal (veure p. 3-3 de [5]). Els
paràmetres de la funció són:

- deviceNumber [short]: Nombre del dispositiu de mesura assignat pel
Measurement & Automation Explorer.

- numChans [short]: Nombre de canals.

- chans [*short]: Taula amb els canals.

- gains [*short]: Taula amb els guanys de cada canal.

- buffer [*short]: Taula on s’aniran escrivint totes les mesures a mida
que es vagin llegint. La quantitat de memòria reservada no ha de ser
inferior al valor de count.

- count [unsigned long]: Nombre de mostres que es vol adquirir.

- sampleRate [double]: Freqüència a la que es fan les lectures en
mesures/segon.

- scanRate [double]: Nombre de scans fets cada segon. Un valor de 0
significa que no hi ha cap retard entre cada scan i per tant l’scanRate

efectiu és sampleRate/numChans.

Per altres tipus de mesures també s’ha utilitzat: AI Configure,
SCAN Setup i AI VRead Scan.

4 Càlcul de la incertesa

El fabricant de les cel.les de càrrega especifica una precisió en la mesura de la
càrrega de 0.4 g. Aquest error en la mesura de la força que fa cadascuna de
les potes es tradueix en un error en la determinació del punt d’aplicació de la
força exterior sobre la plataforma. Per veure l’efecte d’aquesta incertesa s’ha
implementat la funció de propagació del Càlcul El.lipsoidal [2] en els drivers
del sensor.
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L’error de mesura en cadascuna de les 6 potes es pot modelitzar com un
el.lipsoide d’incertesa en R

6. En considerar iguals els errors de totes les potes
aquest el.lipsoide esdevé una hiperesfera en R

6 centrada en el punt mesurat
amb les cel.les de càrrega. L’el.lipsoide d’incertesa en la mesura f de les forces
en les potes queda definit per

εn(f0,E) = {f ∈ R
n | (f − f0)

tE(f − f0) ≤ 1}, (13)

on f0 és el centre de l’el.lipsoide i E la matriu que el defineix. La longitud dels
semieixos de l’el.lipsoide és de 1/

√
λi, on λi és el valor propi de la matriu E

en la direcció de del semieix i. Per tant, coneixent la longitud dels semieixos,
podem obtenir la matriu E. En el nostre cas aquesta longitud ve donada per
la incertesa en cadascuna de les potes.

A partir de l’el.lipsoide d’incertesa en la mesura de les forces, s’aplica
una propagació per determinar l’el.lipsoide d’incertesa en el torsor de forces
exteriors w. La propagació queda definida per la següent relació:

f 7→ w | Jf f + Iw = 0, (14)

on f ,w ∈ R
6 i I és la matriu identitat. Una vegada feta aquesta propagació

tenim l’el.lipsoide d’incertesa en el torsor de les forces exteriors. Pel cas
descrit en l’apartat 2.1 en què la força i el parell exteriors coincideixen en
direcció, es pot calcular el punt d’aplicació de la força sobre la plataforma.
En aquest cas interessa propagar la incertesa en el torsor de forces exteriors
cap a un el.lipsoide d’incertesa en la posició del punt d’aplicació de la força
sobre la plataforma. En la implementació del programa s’ha fet un canvi de
base vectorial un cop arribats a aquest punt, d’aquesta manera es passa a
treballar amb unes coordenades en que els eixos x i y estan continguts en el
pla de la plataforma, mentre que l’eix z n’és perpendicular.

Per fer la propagació de la incertesa en el torsor a la incertesa en el punt
d’aplicació de la força s’ha utilitzat l’equació (10), d’on s’obté

(
x
y

)

=






F1F2M1−F 2
1 M2−F 2

3 M2+F2F3M3

F3(F 2
1 +F 2

2 +F 2
3 )

F 2
2 M1+F 2

3 M1−F1F2M2−F1F3M3

F3(F 2
1 +F 2

2 +F 2
3 )




 , (15)

on x i y són les coordenades del centre de la el.lipse sobre la plataforma
depenent de els diferents components del torsor de forces exteriors. Com
es pot observar, la relació entre posició i torsor no segueix una expressió de
tipus A(x, y)t+C(F1, F2, F3,M1,M2,M3)

t+d = 0, per tant no es pot aplicar
directament una propagació de l’el.lipsoide d’incertesa. S’ha de procedir a
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la linealització de l’equació vectorial h(a,b) = 0 amb a = (x, y)t i b =
(F1, F2, F3,M1,M2,M3)

t

h(a0,b0) +
∂h

∂a

∣
∣
∣
∣
∣
(a0,b0)

