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1. MOTIVACIÓ 

Mai havia pensat que el moment d’escollir el tema del treball de recerca arriba-

ria tan aviat, i el més curiós és que els temes que havia pensat són ben dife-

rents.  

A quart d’ESO m’agradaven molt dos assignatures, aquestes dos assignatures 

eren Tecnologia i Biologia. Quan vaig arribar a 1r de Batx. em feien triar entre 

una d’elles, jo no sabia quina triar,  així que vaig deixar al meu destí a una mo-

neda, vaig tirar la moneda enlaire i va sortir Biologia. El primer trimestre de 1r 

de batxillerat vaig cursar Biologia i ja començava a pensar en possibles treballs 

de recerca. La meva primera idea va ser un treball de recerca sobre Genètica, 

volia agafar conills, fer que tinguessin fills i així anar estudiant la seva descen-

dència, és a dir , observar les lleis de Mendel. 

Al cap de pocs dies, em vaig donar compte que la Biologia no era el que el meu 

futur em tenia preparat, així que em vaig passar a Tecnologia, ja que en tenia 

moltes ganes quan els meus companys de 4t m’explicaven els temes que trac-

taven. I res, al cap de pocs dies, m’estava replantejant un altre projecte de Tre-

ball de recerca. No se’m acudia res i vaig mirar el programa Argó. Vaig mirar en 

la modalitat de Física, Química i Tecnologia, que podríem dir que són les mo-

dalitats que més m’agraden.  

Vaig llegir molts treballs, entre ells el treball de Control PID, no coneixia el que 

era, però el treball em va cridar l’atenció, així que vaig demanar al meu profes-

sor de tecnologia en què consistia. Quan m’ho va explicar tampoc ho tenia clar, 

però era un control que tenim al nostre dia a dia en un vehicle i vaig veure que 

avui en dia fem servir molta tecnologia que desconeixem. 

Em venia de gust descobrir com ho fa el nostre vehicle, així que vaig decidir fer 

aquest treball. Per altra banda, creia que aquest treball em podria ajudar a de-

cidir que vull estudiar en un futur. I no sols això, sinó que m’agradava perquè 

era un temari tot nou i era un repte per a mi. M’agrada la satisfacció que tens 

quan un problema de física t’ha sortit. Així doncs, vaig pensar: «imagina’t la 

satisfacció que aconseguiré si aquest treball de recerca em surt bé». A més a 

més, és el que estava buscant, un treball pràctic que em permeti observar el 

que estic fent. 
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Control PID de la velocitat de creuer d’un vehicle, em feia il·lusió veure com el 

cotxe es comporta i com reacciona davant d’aquest control. Un repte! 

2. OBJECTIU 

En el meu treball els objectius seran: 

- Plantejar i dissenyar un control PI/PID per unes certes característiques 

de vehicle i pertorbacions (vent, pendent) donades, per tal d’aconseguir 

el compliment de les especificacions de rendiment.  

Per portar a terme el treball ens plantegem els següents subobjectius del pro-

grama Argò.  

 Màxima simplificació dels conceptes matemàtics. 

 Domini bàsic de l’eina de simulació Matlab/Simulink. 

 Comprensió del concepte de sistema no-lineal (sistema real) i la seva 

representació mitjançant un model lineal.  

 Comprensió de la importància de l’estructura de realimentació negativa 

per al control d’un sistema.  

 Estudi del controlador Proporcional-Integral-Derivatiu (PID).  

 Estudi i comparació dels principals mètodes de sintonia PID.  

 Anàlisis de les especificacions de rendiment.  

 Tests per simulació del disseny escollit i resintonia.  

Quan em van explicar el treball vaig poder adonar-me que era un treball molt 

teòric i matemàtic. El que volia jo era poder veure-ho aplicat amb els meus ulls i 

per tant vaig decidir veure el control també des d’una vessant pràctica. 

- Veure com es comporta un model de vehicle a escala reduïda amb un 

control PID , i comprovar la diferencia vers els altres controls. 
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3. HISTÒRIA. 

Tecnologia de control, automatització. 

La tecnologia de control és molt amplia, ja que podem considerar control un 

simple interruptor que ens encén o ens apaga la llum de l’habitació, o un control 

de velocitat d’un vehicle, que és molt més complex, o i fins i tot, el pilot automà-

tic d’un avió. Per fer-ho tenim diferents tipus de control, tots amb la mateixa 

finalitat: que la màquina segueixi una consigna sense que una persona hagi 

d’intervenir. 

- Control llaç obert: és aquell control que no rep cap informació sobre el 

comportament del sistema i, per tant, hi ha una persona que ha de verifi-

car que estigui funcionant com està previst. 

 

Un exemple que podem trobar en el nostra dia a dia, seria la torradora. 

Tu poses pa, i ell torra un temps predeterminat, així que no li importa la mi-

da del pa, per aquest motiu hi ha d’haver una persona que comprovi que es-

tigui torrat o que no s’estigui cremant. Això és degut a què la torradora no 

obté cap mena d’informació de com està el pa, no té realimentació, o com 

diuen els anglesos feedback. 

- Control en llaç tancat: és aquell control que rep informació sobre el 

comportament del sistema, la seva sortida, i s’encarrega de prendre cer-

tes decisions perquè la màquina pugui arribar a la consigna donada prè-

viament. Per això, necessitem sensors o altres elements que ens puguin 

ajudar a obtenir informació del sistema. És a dir, el sistema sap com està 

l’element en cada instant. 
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        Un exemple que podem trobar el  nostre dia a dia, seria la boia del lavabo. 

Tu tires de la cadena, la cisterna es buida i la boia indica que no es troba 

a l’altura que ha d’estar, així que li indica que vagi posant aigua fins que 

es trobi en el punt on ha de ser, en el qual novament li indicarà però 

aquest cop avisant de que ja n’hi ha prou i que s’ha d’aturar fins que es 

torni a buidar la cisterna. És a dir, la boia indica en cada moment al sis-

tema el nivell d’aigua del dipòsit, tot i que ho fa amb un mecanisme i ac-

tualment la majoria de controls són electrònics. 

o Control on/off: és un dels controls més basics ja que va d’un ex-

trem a un altre: si o no, és a dir, tot o res. 

El podem veure utilitzat en processos que no requereixin un control 

gaire precís. Per exemple, hi havia neveres que tenien un control 

On/Off que avui en dia s’han millorat. Però el que feien era posar un 

interval de temperatura de referència (entre 4 i 6 graus), si es trobava 

per sota de la temperatura desitjada s’apagava, en canvi, quan es 

trobava per sobre, s’encenia. 

o Control Proporcional: és aquell control on multiplica proporcional-

ment l’error actual . 

Un exemple podria ser el de la boia que he explicat en l’enllaç 

tancat. 

o Control PID: és un dels controls més complexos i el podem veure 

aplicat en la nostra vida quotidiana, en la velocitat de creuer d’un 

vehicle, en les industries, en la cuina.... Aquest tipus de control, 

és l’objectiu del meu treball. 

4.CONTROL DE VELOCITAT DE CREURE D’UN AUTOMÒBIL 

Un control de velocitat pretén que el cotxe assoleixi la velocitat desitjada (con-

signa que li donem) i la mantingui enfront de pertorbacions externes (vent, pen-

dent de la carretera), de manera que nosaltres no haguem d'actuar sobre el 

vehicle. Si nosaltres toquem el pedal de l'accelerador, el control es desactiva i 

el vehicle passa a manual.  
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Pel control utilitzarem un PID, proporcional, integrat i derivat, és a dir, està 

constituït de tres paràmetres. El proporcional seria actuar sobre l’error actual, 

l’integral seria l’error passat i el derivat seria una predicció del error que hi hau-

rà, més endavant ho explicaré amb detall. Entenent per error quan ens trobem 

en un punt que no és el que voldríem.  

