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LES RODES OMNIDIRECCIONALS, EL DARRER
PAS EVOLUTIU DE LA RODA
MEMORIA LLEGIDA PER L'ACADÈMIC NUMERARI

Excm. Sr. Dr. JOAQUIM AGULLÓ I BATLLE
A la sessió inaugural del curs 2004-2005
Celebrada el dia 21 d'octubre de 2004

1. INTRODUCCIÓ
La roda és possiblement la invenció que més ha influït en el desenvolupament, i no
exclusivament tecnològic, de la humanitat, i sorprèn que cultures avançades en molts
aspectes, com les precolombines, la ignoressin.
És previsible que la gènesi de la roda és produís a propòsit de la seva aplicació com
a element rodant en el desplaçament de càrregues, atès que aquest era un problema
comú a totes les civilitzacions que la roda ve a resoldre de manera senzilla i efectiva.
Per fer lliscar amb velocitat constant una càrrega directament -o per mitjà d’un suportsobre un terra horitzontal, Fig.1a, cal aplicar una força horitzontal que venci la força de
frec, que en la formulació de frec sec de Coulomb té un valor mdin, essent mdinel coeficient
de frec dinàmic i N la força normal -en aquest cas vertical- del terra sobre la càrrega o
suport. Els valors usuals del coeficient de frec per a superfícies no específicament polides
són d’algunes dècimes, cosa que fa que siguin grans les forces necessàries per arrossegar
càrregues, i que també siguin grans la dissipació energètica implicada i el desgast de les
superfícies lliscants. Tots aquests factors són negatius en el procés de moure càrregues.
La interposició de corrons entre càrrega i terra, Fig.1b, devia ser un recurs molt
anterior a la roda. El seu benefici prové del fet que no cal vèncer una força de fricció
intensa sinó només el conjunt de moments de resistència al rodolament -entre càrrega
i corrons i entre corrons i terra-, cosa que sol demanar la intervenció d’una força horitzontal
més reduïda. Ara bé, els corrons presenten l’inconvenient de sortir de sota la càrrega, i
cal anar-los retornant al davant. A més, com que els corrons es situen sota la càrrega, el
seu radi ha de ser relativament petit, cosa que implica que els parells de resistència al
rodolament siguin més grans del que serien per a radis més grossos.
El cop de geni va ser el pas dels corrons a la roda, Fig.1c. Aquesta resolia molt
satisfactòriament els inconvenients presentats pels corrons. La roda acompanya la càrrega,
el radi no està acotat i pot ser prou gran com perquè el moment de resistència al
rodolament sigui petit. Per altra banda, vèncer el parell de fricció a l’eix demana una
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força horitzontal sensiblement inferior al valor mdin N del cas de lliscament per causa de
la relació r/R<<1 i perquè ara el coeficient de frec dinàmic mdin pot ser notablement
inferior -les superfícies de l’eix i del seu allotjament poden ser adequadament polides i
s’hi pot interposar material lubrificant-.

Fig.1. Gènesi de la roda convencional com a roda passiva.