(a− a0) +
∂h

∂b

∣
∣
∣
∣
∣
(a0,b0)

(b− b0) = 0 (16)

Aquesta equació és de tipus Aa + Cb + d = 0 i per tant es pot aplicar
el teorema de propagació descrit a [2]. En el programa s’hi han introdüıt
directament les expressions amb les matrius ja derivades

∂h

∂a

∣
∣
∣
∣
∣
(a0,b0)

=

(
−F3(F

2
1 + F 2

2 + F 2
3 ) 0

0 −F3(F
2
1 + F 2

2 + F 2
3 )

)

∂h

∂b

∣
∣
∣
∣
∣
(a0,b0)

=

(
F2M1 − 2F1(M2 + F3x) F1M1 + F3(M3 − 2F2x) . . .
−F2M2 − F3M3 − 2F1F3y −F1M2 + 2F2(M1 − F3y) . . .

. . . −2F3M2 + F2M3 − (F 2
1 + F 2

2 + 3F 2
3 )x F1F2 −F 2

1 − F 2
3 F2F3

. . . 2F3M1 − F1M3 − (F 2
1 + F 2

2 + 3F 2
3 )y F 2

2 + F 2
3 −F1F2 −F1F3

)

.

Aplicant la propagació amb aquestes matrius, s’obté l’el.lipsoide
d’incertesa3 en la posició del punt de tall entre la recta d’acció de la força
exterior i la plataforma del sensor.

Resumint, la propagació de la incertesa es fa aplicant dues vegades la
operació de propagació. Primer es passa de la incertesa en la mesura de
les forces realitzades per les potes a la incertesa en el torsor de les forces
exteriors, després es passa de la incertesa en el torsor de forces exteriors a
la incertesa en el punt d’aplicació de la força sobre la plataforma. Aquestes
transformacions actuen entre els següents espais:

R
6 7→ R

6 7→ R
2.

4.1 Mapes d’error

També s’han implementat les funcions de propagació el.lipsoidal en
Matlab

TM per tal d’obtenir mapes d’error en la plataforma per diferents
forces aplicades sobre ella (veure B.4). En la Figura 4 es poden veure els
semieixos de l’el.lipse d’incertesa en la posició segons el punt en el que

3Es tracta d’un el.lipsoide d’incertesa de dimensió 2, per tant és una el.lipse.
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s’apliqui una força vertical de 0.5 N. Es pot observar com les el.lipses
d’incertesa es disposen de manera radial. El semieix orientat en la direcció
radial creix a mesura que el punt està més allunyat de l’origen, en canvi el
semieix perpendicular a la direcció radial manté la seva longitud constant
per una força exterior donada. Per fer aquest gràfic s’ha considerat que
l’error en la mesura per cada cel.la de càrrega és l’especificat pel fabricant,
és a dir, 0.4 grams. Per la plataforma real existeixen moltes altres fonts
d’error com ara el soroll en tota la cadena d’adquisició, la vibració de la
plataforma o la fricció a les ròtules esfèriques. Per fer aquest càlcul preliminar
de la incertesa, aquests errors addicionals no s’han tingut en compte, però és
podrien introduir fàcilment en el càlcul augmentant el valor de la incertesa
en la lectura en cadascuna de les potes.

En la Figura 5 s’ha representat4 el valor màxim de la incertesa fent el
màxim entre els valors dels dos semieixos de la el.lipse d’incertesa en cada
punt. La incertesa màxima queda doncs representada segons el color i es
pot observar com depèn solament de la distància al centre de la plataforma,
essent la incertesa mı́nima just al centre i més gran a mesura que ens en
allunyem.

0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0.16 0.18 0.2
0

0.02
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0.08
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0.12

0.14

0.16

0.18

0.2

X (m)

Y
 (

m
)

Figura 4: Semieixos de les el.lipses d’incertesa en la determinació de la
posició, depenent del punt de la plataforma on es deixi un objecte de 0.5
N de pes. Es pot observar la disposició radial dels semieixos.

4per les mateixes condicions de força de 0.5 N aplicada verticalment en tots els punts

de la plataforma
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Figura 5: Mapa de l’error màxim en la determinació de la posició, depenent
del punt de la plataforma en que es deixi un objecte de 0.5 N de pes. (Error
en metres)

4.2 Validació dels càlculs de propagació el.lipsoidal

Per verificar que les el.lipses d’incertesa calculades amb el procediment de
doble propagació i linealització descrites en l’apartat 4 són correctes s’ha
implementat un petit programa en Matlab

TM (veure B.1). En aquest
programa s’obtenen les el.lipses d’incertesa gràcies a una aproximació al
problema completament diferent. Primer de tot es generen aleatòriament
uns quants milers de punts dins de l’el.lipsoide d’incertesa en les mesures de
les potes (El.lipsoide pertanyent a R

6). Cadascun d’aquests punts correspon
a una lectura diferent per a un mateix estat de càrrega. Mitjançant les
equacions (2), (4) i (15) el programa calcula la posició sobre la plataforma
de cadascun del punts del núvol, obtenint aix́ı un nou núvol de punts de
dimensió 2 que indica la incertesa en la determinació del punt de tall entre
la recta d’acció de la força exterior i la plataforma del sensor.