4. 1. INTRODUCCIÓ AL MATLAB 

Per poder dissenyar el control de velocitat de creuer necessito un programa 

que s’anomena Matlab, el qual és un programa matemàtic que ens permet si-

mular. Aquest programa l’he obtingut de la UAB i és la versió Matlab 7-1  

Per tant, el primer que he fet és descarregar-me el programa. No obstant, no ha 

estat tant fàcil, ja que m’he trobat amb certs entrebancs, com per exemple, que 

la versió del programa no és compatible amb el meu ordinador i me’n han hagut  

de deixar un. 

Un cop instal·lat, he hagut de veure com funciona aquest programa ja que és 

nou per a mi, així que he començat per un document que introdueix el funcio-

nament del Matlab1. 

En realitzar aquest document m’ha ensenyat com sumar, com restar, com fer 

gràfics, com introduir una funció, etc. És a dir, les idees bàsiques que necessi-

to. A més, m’he mirat una mica per sobre conceptes que no coneixia com ara 

les equacions diferencials o les derivades. 

Un cop fet això, m’he posat amb un altre document el qual m’introdueix el simu-

link.2  El simulink és una programació visual per blocs que treballa conjunta-

ment amb el Matlab. 

Aquest document m’ha ensenyat on són situats els blocs, que són uns requa-

dres que simulen com funciona un sistema i que permeten la modificació dels 

paràmetres interns. Per exemple, el vehicle amb el que he treballat és un bloc, 

on i podem trobar paràmetres com el seu pes o les equacions que regeixen 

com es comporta en prémer l'accelerador. Aquests paràmetres interns m’han 

                                                      
1
 A l’annex podeu trobar el document. 

2
 A l’annex podeu trobar el document. 
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vinguts donats per la proposta del treball Argó, hi he hagut d’aprendre a utilit-

zar-los i a saber treure conclusions de les gràfiques resultants. 

Després de realitzar 

aquests dos documents 

ja he tingut una mínima 

idea de com és i m’he 

posat a fer el primer 

punt del meu treball. 

 

 

4. 2.  COMPORTAMENT DEL SISTEMA NO-LINEAL. 

L’objectiu aquí és verificar que tenim un model correcte de cotxe. Per exemple, 

quan dono un esglaó d’entrada (donem una certa quantitat de gas), el cotxe 

assoleix al cap d’un temps la velocitat desitjada. 

L'automòbil en el qual hi volem implementar el control tindrà un pes de 1000 kg 

i hi haurà diferents tipus de pertorbacions com ara el vent o la pendent de la 

carretera. Aquestes pertorbacions provocaran canvis en la velocitat. En aquest 

apartat les pertorbacions seran nul·les. 

El primer que he fet és anar a la llibreria del simulinlk i agafar els blocs neces-

saris per fer el meu primer model d’automòbil. 

Il·lustració 1: CAPTURA MATLAB. IMATGE PRÒPIA. 



Vull controlar direcció i velocitat.                                                                      

9 

 

 

Il·lustració 2: CAPTURA MATLAB. IMATGE PRÒPIA. 

     Aquest és el bloc on simularé el vent. En aquest cas hi posa 0, per tant, la 

velocitat del vent és 0 (no hi ha vent). 

      Aquest és el bloc on simularé la pendent de la carretera. En aquest cas hi 

posa 0, per tant, la pendent de la carretera és 0. 

     Aquest és el bloc on hi ha el meu automòbil. On prement sobre el bloc (tal i 

com mostra la imatge de la dreta) em surt l’opció per dir-li el pes i li he indicat el 

del meu vehicle, 1000 kg. 

     Aquest bloc és un commutador,  que  

permet escollir o canviar entre dos funciona-

ments per fer un enllaç.  Aquest commutador 

l’anomenem switch. 

El switch primer es troba a u0, que és el valor 

inicial de l’entrada, on fem que la velocitat s’estabilitzi, significa que no augmen-

ti ni disminueixi la velocitat que en aquest cas és de 25 m/s. Per assolir aquesta 

velocitat, ho ha de fer sense fer sobre pics i amb un temps de 150 segons. 

Què vol dir sense fer sobre pics? Per exemple, nosaltres quan volem pesar 

quelcom, per exemple, pesar 150 grams, els primers 100 grams els tirem ràpid 

però els últims 50 anem mes a poc a poc per assolir els 150  sense passar-nos.  

Si ens passéssim i poséssim 160, llavors caldria que en traguéssim per assolir 

una altra vegada 150, estaríem fent un sobre pic. 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 3: CAPTURA MATLAB. IMATGE PRÒPIA. 
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Seguidament, el commutador canviarà quan hagin passat els 150 segons i es 

posarà en la fase u1, on la velocitat del vehicle ha de ser 25m/s i s’estabilitza a 

35 m/s i escaig. Té un temps de 150 segons més per a fer aquesta fase. Per 

tant, el total de fer les 2 fases són 300 segons. 

En resum, he d’aconseguir que es posi a 25m/s i un cop allà que s’estableixi, i 

després incrementi la velocitat fins a 35 m/s i es torni a establir. Això ho ha de 

fer amb un temps de 300 segons. 

Com ho faig? 

 

Il·lustració 4: CAPTURA MATLAB. IMATGE PRÒPIA. 

Clico sobre el Switch (commutador) i li dic que canvi de u0 a u1 quan hagin 

passat t_change.  

 

Per poder-ho posar en practica faig un do-

cument apart on li dic quan valen les varia-

bles. 

Les variables establertes van ser t_sim que 

seria el temps de simulació i el temps de commutació (temps que tarda a pas-

sar de u0 a u1) que l’anomeno t_change.   

El valor t_change era 150, i t_sim=t_change*2 (és el temps total i en aquest cas 

tenim dos fases). O sigui t_sim és 300.  
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Finalment, li dic que  executi aquestes variables al fitxer punt2.mdl que és l’altre 

document on hi ha el model del meu automòbil. 

 

Il·lustració 1: CAPTURA MATLAB. IMATGE PRÒPIA. 

Per enviar-ho faig un clic sobre la icona encerclada de color vermell, després 

premo al play perquè es reprodueixi tot el que li he demanat (icona encerclada 

de color verd) i finalment premo sobre la v (icona encerclada de color taronja) 

per poder veure la gràfica i així veure l’evolució de la velocitat que s’adapta al 

temps de simulació que jo he marcat. 

 

 

 

Il·lustració: CAPTURA MATLAB. IMATGE PRÒPIA. 
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Il·lustració: CAPTURA MATLAB. IMATGE PRÒPIA. 

Un cop tinc la gràfica veig que el vehicle va de 0 a 25 km/h (responent al es-

graó d’entrada u0) en un temps menor de 150s i allà queda estabilitzat. Aquest 

control és en llaç obert on només donem una consigna de velocitat. Observem 

quan tarda en arribar el vehicle a 25m/s i de quina manera ho fa: s’estabilitza 

als 80s sense fer sobre pic. Seguidament, als 150 segons (t_change) el com-

mutador canvia i s’estabilitza a 35 m/s als 190s (responent a l’esgraó u1) i ho fa 

sense sobre pic altra vegada. Finalment, als 300s (t_sim) s’acaba la simulació. 

Per tant, veiem que els dos valors tarden al mateix temps a estacionar-se. 

Si el pes del vehicle fos de 500 kg s’estacionaria molt més ràpid, ja que seria 

més lleuger. En canvi, si el pes del vehicle fos de 2000 kg, seria tot el contrari, 

tardaria molt més a estacionar-se. 

Un cop fet l’experiment, em serveix per comprovar que el model que he fet és 

no lineal. Què vol dir que un sistema no sigui lineal? 

Un sistema és lineal si la sortida és proporcional a la variació de l’entrada, és a 

dir, que si a u0 el sistema es posa a 25 m/s amb un temps de 150s, a u1 el sis-

tema s’hauria de posar a 50 m/s amb un temps de 150s. Però tal i com veiem 

no és el cas, no es duplica posant-se a 100 m/s sinó que es queda a 35 m/s i 

escaig. Per tant, el nostre sistema és no lineal com la majoria de sistemes re-

als. 

Posem per exemple el pedal de gas del nostres cotxe. Quan nosaltres pitgem 

el pedal uns 10 graus la velocitat augmenta molt ràpid, posem que assoleix els 
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40 m/s, però si tornem a pitjar el pedal 10 graus més no es posarà a 80m/s. 