En les rodes modernes retrobem el rodolament dels corrons, Fig.1d, ara en els coixinets
d’agulles, de corrons o de boles. L’extrema qualitat de les superfícies de les pistes de
rodolament dels coixinets així com la duresa dels materials implicats, fan que vèncer el
conjunt dels moments de resistència al rodolament que intervenen en el coixinet demani
una força horitzontal sensiblement inferior a la demanada pel parell de fricció a l’eix de
la roda en absència de coixinet.
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En l’evolució de l’ús de la roda, l’articulació de dues rodes per mitjà d’enllaços de
barrons -rodes de llanterna- o per mitjà de cordes o cadenes donaria lloc a l’aparició de
les primeres màquines: corrioles, ternals, transmissions per a molins, grues, etc. El
desenvolupament de les màquines i mecanismes donaria lloc més endavant a l’aplicació
d’elements motrius als vehicles fent-los “auto-mòbils”, com van ser les ballestes tensades
en els ginys automotrius de Leonardo da Vinci però sobretot les màquines de vapor
seguides més tard pels motors de combustió interna i els motors elèctrics. D’aquesta
manera la roda, inicialment un element rodant passiu en el transport de càrregues, va
esdevenir un element actiu, la roda motriu, la mecànica de la qual serà revisada en la
secció 2. Tot i l’extraordinari mèrit de les rodes convencionals, la seva aplicació als
vehicles planteja unes limitacions de maniobrabilitat que són analitzades en la secció 3,
la superació de les quals ha portat al recent desenvolupament de les rodes
omnidireccionals.
En les últimes dècades el desenvolupament de vehicles de guiatge automàtic també anomenats robots mòbils- per a transportar peces i eines en entorns de fabricació
automàtica va fer desitjable superar les limitacions de maniobrabilitat inherents a la
utilització de rodes convencionals i aconseguir vehicles que disposin dels tres graus de
llibertat del moviment pla del sòlid rígid. La solució l’ha aportada un nou tipus de roda,
la roda omnidireccional, que malgrat una més gran complexitat mecànica, permet els
tres graus de llibertat del moviment pla del bastidor i simplifica el control del moviment.
Aquestes rodes, que venen a ser el darrer estadi en el procés evolutiu de la roda, i la
cinemàtica dels vehicles que les empren són estudiades en les seccions 4 a 7. En la
secció 8 es presenta un vehicle amb rodes omnidireccionals desenvolupat per l’autor
així com la seva posterior adaptació com a cadira de rodes motoritzada per a discapacitats.

2. ANÀLISI MECÀNICA DE LA RODA MOTRIU CONVENCIONAL
En la seva representació mecànica més idealitzada, una roda convencional és
modelitzada com a rígida i amb contacte puntual amb el terra, Fig.2. Si la roda no llisca -és
a dir, ni patina longitudinalment ni derrapa transversalment- el centre de la roda només té
·
·
velocitat longitudinal, de valor Rq on q és la velocitat angular de rotació de la roda al
voltant del seu eix, i R és el radi de la roda. El valor de la força longitudinal FL , que és la
força motriu que empeny la roda i el vehicle al qual pertany, està controlada pel sistema
motriu associat a la roda. Els valors de la força normal N i de la força transversal FT , que
són incògnites en el problema dinàmic, s’ajusten al que la dinàmica demani. Un primer
pas vers el realisme porta a considerar el moment de resistència al rodolament Grod i el
moment de resistència al pivotament Gpiv , que s’oposen respectivament al rodolament i
al pivotament -canvi de direcció- de la roda. Aquests parells són funció del material de la
roda i del terra en l’indret de contacte així com de les curvatures locals.
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Fig.2. Roda motriu rígida que no llisca sobre el terra.

La cinemàtica de les rodes amb recobriment tou, i molt particularment les rodes amb
pneumàtic, es veu significativament influïda per la deformabilitat de la roda, cosa que
dóna lloc al que s’anomena derives. La més important és la deriva lateral que, en
absència de lliscament, dóna lloc a una component lateral de velocitat del centre de la
·
roda que és proporcional a la velocitat longitudinal Rq i de sentit oposat al de la força
transversal que el terra fa sobre la roda, Fig.3. L’angle de deriva -que forma la velocitat
del centre amb la direcció longitudinal- és una funció monòtona creixent del valor de la
força transversal que depèn de les característiques mecàniques del pneumàtic.

Fig.3. Roda motriu que no llisca, però amb deriva lateral.
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La imatge esquemàtica d’una roda formada per pues ajuda a entendre l’origen
d’aquesta deriva, Fig.4a. La pua que està en contacte amb el terra està flexada per causa
de la força transversal, per la qual cosa el pla de la roda es troba desplaçat lateralment
en sentit oposa al de la força transversal. Quan la pua següent entra en contacte amb el
terra, flexa i es repeteix el procés. El quocient entre la deformació lateral de les pues i
el seu espaiat perifèric es correspon amb la tangent de l’angle de deriva.

Fig.4. Interpretacions de les derives lateral i longitudinal.