S’han fet comprovacions per estats de càrrega de la plataforma molt
diferents i la concordança entre la propagació el.lipsoidal linealitzada i el
mètode del núvol de punts ha estat sempre molt satisfactòria. En la Figura
6 es pot veure el núvol de punts obtingut en fer el càlcul de la posició sobre
la plataforma per un estat de càrrega f0 = (0.03,−0.3, 0.03, 0.03, 0.03, 0.3)>

Newton i una incertesa en la determinació de la força en cada pota de
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0.0039 N. Amb propagació el.lipsoidal linealitzada s’obté una el.lipse de
semieixos 0.0337 m i 0.0062 m amb uns vectors propis (−0.836, 0.549)>

i (−0.549,−0.836)>. A la figura 6 es pot apreciar clarament com la
concordança dels dos mètodes és quasi absoluta.
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0.185
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0.195
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Figura 6: Propagació numèrica d’un núvol de punts des de l’espai de les
forces mesurades cap a l’espai de posicions en la plataforma del sensor. Les
abscisses i ordenades són, respectivament, les coordenades x i y en metres de
tals posicions.

5 Programació dels drivers

L’objectiu inicial en la programació dels drivers era proporcionar un
programa escrit en llenguatge C que fes l’adquisició de dades, calculés el
punt de contacte sobre la plataforma i tingués implementades les funcions de
propagació el.lipsoidal. Per fer-ho s’ha implementat el tipus MatrixGeneric
que fa una reserva dinàmica de memòria per a una matriu de dimensió
arbitrària, aix́ı com diverses funcions per operar aquestes matrius genèriques:
producte, substracció, transposada, inversa, pseudoinversa, inversa per la
dreta i complement ortogonal [2]. La funció de propagació el.lipsoidal s’ha
implementat utilitzant aquestes funcions amb matrius i gràcies a la definició
de tipus Ellipsoid consistent en un vector i una matriu genèrics. En l’annex
A.2 es poden veure totes aquestes funcions juntament amb les descripcions
dels tipus creats.
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Un cop finalitzats els programes d’adquisició de dades i càlcul de
propagació el.lipsoidal, es va decidir utilitzar Qt per realitzar una interf́ıcie
gràfica en què l’usuari pogués veure les dades numèriques mostrades d’una
manera més intuitiva. Qt és una estructura complerta per desenvolupar
aplicacions en C++ que inclou una llibreria de classes i eines permetent el
desenvolupament de programes amb una gran portabilitat. La utilització de
Qt implicava el pas a programació en C++ i per tant la combinació de codi
orientat a objecte amb el codi d’adquisició de dades i càlcul de propagació que
s’havia escrit prèviament en llenguatge C. Això fa que el codi no tingui una
gran coherència des del punt de vista de la programació orientada a objectes
però en canvi permet reutilitzar totes les funcions d’adquisició, càlcul amb
matrius i propagació en altres programes futurs desenvolupats en C.

5.1 Interf́ıcie gràfica

La concepció de la interf́ıcie gràfica del programa utilitzant Qt ha comportat
el problemes t́ıpics deguts al meu desconeixement d’aquesta eina. L’excel.lent
documentació del programa [10] ha estat molt útil pel seu aprenentatge.
També s’ha utilitzat el llibre Programming with Qt [12] que en comptes
de fer una descripció acurada de totes les classes (com a la documentació
online) dóna una visió més general de la programació amb Qt. Pel que fa a
la programació amb C++, si es tenen nocions de programació orientada a
objectes, aconsellaria [9], si no se’n tenen s’hauria de buscar una referència
més complerta en què es posessin de manifest les caracteŕıstiques d’aquest
tipus de programació.