Sinó que augmentarà però no augmentarà tanta velocitat. 

4.3. OBTENCIÓ D’UN MODEL PEL DISENY DEL CONTROLADOR 

Es tracta d’aconseguir un sistema lineal a partir del sistema anterior que era no 

lineal.  Aquest model lineal l’hem d’aconseguir a partir d’aquesta equació:   

Lse
Ts

K
sG 




1
)(

 

Adjunto els blocs per poder transferir aquesta funció: 

 

Il·lustració 5: CAPTURA MATLAB. IMATGE PRÒPIA 

   Aquest bloc es on transfereixo la funció 
 

    
 

   Aquest bloc es on  transfereixo      

I en un altre document apart, com he fet anteriorment, introdueixo el valor de  

cada variable: 

 

Il·lustració 6: CAPTURA MATLAB. IMATGE PRÒPIA. 

El temps de simulació (t_sim) és el mateix 300s.  
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No obstant, m’he equivocat, ja que ho feia de 0 a 25 m/s i ho havia de fer de 

25m/s  a 35 m/s, i la meva proposta era molt inestable. 

A més a més, havia de posar els dos models en paral·lel, el model d’automòbil, 

creat anteriorment, i el model de la funció. Per poder-ho posar en paral·lel em 

feia falta un multiplexor. 

 

Il·lustració 7: CAPTURA MATLAB. IMATGE PRÒPIA. 

 Multiplexor és un element que pot tenir més d’una entrada però només una 

sortida. 

El multiplexor m’enllaça els dos models i ens deixa veure els dos resultats en 

una mateixa gràfica representada en diferents colors. Un cop tinc els models 

enllaçats també he de fer el document on hi siguin totes les variables. 

 

 

 

 

 

Il·lustració 8: CAPTURA MATLAB. IMATGE PRÒPIA. 

    Aquí veiem  les variables introduïdes pel sistema lineal. 

    Aquí veiem les variables que ens controlen el temps que dura la simulació de 

l’experiment. I finalment, podrem observar els resultats en la gràfica. 
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Il·lustració 9: CAPTURA MATLAB. IMATGE PRÒPIA. 

De color lila veiem l’evolució de la velocitat del model no lineal i de color groc 

veiem l’evolució en el model lineal. 

Però si ampliem el gràfic de dalt a la banda esquerra veiem que no s’ajusten 

del tot bé. Per altra banda, a l’esquerra del 

gràfic observem una línea que va des de 

25 a quasi bé 0 m/s aquest fet és degut a 

què al bloc Step he introduït que la veloci-

tat inicial sigui 25 m/s i la final 35 m/s, pe-

rò com que es troba que va a 25m/s i ha 

d’anar a 25m/s frena per poder tornar arri-

bar a 25m/s amb el temps que li he mar-

cat. 

Aquest fet ens marca que no ho he fet correctament. 

Ja que tant sols ens interessà el segon esgraó, és a dir, de 25 m/s a 35 m/s i 

escaig,  que és on podríem aplicar el nostre control. 

Per què dic que és on podríem aplicar el nostre control (velocitat de creuer)?   

Si nosaltres estem conduint de 0 a 25 m/s estem engegant al cotxe, i a partir de 

25 m/s ja seria una velocitat a la qual podríem començar a controlar. 

Per tant, a fi d’evitar aquest error fem un altre marc: 

 

Il·lustració 10: CAPTURA MATLAB. IMATGE PRÒPIA. 
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         Aquí li sumo un retard de 25. 

Modifico els valors de les variables: 

 

 

 

 

Il·lustració 12: CAPTURA MATLAB. IMATGE PRÒPIA. 

I observo la gràfica: 

 

Il·lustració 13: CAPTURA MATLAB. IMATGE PRÒPIA. 

 

 

Il•lustració 11: CAPTURA MATLAB. IMATGE   
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Com podem veure, la línia groga al primer esgraó es mante a 25 m/s i al segon 

esgraó comença al mateix temps que la lila i van augmentant. Per tat, veiem 

que tant el sistema lineal i el no lineal s’estabilitzen de la mateixa forma. 

Però què és un esgraó? Al sentir la paraula esgraó tots recordem una escala i 

els seus esgraons, doncs no anem mal encaminats, ja que s’anomena esgraó 

per la seva forma, l’únic que aquí és una mica més arrodonida. Oi que ara ve-

iem l’esgraó al gràfic? 

Us estareu preguntant però que són aquesta K , T i L del gràfic. Us en recordeu 

de l’equació que havíem d’aplicar? 

Lse
Ts

K
sG 




1
)(

 

K: Si moc la K i la poso amb un valor de 20 s’estabilitzaria molt més amunt ex-

actament als 45 m/s.  

 

Il·lustració 14: CAPTURA MATLAB. IMATGE PRÒPIA. 

T: Si moc la T i la poso amb un valor de 20 tardaria molt més a estabilitzar-se, 

és a dir necessitaria més temps per arribar a la velocitat demanada. 
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Il·lustració 15: CAPTURA MATLAB. IMATGE PRÒPIA. 

L: Si moc la L i la poso amb un valor de 6, començaria més tard. Per tant, po-

dríem dir que és com el retard. 

 

Il·lustració 16: CAPTURA MATLAB. IMATGE PRÒPIA. 

Per tant, la K representa l’alçada de l’esgraó, la T l’estona que tarda en estabi-

litzar-se i L el retard en començar. 

4.4 DISENY DEL CONTROLADOR 

Objectiu: dissenyar el controlador que treballarà damunt de l’error per corregir 

de la millor forma possible la velocitat en mode creuer. 

Per poder dissenyar el millor controlador ho farem comprovant diferents mèto-

des de sintonia. Els mètodes de sintonia són aquells que t’ajuden a trobar els 

millors paràmetres per a fer la millor acció de control, per tal d’assegurar-nos 

que aquells paràmetres són els òptims i no haver-ho de fer amb el mètode 

d’assaig i error. 

Primer de tot he creat el marc (diagrama de blocs) on treballaré amb tots els 

mètodes de sintonia. 
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Il·lustració 17: CAPTURA MATLAB. IMATGE PRÒPIA 

   Funció de transferència. El model a controlar, és a dir, el vehicle. 

    Avaluació del error:  

- Eval error:  l’error entre on vols estar i a on ets. 

- Eval control: l’error que encara tens un cop passat el controlador. Es a 

dir l’error que tens per controlar. 

   Control PID 

En aquesta imatge observem el controlador PID per dintre: 

 

Il·lustració 18: CAPTURA MATLAB. IMATGE PRÒPIA. 

       Part proporcional (Kc) 

      Part Integral. (Ti) 

        Part derivada. (Td) 
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) 

Tal i com podem veure en l’esquema anterior, els valors que he trobat en el 

punt anterior on buscàvem la funció de transferència (equació que simula el 

meu sistema, és a dir, el comportament del vehicle) els mantinc en tots els mè-

todes de sintonia. 

Primer mètode de sintonia: MANUALMENT. 

Havia d’anar provant a ull valors dels paràmetres, fins a veure que la gràfica és 

comportava de la forma esperada, és a dir, que augmentés fins arribar a 1 i un 

cop allà que s’estabilitzés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 19: CAPTURA MATLAB. IMATGE PRÒPIA. 
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I així m’ha quedat en gràfica: 0 

Il·lustració 20:  CAPTURA MATLAB. IMATGE PRÒPIA. 

Com podem veure s’estabilitza als 183 segons. Té un eval control de 3,89 i un  

eval error de 7,15. 

Segon mètode de sintonia: EMPIRICA MANUAL 

Havia de seguir un procediment: primer anul·lar la part derivada, és a dir, el valor de Td ha de 

ser 0 en aquesta equació 
    

            
. També anul·lo la part integral, és a dir, el valor de Ti ha 

de ser molt gran Ti=9999... 
 

    
  perquè no  puc posar a infinit. 

Un cop tinc anul·lades la part integral i la derivada, busco Kc amb la finalitat 

que l’error estacionari sigui petit (que no tingui sobre pic i que s’estabilitzi el 

més aviat possible) i que tingui la forma que estic buscant. Un cop he trobat la 

constant proporcional, ajusto la constant derivativa (Td) fins a aconseguir la 

velocitat i la forma de resposta acceptable. Per últim ajusto la constant integral 

(Ti) que em farà anular l’error estacionari i m’acabarà d'ajustar el gràfic. 

Els millors valors trobats han estat: 

 

 

 

Il·lustració 21: CAPTURA MATLAB. IMATGE 
PRÒPIA. 
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Gràfica: 

 

Il·lustració 22: CAPTURA MATLAB. IMATGE PRÒPIA. 

S’estabilitza als 200 segons. Té un eval control de 2,139 i un eval error de 

10,69. 

o Segon assaig de sintonia empírica manual: 

He aplicat el mateix procediment que he esmentat anteriorment. La gràfica ob-

tinguda: 

 

Il·lustració 23: CAPTURA MATLAB. IMATGE PRÒPIA. 

Com podem veure s’estabilitza als 181,4 segons. Té un eval control de 8,9 i un  

eval error de 2,89. 

 He fet un altre assaig de sintonia empírica manual perquè al veure que 

amb el valor de Kc elevat obtenia millor resposta volia veure que passa-
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va si l'augmentava fins a 0,8 o 0,6. Però he trobat que més no el puc 

augmentar, ja que fa sobre pic, 

Tercer mètode de sintonia Ziegler-Nichols. 

En aquest mètode he de trobar "una oscil·lació constant" per trobar el període i 

el guany. 

El que he fet és anul·lar Ti donant-li el valor de 9999999 i  anular Td donant-li el 

valor de 0. He hagut de ser molt exacta amb els decimals, però finalment he 

trobat una oscil·lació constant, amb un valor de Kc: 1,7805. Com podeu veure: 

 

Il·lustració 24: CAPTURA MATLAB. IMATGE PRÒPIA. 

Seguidament havia de trobar el guany (Ku) i el periode (Tu) crítics. 

Per trobar Ku, he ampliat l'eix Y i he vist que és 1,975.  Per trobar el període he 

ampliat l’eix X , he agafat els dos valors, els he restat i m'ha donat 3,8s. Ho he 

fet amb ones del principi i amb ones del final, per tal de remarcar que la dife-

rència és casi bé nul·la. 

Seguidament, he agafat la taula i l’he aplicat: 

Controlador Kc Ti Td 

PID 0.5 KU Tu/2 Tu/8 

 



Vull controlar direcció i velocitat.                                                                      

24 

 

Per tant; 

Kc = 0,6 · 1,975 = 1,189 

Ti = 3,8/2 = 1,9 

Td = 3,8/8 = 0,475 

 

Il·lustració 25: CAPTURA MATLAB. IMATGE PRÒPIA. 

Al fer-ho em dona una gràfica que no s’ajusta al que esperava. 

Després de comentar-ho amb el meu tutor, m’ha suggerit que seria millor fer-ho 

d’una altra manera i hi he millorat diferents aspectes. 
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          Hi afegeixo una pertorbació. Tots sabem que és una pertorbació? És 

l’alteració de l’ordre normal de les coses, per tant, en el cas del vehicle pot ser 

una baixada, una pujada, una velocitat de vent, pluja... Aquesta pertorbació faig 

que succeeixi quan portem la meitat de la simulació. Per veure-ho més de prop 

no faig una simulació de t_change(300s), sinó que tota la simulació dura t_sim 

que és 100s. La pertorbació l’introduirem a t_sim/2 és a dir 50s. Aquesta per-

torbació tindrà un valor de 1,5. 

Per fer-ho he agafat tres mètodes de sintonia del document adjuntat a l’annex  

“Informàtica Industrial”, tan per el PI com per el PID. El Carles, el meu tutor de 

l’Argó, em va suggerir aquets mètodes: 

Del PI, farem Ziegler-Nichols, PI ITAE: regulació3, servomecanisme4. 

Del PID farem Ziegler-Nichols, PID ITAE: regulació, servomecanisme. 

A l’annex, en el punt 6, podrem trobar les taules i la programació.  

Fent referència al programa que es troba en l’annex, executo un sol fitxer per-

què em surtin 6 gràfiques. No obstant, no és just comparar PI i PID, per tant, 

vull que aquestes gràfiques em surtin en diferents fitxers: el de “figure”(1) que 

serà pels tres mètodes de sintonia del PI, cada un amb diferent color, i “figure” 

(2) que serà per els tres mètodes de sintonia del PID, també cada un de dife-

rent color. 

                                                      
3 
Regulació:  és un sistema de control amb realimentació negativa per compensar les possibles 

pertorbacions que sorgeixen. 

4
 Servomecanisme:és un sistema de control amb realimentació negativa, però orientat a seguir 

una consigna, ja que la consigna pot variar amb el tems... 
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Aquí podem veure els gràfics del mètode de sintonia del PI (“figure”(1)), com bé 

he dit, cada mètode representat en diferent color.

 

Il·lustració 26: CAPTURA MATLAB. IMATGE PRÒPIA. 

Aquí podem veure els mètodes de sintonia del PID(“figure” (2)): 

 

Il·lustració 27: CAPTURA MATLAB. IMATGE PRÒPIA. 

En els gràfics podem observar com es comporta en control PI i PID. Primer en 

seguiment a referència (0 a 20) i un cop estabilitzats en resposta a pertorbació. 
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Per això, als 50 segons hi aplico la pertorbació de 1,5 i veiem com es comporta 

cada mètode de sintonia en resposta a aquesta pertorbació. Que vol dir a refe-

rència i a pertorbació? 

Seguiment a referència. Posaré un exemple per donar-ho a entendre: ens 

imaginem el nostre cotxe que va a 50 km/h, volem que assoleixi una velocitat 

de 120 km/h i que s’estabilitzi en aquesta velocitat. Així que és la manera en 

que el nostre cotxe es posa a 120km/h. 

En canvi, la resposta a pertorbació és produeix quan ja tenim el cotxe a 120 

km/h i volem que es mantingui així però és troba una pujada o un cop de vent. 

A pertorbació representaria com el nostre cotxe s’espavila per anar a 120 enca-

ra que tinguem la pujada. 

Però després de simular-ho el meu tutor ha vist que hi havia certs errors en 

aquets mètodes de sintonia. Per tant, he agafat els mètodes de sintonia del 

llibre “Linear Feedback Control: Analysis and Design with MATLAB” 

He aplicat el mateix procediment però aquest cop amb sis mètodes de sintonia 

de PI i sis mètodes de sintonia de PID. 

PI: Ziegler-Nichols, seguiment a referència (ISE), a pertorbació (ISE), 

     Ziegler-Nichols, seguiment a referència (ISTE), a pertorbació (ISTEi) 

PID:  Ziegler-Nichols, seguiment a referència (ISE), a pertorbació (ISE), 

        Ziegler-Nichols, seguiment a referència (ISTE), a pertorbació (ISTE). 

A l’annex en el punt 7, podem trobar les taules i la programació: 

Gràfic Figure(1): 
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Il·lustració 28: CAPTURA MATLAB. IMATGE PRÒPIA. 

Gràfic Figure (2): 

 

Il·lustració 29: CAPTURA MATLAB. IMATGE PRÒPIA. 

Gràfic Figure (3): 

 

Il·lustració 30: CAPTURA MATLAB. IMATGE PRÒPIA. 

Gràfic Figure (4): seguiment PID a referència i a pertorbació 
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Il·lustració 31: CAPTURA MATLAB. IMATGE PRÒPIA. 