Donat que la documentació disponible és de molta qualitat, només faré
uns petits comentaris posant de manifest els punts que m’han resultat més
conflictius. Un d’ells és la noció de Signals i Slots que és absolutament bàsica
en la programació amb Qt i de la qual se’n pot trobar una bona explicació a
partir de la pàgina 21 de [12]. El fet d’utilitzar Signals i Slots fa que no n’hi
hagi prou amb compilar les classes que en continguin sinó que s’ha d’utilitzar
també el Meta-Object Compiler proporcionat amb Qt i que s’utilitza des de
ĺınia de comanda per generar un arxiu .cpp que s’ha d’incloure al projecte
de Visual C++. Per exemple fent

moc -o moc_tableplan.cpp tableplan.h

es crea l’arxiu moc_tableplan.cpp; es necessari crear aquest arxiu degut a
que alguns mètodes de tableplan.h estan declarats com a Signals o com a
Slots. Si no es crea aquest arxiu amb el Meta-Object Compiler, t́ıpicament
s’obté un error LNK2001: unresolved external symbol... . Es pot
trobar una explicació més detallada de l’us del moc a partir de la pàgina 28
de [12].
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Figura 7: Interf́ıcie gràfica del programa. Es pot veure la trajectòria
mesurada (en negre i intencionalment tremolosa) i la trajectòria filtrada (en
vermell).

Una eina que resulta de gran utilitat per programadors sense gaire
experiència en el camp de les interf́ıcies gràfiques és el Qt Designer.
Consisteix en una petita aplicació proporcionada amb el propi Qt que
permet la creació de les interf́ıcies d’una manera molt visual i intuitiva. El
programador només s’ha de preocupar de col.locar els diferents elements a la
finestra i de connectar els diferents events mitjançant Signals i Slots, a partir
d’aqúı el Qt Designer escriurà el codi necessari amb tota la informació. Per
exemple, donat un arxiu creat amb Qt Designer i anomenat Interface.ui

s’han d’executar les següents comandes:
uic -o Interface.h Interface.ui

uic -i Interface.h -o Interface.cpp Interface.ui

per tal de crear els fitxers Interface.cpp i Interface.h necessaris i que,
almenys en el nostre cas, seran el Main Widget de la nostra QApplication.
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El Qt Designer està ben documentat en el propi Help del programa o en [11].
Finalment, s’ha de tenir en compte que l’aplicació utilitza la llibreria de

Qt linkada dinàmicament, per tant, si es vol utilitzar l’aplicació en una altra
màquina s’haurà de garantir que pugui trobar la llibreries.

6 Filtratge de les dades

6.1 Filtratge del senyal temporal

Per fer una anàlisi del senyal que es llegeix amb la targeta d’adquisició de
dades, s’ha creat un botó a la interf́ıcie gràfica del programa gràcies al qual
es genera un arxiu amb les mesures realitzades pels sensors durant un segon,
amb una freqüència de 10000 mostres per segon. S’ha creat un programa
amb Matlab

TM (Veure B.2) que permet llegir aquest fitxer, representar
gràficament el senyal temporal de cadascun dels sensors i fer una anàlisi
espectral per determinar els diferents components periòdics que pugui haver-
hi en el senyal.

En la figura 8 es poden veure les lectures fetes pels sis sensors durant
un peŕıode de temps de 300 ms sense cap força actuant sobre la plataforma.
Es pot observar com hi ha un component periòdic en les senyals, fet que
queda evidenciat en la Figura 9 on s’ha fet una anàlisi espectral del senyal
per identificar més clarament els components freqüencials.
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Figura 8: Mesures en els sensors amb la plataforma descarregada.
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Figura 9: Espectre de les lectures en cadascun dels sensors.

El comportament anòmal del sensor 6 es pot observar per tot tipus d’estat
de càrrega de la plataforma, per tant és lògic considerar que hi ha algun tipus
d’anomalia en aquesta cel.la de càrrega. Aquesta cel.la de càrrega és l’única
que es va deixar al departament de Resistència de Materials durant el peŕıode
de disseny mecànic de la plataforma. Aquest departament va observar una
discrepància entre el valor de la sensibilitat donat pel fabricant i el valor
mesurat mitjançant experimentacions.

Pel que fa a els components periòdics del soroll, s’ha comprovat provocant
petites pertorbacions a la plataforma que es tracta de soroll degut a
vibracions mecàniques . Les sis potes amb les cel.les de càrrega es comporten
com a molles de les quals està suspesa la plataforma, això provoca que la
plataforma tingui sis graus de llibertat i tota una sèrie de modes propis en
els quals vibrar. En la Figura 9 es pot observar com el senyal de tots els
sensors té un component freqüencial important al voltant dels 25 Hz. En la
Figura 8 es pot veure com els sensors 1, 2 i 4 estan en fase entre ells i en
oposició de fase amb els sensors 3, 5 i 6. Per filtrar una mica aquest soroll de

6.2 Filtre de Kalman

El filtre de Kalman és un estimador d’estat recursiu per processos no
estacionaris gràcies al qual es poden obtenir estimacions òptimes a partir
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de mesures amb soroll. Va ser desenvolupat a principis dels anys seixanta
i ràpidament va ser utilitzat en nombroses àrees del coneixement, des de
la navegació orbital en el projecte Apollo fins al tractament d’imatge o el
guiatge per radar.