PI Z-N (b) ISE servo ® ISE referencia (g) 

Eval error 5.677 12.06 5.931 

Eval control 6.28 2.987 7.344 

On miro els errors de cada sintonia: 

 

PID Z-N (b) Referència (r) Pertorbació (g) 

Eval error 45.41 27.23 73.7 

Eval control 3.544 7.213 6.593 

 

PI Z-N(b) Iste servo® Iste  regulació (g) 

Eval error 5.677 11.28 5.418 

Eval control 6.28 2.049 4.549 

 

PID Z-n(b) Iste servo® Iste regulació(g) 

Eval error 45.41 23.68 51.42 

Eval control 3.544 7.976 4.061 
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Desprès de fer les comparacions amb les gràfiques on buscava la màxima ra-

pidesa en la resposta escaló, mínim sobre pic i mínim esforç de control. També 

buscant l’error més petit he arribat a la conclusió que mirant a referència la mi-

llor sintonia és: 

 Del PI: ISTE servo simulada de color vermell en el gràfic "figure 3". Mi-

rant el gràfic, observem que és en diferència molt millor que en les altres 

sintonies de PI. No obstant, si miro els errors no és el que té els valors 

més baixos, però també l’error té en compte la resposta en la pertorba-

ció per això fa que l’error sigui tan elevat i costi d’eliminar-lo. 

 Del PID: ISTE servo simulada de color vermell en el gràfic "figure 4". 

Observant el gràfic no hi ha tant sobre pic, s'estabilitza abans i és el que 

te menys error en comparació en les altres sintonies de PID. 

Tant el PI com el PID, hem fet servir ISTE. 

Si he de triar un guanyador entre el PI i el PID, mirant el eval control, clarament 

trio PI, ja que té un error de 2,049 i el PID té un error de 7,976. 

Per tant, el guanyador és el PI ISTE SERVO. 

4.5. CONSTRUCCIÓ DE L’ESQUEMA DE BLOCS EN LLAÇ TANCAT 

DEL SISTEMA REAL. 

Objectiu: preparar l’esquema de blocs per poder fer les simulacions del punt 5 i 6. 

 

Il·lustració 33: CAPTURA MATLAB. IMATGE PRÒPIA. 

     Commutadors estacionaris. 
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A l’annex en el punt 8, podeu trobar la programació i les gràfiques de la simula-

ció. On observem que va de 0m/s a 25m/s on s’estabilitza i després, passa de 

25 a 26m/s on es torna a estabilitzar. 

4.6. EXPERIMENT DAVANT POSSIBLES CANVIS EN LA VELOCITAT 

I DE POSSIBLES PERTORBACIONS. 

Ara ja tenim el model complert del nostre vehicle, per tant, podem simular tant a 

seguiment a referència (activar el control de creuer per arribar a una certa velo-

citat) com la resposta a possibles pertorbacions (ràfegues de vent i canvis de 

pendent de la carretera). 

He posat una ràfega de vent de 5m/s i de -5m/s quan tenim el cotxe a una ve-

locitat de creuer de 25 m/s. 

 

Il·lustració 32: CAPTURA MATLAB. IMATGE PRÒPIA. 

    Tenim  un seguit de switches que ens canvien de velocitat inicial del vent 0 a 

5m/s, seguidament l’ha tornem a posar a 0 i de 0 a -5m/s, i finalment un altre 

cop a 0 

Velocitat: passar de 25 m/s a 33 m/s i un cop estem estabilitzats a 33m/s tornar 

a 25 m/s. 
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Il·lustració 33: CAPTURA MATLAB. IMATGE PRÒPIA. 

  Tenim dos commutadors que passen de 25 a 33m/s i un cop estabilitzats en 

canvien de 33 a 25m/s. 

A l’annex en el punt 9, podem trobar la programació. A continuació, podem veu-

re les gràfiques obtingudes: 

Gràfica on hem modificat la velocitat: 

 

Il·lustració 34: CAPTURA MATLAB. IMATGE PROPIA. 

Si ho ampliem més podem veure el sobre pic: 
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Il·lustració 35: CAPTURA MATLAB.IMATGE PRÒPIA. 

Gràfica a pertorbació del vent: 

 

Il·lustració 36: CAPTURA MATLAB.IMATGE PROPIA. 

 

Il·lustració 37: CAPTURA MATLAB.IMATGE PROPIA. 

El meu tutor m’ha demanat que millori els valors de la sintonia manualment pri-

oritzant a referència, ja que no podem permetre que el vehicle tingui aquest 

sobre pic (passar-se de la velocitat que jo vull abans d’arribar-hi). 
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Per fer això calculo quin és valor de Kc, i de Ti a partir de les formules i els va-

lors que tinc esmentats anteriorment. Exemple: 

   
     

     
 

 

          
 

I així igual amb Ti. Quan he trobat els valors, canvio manualment fins a trobar 

que no em faci sobre pic on el que he fet es disminuir Kc i augmentar Ti. Final-

ment, he arribat a la conclusió que  Kc: 0,179 i Ti: 12,594. 

Ho he fet així perquè no puc canviar els valors de les taules i sí que puc incre-

mentar o disminuir els valors numèrics obtinguts. 

Un cop he modificat les dades obtenim nous valors. 

Gràfica velocitat: 

 

Il·lustració 38: CAPTURA MATLAB.IMATGE PROPIA. 
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Gràfica a pertorbació al vent:

 

Il·lustració 39: CAPTURA MATLAB.IMATGE PROPIA. 

Com veiem ha empitjorat la resposta a pertorbació, per això el cotxe tarda una 

mica més a estabilitzar la velocitat davant les gràfiques de vent. No obstant, no 

fa el sobre pic quan fem un seguiment a referència, és a dir, quan volem estabi-

litzar-nos a una certa velocitat. 

4.7.PERTORBACIÓ A LA PENDENT 

Amb els mateixos valors ajustats anteriorment simulo la pertorbació a la pen-

dent, que és fa igual que el vent, l’únic que canvia és que ara hem de treballar 

amb radiants (l’angle de la pendent). El diagrama de blocs és igual però els 

commutadors s’apliquen a la pendent i no al vent. 

 

Il·lustració 40: CAPTURA MATLAB.IMATGE PROPIA. 

A l’hora d’executar fem el mateix però posem el valor de la pendent en radiants, 

i no posem formula a Kc i Ti sinó que posem el valor exacte.  

%Acció derivativa 
Td=0; 

Alpha=0.1; 
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Kc=0.179; 
Ti=12.594; 

%simulació Experiment 6c 
t_sim=350; 
vel_ref=25; 

t_switch1=150; 
t_switch2=200; 
t_switch3=250; 
t_switch4=300; 
pend_inicial=0; 

pend_final1=5*(2*pi)/360; 
pend_final2=-5*(2*pi)/360; 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 41: CAPTURA MATLAB.IMATGE PROPIA. 

4.8. EFECTE QUE TINDRIA UN CANVI DE PES EN EL VEHI-

CLE 

Ara augmentem el pes del vehicle un 20%. Si el nostre vehicle pesa 1000 kg, 

ara en pesarà 1200kg. Per fer-ho entrem dintre el bloc cotxe i canviem al pes a 

1200 i ho executem amb els mateixos valors com ho hem fet en el canvi de ve-

locitat: de 25 m/s a 33m/s i de 33m/s a 25m/s. 

Obtenim el següent gràfic: 
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Il·lustració 44: CAPTURA MATLAB.IMATGE PROPIA. 

Com podem veure, si augmentem el pes del cotxe fa sobre pic a l’hora 

d’estabilitzar-se amb les mateixes variables. 

Aquí acaba la fase d’experimentació que havia de fer en el projecte Argó pro-

posat. 

5. PERQUÈ VAIG FER UN COTXE AMB LEGO? 

Quan vaig anar a la UAB i em van explicar el treball em vaig quedar amb ganes 

de fer quelcom pràctic on ho pogués veure, on ho pogués tocar. Per aquest 

motiu, amb el meu tutor vam pensar quelcom pràctic que poguéssim relacionar 

amb el treball de recerca que estava fent.  

Vam pensar en el Lego, en si podríem controlar el Lego utilitzant un control 

PID. Però tenia un problema i és que no podíem fer-ho en velocitat tal i com 

estava aplicant al Matlab, ja que és molt difícil controlar-la perquè els Legos no 

estan fets per això sinó que estan pensats per tenir capacitat de maniobra, per 

tant, no ho vaig aplicar a velocitat si no que a direcció. 

A més a més, el model de Matlab tenia unes característiques que jo no podia 

reproduir com ara que el cotxe tingués un pes de 1000 kg. 

Així que vaig pensar que també seria interessant veure el control PID aplicat en 

un seguiment de direcció. 
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6. SEGUIDOR DE LINIA 

El primer que he fet és muntar el meu seguidor: podia tenir qualsevol forma, 

podia ser de rodes juntes, de rodes separades, alt, baix, ample o prim. El que 

volia és que s’assemblés a un vehicle, ja que l’altra part del meu treball és el 

control de velocitat de creuer d’un vehicle. Però dir-ho 

és una cosa i fer-ho és una altra. 

Així que he agafat tot aquell munt de peces i he co-

mençat a muntar. No és tan fàcil com sembla, ja que 

no puc enllaçar unes peces allà on vulgui. Així que el 

meu resultat ha sigut un vehicle una mica més ample 

del normal.  

Aquí podem veure com m’ha quedat, és una mica am-

ple. La roda esquerra es moguda per un motor i la roda 

dreta és moguda per un altre motor, això em serà molt 

útil, ja ho veureu. A davant de tot, tot i que en aquesta imatge no és pot apreci-

ar molt bé, veiem un sensor d’infraroig. 

Aquesta perspectiva és per la banda de 

darrere on podeu veure que cada motor 

esta connectat a un port diferent. A davant 

del vehicle ho tenim igual però és per 

connectar els sensors. Una vegada, tinc 

muntat el meu Lego, l’he de programar 

perquè funcioni. Però primer n’he d’ 

aprendre. Decideixo començar per un pro-

programa molt senzill, que em doni a conèixer tots els blocs que hi ha. Al final 

del programa podem trobar tots els blocs; 

De color verd trobem els blocs que fan una funció, com fer un soroll, moure les 

rodes... 

Il·lustració : Imatge propia 

Il·lustració 43: IMATGE PRÒPIA. LEGO. 

Il•lustració 44: IMATGE PRÒPIA.  LEGO. 



Vull controlar direcció i velocitat.                                                                      

39 

 

 

Il·lustració 45: CAPTURA LEGO. IMATGE PRÒPIA. 
 

De color taronja trobem els blocs Flow: que faci una pausa, que faci el que li he 

dit sense parar… 

 

Il·lustració 46: CAPTURA LEGO. IMATGE PRÒPIA. 

De color groc trobem els blocs dels sensors: els sensors d’infraroig, de contac-

te...  

Il·lustració 47: CAPTURA LEGO. IMATGE PRÒPIA. 

De color vermell trobem els blocs on s’hi poden fer operacions, guardar una 

variable, sumar, restar, multiplicar... 

 

Il·lustració 48: CAPTURA LEGO. IMATGE PRÒPIA. 

Els blocs de color blau no em faran falta en el meu projecte. 
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El meu primer programa:

 

Il·lustració 49: CAPTURA LEGO. IMATGE PRÒPIA. 

Comença el programa, les dos bandes (motors, rodes) avancen recte 5 voltes, 

desprès gira 26 graus cap a la dreta fent 4 voltes i torna avançar recta amb les 

dos rodes. Desprès gira la roda dreta com veiem anomenada “ C “ . I finalment, 

segueix rectes en les dos bandes fent 4 voltes. Aquí podem veure el vídeo 

d’aquest programa: https://www.youtube.com/watch?v=VSZFBOfr-oQ  

Un cop he conegut com es feia un programa, m’he volgut arriscar a fer una mi-

ca més de dificultat i hi he afegit el sensor d’infraroig. 

Li dic que si veu la línia que segueixi recte i sinó que es pari: 

https://www.youtube.com/watch?v=j76rcUPfTVI 

Un cop això, he volgut fer-ne un altre amb una mica més de emoció. He fet una 

mica de trampa i he posat totes les curves cap a l’esquerra, a més de què si 

veia la línia seguis endavant i sinó que gires cap a l’esquerra. Finalment, que 

s’aturés a menys de 30 cm.  

Com veiem és un control enllaç obert, ja que nosaltres no tenim constància 

de la sortida, per això he de fer “ trampa” per poder obtenir el resultat que vull. 

Però em vaig trobar que les rodes no tenien força per girar i patinaven.  

 

Il·lustració 50: CAPTURA LEGO. IMATGE PRÒPIA. 

https://www.youtube.com/watch?v=VSZFBOfr-oQ
https://www.youtube.com/watch?v=j76rcUPfTVI
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He modificat bona part del cotxe i he posat les ca-

denes perquè així tingués més força per girar. 

 

 

 

Un cop he posat les cadenes, he intentat fer el pro-

grama esmentat anteriorment i després de jugar molt amb els números, he 

aconseguit que seguis la línia perfectament i s’aturés. No obstant, es mou fent 

molts “cops” , o sigui oscil·lant, i això no és el que busquem. 

Aquí podem veure el vídeo i si us hi fixeu podeu veure com el Lego va fent 

cops. 

https://www.youtube.com/watch?v=xSrHTv6LmeA 

Un cop he fet els tres programes bàsics per tenir una idea del funcionament del 

Lego, he volgut anar més enllà, ja que el meu objectiu no és fer un programa 

on/off ni un proporcional ni un PID, sinó que és veure i comprovar com el funci-

onament real PID és una millora respecte un tot o res, o millor que un proporci-

onal. De tal manera que pugui veure d’una manera pràctica el que estava tre-

ballant amb el control de velocitat. 

Per tant, he cercat per Internet i he trobat una pàgina5 on em donaven els pro-

grames fets, llavors el que havia de fer era entendre el programa i un cop això 

modificar les constants per tal que el meu cotxe amb les condicions que l’he 

creat sigui capaç de fer-ho. 

He començat a mirar el control on/off, però m’he trobat que la pàgina que m’ho 

explicava era en anglès i com que l’anglès no el domino, he preferit traduir-ho. 

Un cop comprés, he fet una circumferència, però m’he preguntat i com es fa 

una circumferència tan gran?  He fixat un punt al mig i amb un metro he mesu-

rat 50 cm per cada costat del punt, i he anat posant la cinta. Després també ho 

he fe fet amb una circumferència de 25 cm. 

                                                      
5
 Que podeu trovar a la web grafía. 

Il·lustració 51: IMATGE PRÒPIA. LEGO. 

https://www.youtube.com/watch?v=xSrHTv6LmeA
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6.1. CONTROL ON/OFF 

Un problema que m’he trobat quan he fet el programa on/off és que he desco-

bert que hi ha funcions guardades dins dels ports, com dins el port D que hi té 

la funció de “reset”. Així que he hagut de canviar els ports dels motors de les 

rodes. 

 

Il·lustració 52: CAPTURA LEGO.IMATGE PROPIA. 

Aquest programa on/off consistia en: primer crida “white”, el portes sobre la su-

perfície blanca, pitges el sensor de contacte i es guarda un valor de la variable 

de la llum blanca. Després crida “black”, el portes sobre la superfície negra, 

pitges el sensor de contacte i es guarda un valor de la variable de la llum negra. 

 

Il·lustració 55: CAPTURA LEGO. IMATGE PRÒPIA. 

Primer fa un “reset” de les voltes que porta i després fa la mitjana entre el valor 

de la llum blanca i de la llum negra que ha guardat anteriorment. Seguidament, 

comença a fer la circumferència, si veu la línia negre fa 40 graus cap a l'esquer-

re i sinó fa 40 graus cap a la dreta. Ho fa indefinidament fins que jo manual-

ment l’aturi. 

https://www.youtube.com/watch?v=dJEjZpS1exY 

Cada cop que nosaltres executem aquest programa la llum varia. El primer cop 

el valor de llum blanca era de 23 i el de la llum negre de 5. El segon cop la llum 

blanca era de 20 i la negra de 4. Com observem, no varia molt perquè no ha 

passat gaire estona de temps ni s'ha canviat de superfície. Però si que canvia-

https://www.youtube.com/watch?v=dJEjZpS1exY
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ria molt si ho fem de nit, o sigui quan és bastant fosc a diferència de quan és de 

dia amb la llum del sol.  Per això, cada cop abans de començar a executar el 

programa és important calibrar la llum. 