En el cas que ens ocupa, el filtre de Kalman permetrà fer un tracking
del punt d’aplicació de la força exterior sobre la plataforma filtrant el soroll
que hi pugui haver en la mesura o en el desplaçament de la força sobre la
plataforma.

S’utilitzarà com a model un sistema lineal en temps discret en què el
vector d’estat estarà format per la posició i la velocitat sobre la plataforma.
Per tant es tracta d’un vector d’R4: x = (posx, posy, vx, vy)

>. El sistema
ve definit per la matriu F que relaciona l’estat en l’instant k amb l’estat
en l’instant k + 1. El vector u representa l’entrada en el sistema i H és la
matriu que relaciona l’estat del sistema amb les mesures que s’obtenen amb
els sensors (z). Les equacions del model són

xk+1 = Fkxk + uk + vk, (17)

zk = Hkxk + wk, (18)

on vk representa la dinàmica no inclosa en el model lineal i el soroll en l’estat,
mentre que wk representa el soroll en la mesura. Es considerarà que aquestes
variables són senyals centrats, blancs i Gaussians, pet tant

E[vk] = 0, E[vkv
>

k ] = Vk, E[viv
>

j ] = 0 ∀i 6= j (19)

E[wk] = 0, E[wkw
>

k ] = Wk, E[wiw
>

j ] = 0 ∀i 6= j (20)

on E és l’operador esperança matemàtica.
Per fer el tracking del punt sobre la plataforma s’ha realitzat un model

senzill de sistema. A priori, el punt es pot moure en qualsevol direcció sobre
la plataforma sense seguir cap norma. És per això que es considerarà que
l’estat en l’instant k + 1 correspondrà a aquell que es tindria si s’hagués
continuat en la mateixa direcció i velocitat que entre els instants k − 1 i k.
Això ve representat per la matriu F, on dt és l’interval de temps que hi ha
entre dos instants consecutius, k i un altre k + 1

F =







1 0 dt 0
0 1 0 dt
0 0 1 0
0 0 0 1







. (21)

Es considerarà que el sensor dóna directament la mesura de la posició
sobre la plataforma. Per tant,

H =

(
1 0 0 0
0 1 0 0

)

. (22)
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Les matrius de covariança descrites en les equacions (19) i (20) són

V =







σ2
pos 0 0 0
0 σ2

pos 0 0
0 0 σ2

v 0
0 0 0 σ2

v







(23)

W =

(
σ2

mesura 0
0 σ2

mesura

)

(24)

on σpos, σv fan referència a la variança en la posició real del punt i σmesura

representa la incertesa en la mesura.
La matriu V serveix per representar el fet que la trajectòria del punt sobre

la plataforma no necessàriament ha de seguir el model extraordinariament
simple representat per F sinó que es poden produir canvis en la direcció del
moviment. D’aquesta manera, la matriu V, serveix per ponderar el grau de
variabilitat que s’espera en la trajectòria, és a dir, si hi haurà canvis més o
menys sobtats en la direcció.

Pel que fa a la incertesa en la mesura seria millor utilitzar la informació
obtinguda mitjançant el càlcul el.lipsoidal (veure Secció 4) per obtenir aix́ı
una matriu de covariança W més acurada. En un primer moment, per
centrar l’atenció en altres aspectes, s’ha preferit considerar que l’el.lipse és
una circumferència i per tant la incertesa és la mateixa en totes les direccions.

S’ha provat el filtre fent el tracking de la trajectòria seguida per un
dit movent-se sobre la plataforma. Les prestacions del filtre de Kalman
implementat han resultat molt interessants. En la Figura 10 es pot veure
com a partir d’una trajectòria mesurada (en negre) es va generant en temps
real una trajectòria filtrada (en vermell).