6.2. CONTROL PROPORCIONAL 

Un cop fet el control on/off, em vaig posar amb el control P, és a dir, proporcio-

nal. 

 

Il·lustració 56: CAPTURA LEGO. IMATGE PRÒPIA. 

Aquest control comença igual que l’anterior, sent un soroll que em diu “White” i 

espera que pitgi el sensor de contacte (que ho faig quan el tinc sobre la super-

fície blanca), registra el valor de llum i el guarda. Un cop fet això crida” Black”, 

va sobre la superfície negre, pitjo el sensor de contacte i guarda el valor de la 

llum. 

 

Il·lustració 75: CAPTURA LEGO. IMATGE PRÒPIA 

Un cop que tinc calibrat el meu sensor, faig la mitjana entre els dos valors que 

m’han donat i guardo la mitjana. Seguidament, entrem en un bucle, és a dir, es 

va repetint sempre. El sensor de llum mira la llum que tenim en aquest moment, 

tenim una constant que la multipliquem entre la resta de la mitjana trobada an-

teriorment i el valor d’ara, i el cotxe segueix endavant fent un gir de 40 graus. 

Aquesta constant que multiplica la mitjana menys l’actual pot ser diferent depe-

nent el circuit o de les característiques del teu cotxe, per tant, si el robot no pot 

girar, hem d’incrementar la constant. 

En el meu cas, he fet diferents proves. Amb les condicions del meu cotxe i el 

meu circuit, mínim necessitava una constant de 4, ja que sinó no feia les cur-

ves. Amb una constant de 5 també fa tot el circuit, per tant, per mirar quina és 



Vull controlar direcció i velocitat.                                                                      

44 

 

millor he mesurat el temps que tarda en fer el circuit. Per poc temps m’ha sortit 

que és millor la constant amb un valor de  4. 

Però ara us esteu preguntant, però com ho fa al cotxe per saber on és? Per 

saber quina banda s’ha sortit? 

La manera com el sensor mira per on s'ha sortit de la línia negra és mirant per 

la seva banda dreta, o sigui, per la banda dreta de la línia negra. El Lego es 

situa en un punt on vegi mitja línia negra i mitja línia blanca, lloc on obtindrà de 

llum la mitjana. Posem un exemple per comprendre-ho millor: tu tens de llum 

negra un valor de 23 i de llum blanca un valor de 5, si fas la mitjana et surt 14, 

per tant, si la llum actual és de 14, és que estàs anant seguint la línia, però, si 

la llum actual és de 7, significarà que esta veient més superfície de color blanc 

que no pas de color negre, per tant, sabrà que ha de girar cap a l’esquerre pro-

porcionalment el que s’ha sortit en aquest cas. I el contrari, si la llum és de 28 

és que s’ha passat i a girat massa cap a l’esquerra i ja no veu superfície de co-

lor blanc. 

Il•lustració: IMATGE PRÒPIA. 
LEGO  

https://www.youtube.com/watch?v=OLXPyb2ij8c 

6.3. CONTROL PID 

Un cop fet el proporcional, m’he posat a fer el PI, que és igual que el PID, sim-

plement amb la diferencia que poses que la D és nul·la, que es suprimeix po-

sant de costant 0. Per tant, us explicaré el PID. 

La primera part és igual que en proporcional, calibrem la llum i fem la mitjana. 
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Il·lustració 58: CAPTURA LEGO. IMATGE PRÒPIA. 

Seguidament, agafem el valor de llum actual, la comparem amb la mitjana i 

d’aquí ens surt el error que hi ha. A mesura que s’executa al programa anem 

veien l’error que hi ha en cada instant. 

 

Il·lustració 59: CAPTURA LEGO. IMATGE PRÒPIA. 

Li poso unes constants pel proporcional (4), integral (0,1) i derivada (3) que són 

en les que treballen l’error, és a dir, el corregeixen de la millor manera. 

https://www.youtube.com/watch?v=tTBEbpSrito 

Jo he triat aquest control PID, però he anat seguint el mètode de sintonia de 

prova i error. Però tot i així em costa saber que aquest és el millor, ja que mi-

rant-ho visualment i amb el temps és difícil de comparar.  El meu mètode de 

sintonia prova i error es va basar en: he agafat la constant pel proporcional es-

mentada anteriorment i després he anat buscant quina era la millor integral. Es 

podia veure bé, ja que molts cops no em feia ni la primera corba. Seguidament 

he començat a introduir el derivatiu, aquí ja m’ha costat més de diferenciar quin 

és millor, ho he anat mirant a partir del temps que tardava i els “cops de volant” 

que feia fora de lloc. Finalment, he considerat que la millor sintonia era aques-

ta. 

https://www.youtube.com/watch?v=tTBEbpSrito


Vull controlar direcció i velocitat.                                                                      

46 

 

Però jo els he volgut comparar entre ells, i per tal de fer-ho, he hagut de posar 

les mateixes condicions per a tots ells. Per tant, com el on/off i el proporcional 

tenien una potencia de 40 i el PID de 80, he volgut fer un entremig i he posat 

una potència de 60 a tot arreu. He fet un circuit i aquí podem veure els vídeos. 

o On/Off 

https://www.youtube.com/watch?v=uTB7MupGlFo 

o P 

https://www.youtube.com/watch?v=JS0gioWgsdw 

o PID 

https://www.youtube.com/watch?v=fTIXpBUj12I 

El control on/off fa la volta en 32,69 segons i el control 

proporcional la fa amb 24,33 segons. Com podeu veure 

clarament és molt millor el control proporcional que el 

control On/Off. 

Per comparar P i PID, he fet que fessin 10 voltes per 

poder veure la diferència ja que són molt semblants. El control P ha fet el circuit 

amb 4:54:82 minuts i el PID 4:52:50 minuts. Com podem observar no hi ha gai-

re diferència però si que hi ha una mica de millora ja que tarda 2 segons 

menys. 

Sinó per acabar de comprovar quin és millor, he fet en el circuit unes curves 

tancades i depenent de com solucioni l’error la farà o no. 

o P 

https://www.youtube.com/watch?v=nEGiQVzEFcs 

o PID 

https://www.youtube.com/watch?v=75axPOoVDvs 

Com podem veure en el vídeo, el PID és capaç de veure que s’ha sortit i con-

trolar l’error d’una forma adequada. En canvi, el proporcional, veu que s’ha sor-

tit però multiplica proporcionalment el seu error cada vegada i a vegades no és 

necessari ja que potser ja està quasi bé sobre la línia però ell es passa.  

Finalment, podem veure que és molt millor el control PID. 

Aquí podem donar per finalitzada la part pràctica amb el LEGO. 

 

Il·lustració: IMATGE PRÒPIA 

https://www.youtube.com/watch?v=uTB7MupGlFo
https://www.youtube.com/watch?v=JS0gioWgsdw
https://www.youtube.com/watch?v=fTIXpBUj12I
https://www.youtube.com/watch?v=nEGiQVzEFcs
https://www.youtube.com/watch?v=75axPOoVDvs
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7. CONCLUSIONS 

En el meu treball m’he basat en la tecnologia de control, enfocant-me en direc-

ció i velocitat, dos paràmetres importants en un vehicle. 

Com és que nosaltres deixen el nostre vehicle a mans d'un control?Ens hi es-

tem jugant la vida! Ara entenc que si ho fem és perquè estem segurs que funci-

onarà. 

Com que he separat el meu treball en dos parts, a causa de que no tenia mate-

rials suficients com per comprovar-ho junt. Començaré per la velocitat de cre-

uer d’un vehicle. 

Aquesta part del treball l’he fet amb la universitat UAB de Cerdanyola, on m’han 

donat unes condicions determinades, com ara el seu pes i a partir d’aquí he 

hagut de buscar la millor sintonia pel meu cotxe, que per cada vehicle serà dife-

rent.  