Variant els paràmetres σpos, σv i σmesura es pot regular el nivell de
filtratge ja que d’aquesta manera es dóna més importància al model lineal
(Representat per la matriu F) o a les mesures fetes pel sensor. És gràcies a
aquesta ponderació, que es realitza a cada peŕıode, que el filtre de Kalman va
fent una estimació de la posició del punt sobre la plataforma. Si es considera
que es té molta incertesa en la mesura, comparativament a la incertesa en
el model, el filtre tindrà tendència a seguir el model lineal representat per
la matriu F, i per tant filtrarà molt les desviacions ràpides de la trajectòria
seguida pel punt. Per contra, si comparativament es té més incertesa en el
model, el filtre farà una estimació en què poderarà molt favorablement les
lectures fetes pel sensor i per tant la trajectòria filtrada serà molt pròxima a
la mesurada. En el programa realitzat s’han introdüıt uns valors per defecte
en els paràmetres de les matrius de covariança de manera que es filtrin força
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Figura 10: Captura de pantalla del tracking d’una trajectòria sobre la
plataforma. En negre es pot veure la trajectòria mesurada (intencionalment
tremolosa) i en vermell la trajectòria filtrada en temps real.

bé petites pertorbacions en la trajectòria que apareixen en passar un dit sobre
la plataforma.

Per posar en pràctica el filtre de Kalman s’han utilitzat les referències
[13] i [14], que donen una visió general del filtre de Kalman, s’han adaptat
les equacions pel nostre cas concret i s’ha implementat una funció en C que
realitza el filtratge (Veure A.2).

7 Resultats obtinguts i consideracions finals

• S’han desenvolupat les equacions que permeten, a partir del torsor de
forces exteriors, conèixer el punt d’intersecció entre la recta d’acció de la
força exterior i el pla de la plataforma (veure apartat 2.1). S’ha trobat
una solució general (equació 9), però s’ha preferit implementar en el
programa l’equació (10) que és virtualment general per tots els casos en
què la força es faci sobre la plataforma. Podria ser interessant utilitzar
l’equació general si es muntés alguna estructura sobre la plataforma.

• En l’arxiu functions.c s’han implementat diverses funcions de càlcul
de matrius, propagació el.lipsoidal, filtre de Kalman per tracking
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2D i una funció d’alt nivell que realitza la lectura de les cel.les de
càrrega i proporciona totes les dades relatives al sensor: les forces
en les potes, el torsor de forces exteriors, representat mitjançant la
descomposició de l’eix central de Poinsot, i l’el.lipsoide d’incertesa
obtingut per propagació el.lipoidal. Aquestes funcions poden ser
fàcilment utilitzades en un altre projecte.

• Per tal de minimitzar el soroll, es prenen mesures de la tensió que
proporcionen les cel.les de càrrega durant 40 ms i després es fa la
mitjana. D’aquesta manera s’aconsegueix filtrar en certa mesura el
soroll blanc i el component periòdic de 25 Hz. Aquesta manera de
fer les mesures provoca que la freqüència màxima de lectura del sensor
sigui teòricament de 25 Hz, això seria considerant un temps de càlcul nul
per tots els processos de càlcul del torsor, la incertesa i de la interf́ıcie
gràfica. S’han fet mesures i la freqüència real és d’aproximadament 20
Hz.

• Abans de muntar el sensor, les cel.les de càrrega 1, 2, 3, 4 i 5 van ser
provades i la seva sensibilitat comprovada. No es va poder disposar de
la cel.la 6 degut a què era utilitzada pel departament de Resistència de
Materials. Es va observar en la cel.la 5 una discrepància en el valor de
la seva sensibilitat respecte a les altres 4 cel.les i es va corregir el seu
valor en el programa.

• S’han desenvolupat una sèrie de macros en MATLAB que permeten
llegir un arxiu de text generat pels drivers del sensor. Aquest arxiu
conté les lectures fetes en les potes durant un segon, llegides a una
freqüència de 10000 mostres/segon. D’aquesta manera s’obtenen
els senyals temporals i se’n fa una anàlisi espectral per observar el
component freqüencial en el senyal.

• També s’ha observat un comportament fortament anòmal del sensor 6.
En algunes ocasions proporcionava mesures amb un soroll fins a cinc
vegades més gran que la resta de sensors i mentre que les lectures
dels altres sensors tenien una component clarament sinusöıdal, el
sensor 6 donava lectures aparentment caòtiques. Més endavant, aquest
comportament anòmal desapareixia o tornava de manera aparentment
aleatòria. De moment no s’ha trobat cap relació de causa-efecte que
permeti explicar aquest fenomen.

• Es poden diferenciar clarament dos components del soroll en les
mesures: unes oscil.lacions periòdiques i una component de soroll blanc
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amb una desviació tipus mesurada d’aproximadament 0.006 N. S’ha
determinat que les components periòdiques que apareixen en el senyal
són degudes a vibracions mecàniques de la plataforma. Depenent de
la superf́ıcie en què es col.loqui la plataforma hi pot haver diferències
en les freqüències trobades, intervenint, probablement, les freqüències
pròpies de la taula sobre la que es col.loca la plataforma.

• Els càlculs de propagació el.lipsoidal de l’error realitzats han estat
contrastats utilitzant un mètode purament numèric i que no utilitzava
cap linealització. La similitud entre els dos resultats és gairebé total i
per tant aquest cas concret serveix com a exemple per validar l’ús del
Càlcul El.lipsoidal en aquesta aplicació concreta.

• Els càlculs de propagació el.lipsoidal s’han realitzat tenint en compte
que l’error en cada una de les sis potes era el donat pel fabricant de les
cel.les de càrrega. En realitat hi ha altres fonts d’error:

- Les discrepàncies entre les sensibilitats reals de les cel.les de
càrrega i les realment utilitzades en el programa.

- El soroll blanc en les mesures amb una desviació tipus aproximada
de 0.6 g.

- Les vibracions mecàniques de la plataforma que solen tenir
una amplitud de l’entorn de 5 g en condicions de plataforma
descarregada i intentant que no hi hagi vibracions a la taula

- Els possibles errors dimensionals en la fabricació de la plataforma
i la deformació patida per les potes en aplicar càrregues, aquesta
deformació provoca un canvi en la geometria del sensor i per tant
té un efecte negatiu en la precisió.

- Les friccions en les ròtules esfèriques que provoquen fenòmens
d’histèresi en les mesures.

• Les ròtules esfèriques de les potes del sensor són unes INA GAR 6 UK
i la seva càrrega estàtica nominal en la direcció radial és de 6920 N.
S’han observat una sèrie de comportaments estranys en el sensor que
s’han atribüıt a la fricció en aquestes ròtules. Després de carregar
i descarregar la plataforma, s’observa que aquesta no torna a l’estat
previ en què es trobava abans d’aplicar la càrrega. Les lectures de
les potes queden desplaçades entre uns 10 i 25 grams (depenent del
tipus de càrrega aplicada) en el sentit en què s’havia aplicat la càrrega.
Aquest fenomen d’histèresi queda reflectit de manera clara en un dels
experiments realitzats: amb la plataforma descarregada i havent fet el
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Zero en el software, es diposita suaument un pes de 100 g al centre de
la plataforma, la lectura en aquest moment és 0.7 N quan en realitat
hauria d’estar al voltant de 1 N. Aleshores, donant una serie de cops
ràpids a la taula sobre la qual es troba el sensor es fa vibrar lleugerament
la plataforma. Fent això, la lectura de força oscil.la fortament, però
quan torna a estabilitzar-se ho fa en l’entorn de 1N (aproximadament
±0.02N). Si en aquest instant es retira el pes de 100 g el sensor indica
que la força aplicada sobre seu és de 0.3 N, fent vibrar novament la
taula s’aconsegueix que aquesta força quedi als voltants de 0. La causa
d’aquest fenomen s’ha atribüıt a la fricció en les ròtules, que provoca
una certa resistència a canviar de configuració. En oscil.lar fortament,
les ròtules queden en un estat sense forces de fricció, o amb unes forces
molt redüıdes.

• El filtre de Kalman implementat permet un filtratge en temps real de
la trajectòria seguida pel punt sobre la plataforma. Es poden regular
els valors de les matrius de covariança mitjançant sliders a la interf́ıcie
gràfica i veure tot seguit l’estimació de l’estat fent un tracking del punt
d’aplicació de la força sobre la plataforma. Es poden visualitzar juntes
o per separat les trajectòries mesurada i filtrada a mesura que es van
realitzant. Això permet fer-se una idea de com funciona un filtre de
Kalman i pot resultar una eina pedagògica interessant.

8 Treball futur i recomanacions

• El funcionament del sensor és força satisfactori i sembla interessant
continuar el seu desenvolupament per intentar millorar els petits
problemes que s’han trobat en aquest primer prototipus. L’obstacle
més gran que hi ha en aquests moments són els problemes d’histèresi
lligats a la fricció a les ròtules esfèriques. Es van lubricar les ròtules amb
un lubricant genèric en spray sense aconseguir cap millora significativa
en els resultats. La utilització d’un lubricant adaptat, assegurant que
penetri en tots els punts de les ròtules, podria millorar la precisió.