Al llarg del treball, he après el funcionament del Matlab. Primerament,  nosal-

tres tenim un sistema a controlar (el model real del cotxe) que hem vist que no 

és lineal. He aprés que és un sistema lineal o no lineal i en llaç obert o en llaç 

tancat. Són dos sistemes ben diferents, un sistema en llaç obert és aquell on 

nosaltres no veiem la sortida, és a dir, no tenim coneixement de si ho estem 

fent correctament. En canvi, un sistema en llaç tancat és aquell on nosaltres 

veiem la sortida, és a dir, l’error, i així poder-lo corregir. 

En el segon punt teníem el sistema en llaç obert, en ell havia d’aconseguir que 

el cotxe partís de 0 fins a 25m/s i estabilitzar-se sense tenir pertorbacions. Per 

fer un canvi de velocitat en un cert temps ho fem a partir del swit-

ch(commutador) i seguidament, per fer el sistema no lineal trobem els valors de 

la funció:      
 

        . Aquests valors m’han servit per poder trobar el millor 

mètode de sintonia. Per a poder trobar-lo he provat diferents mètodes de sinto-

nia i he arribat a la conclusió que el que és comportava millor a diferència era al 

PI ISTE. Era curiós, tot el meu treball parlant de què el control PID, era millor 

que el PI i hem surt de guanyador un PI. No obstant, amb això no vull dir que el 

control PI sigui millor que el PID, estic dient que amb les condicions del meu 

vehicle és comporta millor amb un control PI. Aquest control PI l’he acabat de 

perfeccionar manualment ja que no era suficientment bo. Aquest fet m’ha sob-
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tat, ja que representa que aquests valors matemàtics trobats ja han de ser els 

millors. L’he acabat de perfeccionar prioritzant a referència i no a pertorbació 

això ha provocat que empitjores la resposta quan ens trobem una pertorbació, 

però si que aconseguim que sigui el mes ràpid possible a referència. He priorit-

zat a referència, ja que hi havia un sobre pic molt elevat. En canvi, a pertorba-

ció, per exemple, si nosaltres poséssim un vent de cara hi anéssim a 90km/h, la 

velocitat del cotxe disminuirà a 86,4km/h i lentament es va recuperant fins a 90 

km/h i trobo que el nostre cotxe pot assumir-ho. Tot i així, després d’obtenir la 

millor sintonia l’he sotmès a diferents pertorbacions: vent en contra, vent a fa-

vor, pendent en conta, pendent a favor, que el vehicle augmenti de pes... per 

veure com es comporta en vers de possibles canvis. I finalment, he pogut arri-

bar a la conclusió que un controlador en llaç tancat no pot atendre a la vegada 

les condicions de referència i de pertorbació, ja que s’hi empitjores un, millores 

l’altre. 

No obstant, això no ho aconseguiríem ni amb un PI ni amb un PID, sinó que 

necessitem un controlador més sofisticat, ja que considero que hauria de tenir  

una altra estructura de control per a poder realitzar de les dos formes de la mi-

llor manera possible. 

He pogut assolir el meu objectiu, ja que he trobat un mètode de sintonia per a 

les meves característiques que assoleix totes les especificacions demanades. 

També dono per assolits tots els meus subobjectius. 

Per altra banda, en la part pràctica del treball, en el Lego, he pogut arribar a 

veure amb els meus ulls, la diferencia que hi ha entre cada control. El meu ob-

jectiu no era dissenyar un programa PID, sinó que era veure i entendre com es 

comportava. Després d’haver simulat tots els controls: on/off, P, PID. 

Podem veure una diferència clara entre el control ON/OFF i el P, ja que en el 

control on/off el vehicle no para d’oscil·lar, és a dir, fer cops de volant: ara estic 

massa a l’esquerra faig cop de volant cap a la dreta, ara estic massa a la dreta 

faig cop de volant cap a l’esquerre. Per tant, puc dir que és un control molt ines-

table, tot i que, és capaç de poder seguir tot el circuit, però si el comparem amb 

el control P, perd molt temps ja que com us he comentat si el cronometrem és 

molt més lent, gairebé un terç més.  
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En canvi si nosaltres comparem el control P i el control PID, costa més veure la 

diferencia, ja que varia de molt poc el temps fer tot el circuit i la forma en que es 

comporta. Però per veure exactament la diferència, he fet un circuit amb curves 

molt tancades i així poder demostrar la diferència que hi ha.  

El control P es perd i no acaba el circuit, en canvi, el control PID podríem dir 

que es perd una mica però sap tornar a trobar-la. Us deia que es comportaven 

molt semblant, i és així, però treballen l’error molt diferent. 

El control P, multiplica proporcionalment l’error per la constant que li has posat, 

que jo he definit a 4, ja que és la constant que he necessitat amb les condicions 

inicials. 

En canvi, el control PID té tres constants, aquestes tres constants han estat 

molt difícils de trobar ja que ho he hagut de fer empíricament i no puc arribar a 

estar al 100% segura de què són les millors. Però trobem que mirem l’error de 

tres maneres diferents: proporcionalment, integralment, i derivativament. A 

més, treballant conjuntament per a poder-lo solucionar de la millor manera pos-

sible.  

Com bé he dit anteriorment, el proporcional multiplica l’error actual, l’integral 

mira l’error passat que ho fa calculant l’àrea que portem acumulada des de el 

punt on som i el punt on es troba el valor de referència i la derivada mirar l’error 

futur, ja que mira la deriva (pendent de la recta tangent) del punt on ens tro-

bem, per tant, si el pendent és molt elevat serà perquè l’error incrementarà, en 

canvi, si la pendent és petita, serà perquè l’error disminuirà. 

D’aquesta manera amb un control PID, el Lego ha sigut capaç de poder fer 

aquest circuit amb corbés tan tancades. 

Així doncs, puc dir que he complert el meu objectiu, ja que he pogut veure cla-

rament la diferencia entre els tres controls, i veure per quina raó és millor. 

Finalment, aquest treball també el vaig fer amb l’objectiu de què m’ajudes o em 

dones una petita idea del que vull fer, i crec que he arribat a la conclusió que 

programadora no seré. 
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8. VALORACIÓ PERSONAL. 

Gràcies aquest treball he pogut conèixer el nostre entorn. En la nostra vida 

quotidiana tenim tot d’objectes que tenen tecnologia de control però mai ens hi 

parem a pensar:  Com  ho fa? Com pots ser que ell sol pugui controlar-ho? 

Si miro al meu costat hi tinc una nevera, una nevera que per poder tenir aques-

ta temperatura sempre, mínim ha de tenir un control proporcional; miro a la me-

va esquerra i tinc una cafetera, segur que té un control on/off. Potser 

m’equivoco, potser no. Però em sento feliç de poder tenir una mínima idea del 

funcionament de les maquines que utilitzo dia darrera dia i per això m’ha agra-

dat fer aquest treball perquè el que he après ho puc veure aplicat en la meva 

vida, en la tecnologia, és a dir, en el nostre futur. 

Cal remarcar que en aquest treball he tingut algunes dificultats que han fet que 

sigues difícil de progressar, ja que en el treball de la velocitat de creuer de ve-

hicle, tenia poca informació on agafar-m’hi i poder consultar i, per tant, he hagut 

de dependre molt de l’ajuda del meu tutor de la UAB, ja que el temari era nou 

per a mi. A més de què he hagut d’aprendre a programar, aprendre que és una 

integral, entre d’altres conceptes.  

Això ha fet que m’endarrerís a la programació del treball: els primers punts els 

vaig entregar abans de la temporització establerta però quan vaig arribar al 

punt 3, tot era tan nou per a mi que he passat molt temps per a poder fer el que 

em demanaven, però un cop agafat el mètode he pogut acabar els últims punts. 

Si que cal dir, que en la programació de l’Argó tenen en compte que el treball 

s’entrega el Desembre, i per tant, he tingut dos mesos menys. 

Per altra banda, suggeriria al programa Argó que posessin una part més practi-

ca, ja que personalment l’he trobat a faltar i per això he fet la part pràctica del 

Lego, en la qual hi he pogut entendre molts conceptes. 

Tot i la dificultat i els obstacles que he obtingut al llarg d’aquest treball, un cop 

finalitzat, puc dir que he gaudit fent-lo. 
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