• S’ha observat que les ròtules, en unes determinades condicions, estan
al ĺımit del seu rang de moviment i per tant poden donar lectures
errònies. S’ha de tenir cura de que les potes de la plataforma no rotin
fins a arribar a aquest ĺımit. Per intentar solucionar aquest problema
i el de les friccions a les ròtules es podria plantejar fabricar unes noves
potes pel sensor mantenint la resta de peces idèntiques. Una de les
possibilitats seria buscar unes ròtules esfèriques de molta precisió amb
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un acabat superficial especialment bo i que tinguessin menys fricció
que les actuals. Una altra opció que es podria considerar seria la
incorporació de juntes universals com es pot veure a [16], però s’hauria
d’avaluar si es poden obtenir friccions més petites. En cas de què no
s’aconseguissin millorar les caracteŕıstiques de les ròtules, per a algunes
aplicacions del sensor es podria considerar fer vibrar les ròtules un breu
peŕıode de temps per tal d’aconseguir després mesures més precises.

• Si bé representa un problema força més petit que el de la histèresi en
les mesures, el soroll en la mesura de les forces podria ser filtrat d’una
manera més elaborada de la que hi ha en aquest moment. El filtre que
hi ha en aquests moments consisteix en fer la mitjana durant 40 ms,
es podria plantejar implementar un filtre digital amb més prestacions
que filtri el soroll blanc i els modes propis de la plataforma. Un dels
problemes que poden aparèixer és degut al fet que a mesura que es
carrega la plataforma, les seves freqüències pròpies varien. Es podria
implementar una funció que fes una anàlisi freqüencial del senyal i
a partir d’aqúı reinjectés el valor de les freqüències més molestes
en el filtre digital, d’aquesta manera s’obtindria un filtrat adaptat
automàticament per cada situació de carrega.

L’ús de filtres més avançats necessitaria menys mesures per obtenir
unes prestacions semblants o superiors a les actuals. També es
podria experimentar augmentant la freqüència a la que la targeta fa
l’adquisició de dades en la funció calculatePointAndError. Aplicant
aquestes solucions es poden obtenir freqüències d’actualització de la
mesura del sensor superiors als actuals 20 Hz.

• Un dels problemes que s’ha trobat, i que amb molta probabilitat
està associat a les friccions a les ròtules, consisteix en les traces que
apareixen en anar incrementant progressivament la força que es fa sobre
un mateix punt. En anar augmentant poc a poc la força, es pot observar
com la traça del punt d’aplicació convergeix cap al punt real d’aplicació
i en disminuir la força la traça se n’allunya. S’ha observat que aquestes
traces tenen una certa tendència a tenir direcció radial i que depenen
de l’estat de càrrega anterior de la plataforma. Aquesta és una de les
raons per les quals se sospita que la causa d’aquesta histèresi són les
friccions en les ròtules. En cas de no aconseguir reduir les friccions, es
podria intentar modelitzar l’aparició d’aquestes traces i implementar
un filtre que les elimini. Això seria útil per poder dibuixar sobre la
plataforma sense veure l’aparició de ĺınies que no s’ha dibuixat.

• En cas de realitzar una plataforma de mida molt gran s’hauria de

24



buscar un material lleuger i ŕıgid, i aconseguir que les potes tinguessin
la rigidesa més gran possible per tal de minimitzar les vibracions, tot
i mantenint una superf́ıcie plana. Podria ser interessant realitzar un
estudi més o menys aprofundit sobre els diferents modes propis de la
plataforma, tant els de la plataforma considerada com a sòlid ŕıgid
aguantat per sis molles com els modes interns de la plataforma. També,
en cas de fer una plataforma molt gran, seria interessant estudiar
la deformació de la plataforma en aplicar-hi càrregues externes per
determinar aix́ı les forces internes associades al fet de tenir una rigidesa
finita. La macro errormap.m permetria, fent unes petites variacions,
calcular la precisió que es podria esperar d’una altra plataforma
depenent de la posició de les potes, la mida, la incertesa en la lectura,
etc.

• El sensor 6 ha demostrat tenir un comportament fortament anòmal
però no s’han trobat les causes d’aquesta anomalia. Seria aconsellable
anar controlant regularment que els valors que dóna siguin coherents,
i substituir-lo en cas de què torni a donar problemes.

• El filtre de Kalman que s’ha implementat té unes prestacions molt
interessants, però no deixa d’utilitzar un model molt simple i podria
ser millorat. Una millora fàcil de fer un cop determinada la incertesa
que realment es té en la lectura de les forces en les cel.les de càrrega seria
introduir l’el.lipsoide d’incertesa trobat mitjançant Càlcul El.lipsoidal
en la matriu de covariança W. Una altra millora possible seria
considerar que la incertesa que es té en el model no es la mateixa en
totes les direccions sinó que es diferent en la direcció de la trajectòria
que en la direcció perpendicular a aquesta. Això implicaria recalcular
a cada iteració la matriu V en funció de la trajectòria seguida en aquell
moment.
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