La deformació perifèrica de la roda dóna lloc també a una deriva longitudinal sempre
que s’apliqui un parell motriu o de frenada a la roda. En la visió esquemàtica de la roda
amb pues, la força motriu originada per un parell motriu flexa la pua en contacte amb el
terra cap endavant i fa perdre una part del pas perifèric entre pues, Fig.4b. Com a
conseqüència de la deriva longitudinal, el recorregut longitudinal de la roda és inferior al
nominal quan actua un parell motriu, i superior al nominal quan actua un parell de
frenada. Malgrat les derives, però, la roda esta sotmesa a unes restriccions cinemàtiques
que condicionen el centre de la roda a tenir un sol grau de llibertat, per bé que en una
direcció que és diferent de la del diàmetre horitzontal i que depèn de les components
de la força de contacte amb el terra.
Quan la roda llisca sobre el terra, si s’accepta el model de frec sec de Coulomb i
s’accepta que el frec és isòtrop, aleshores la força tangencial del terra és oposada a la
velocitat de lliscament i el seu valor és mdin N , Fig.5. El fet que la força lateral no adapti
el seu valor per fer complir la condició cinemàtica de no derrapatge, sinó que depengui
de la velocitat de lliscament total -longitudinal i lateral- fa que el control del moviment
del vehicle pel que fa a la roda deixi de ser cinemàtic i es basi directament en les
components tangencials que la fricció amb el terra fa sobre la roda, les quals no són de
fàcil previsió. Això justifica, com ara, la dificultat de la conducció d’un automòbil en
aquestes circumstàncies.
295

8

Fig.5. Roda motriu que llisca sobre el terra (sense derives).

Una roda, doncs, aporta la seva màxima funcionalitat en el govern del moviment
d’un vehicle quan no llisca sobre el terra, i en aquestes condicions el seu centre té un sol
grau de llibertat, en la direcció del diàmetre horitzontal si no hi ha derives i en una
direcció horitzontal diferent, funció de la força de contacte amb el terra, si n’hi ha.

3. LIMITACIONS CINEMÀTIQUES EN ELS VEHICLES AMB RODES
CONVENCIONALS
La utilització de rodes convencionals en els vehicles implica, en el cas d’absència de
lliscament de les rodes sobre el terra, tres menes de limitacions cinemàtiques:
• Una limitació és d’ordre pràctic i es refereix a la maniobrabilitat: sol haver-hi
restriccions en la tria del Centre Instantani de Rotació -la velocitat dels punts del
bastidor és, a cada instant, de rotació al voltant d’aquest centre, que en principi
és variable i evoluciona de manera contínua-. Aquesta limitació és superable
però, com s’exposa més endavant en aquesta mateixa secció, no sense
inconvenients afegits.
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• Usualment el guiatge dels vehicles es basa en la utilització de rodes directrius o
el gir relatiu entre diversos subxassís articulats, la qual cosa fa que siguin vehicles
de geometria variable. El fet que el control de direcció es refereixi a l’orientació
de les rodes directrius dificulta el control automàtic, com ho fa palès el cas de
discontinuïtat de curvatura en la trajectòria del centre. Aquesta discontinuïtat
demana un canvi sobtat en la velocitat de canvi d’orientació de la roda, cosa que
implica un impuls de Dirac (físicament impossible) en l’acceleració angular i per
tant en el parell de motor de guiatge. La geometria variable sol implicar també
que el jacobià que determina les velocitats del motors en funció de les velocitats
associades als graus de llibertat del vehicle no sigui invariant, amb les conseqüents
dificultats que se’n deriven pel que fa al control.
• A més, si el canvi de la direcció d’avanç de les rodes respecte del terra no està
condicionat pel valor del recorregut -la qual cosa és pròpia dels vehicles que es
poden moure lliurement sobre el terra-, això fa que el sistema format pel bastidor
i les rodes sigui necessàriament no holònom. Aquest fet impedeix que es pugui
relacionar directament el canvi finit de posició del vehicle amb els canvis finits
experimentats per la rotació de les rodes, i calgui acudir, si es vol conèixer la
posició i orientació del vehicle a partir dels angles girats per les rodes, a un
procés integratiu al llarg del camí, procés que és anomenat hodometria.
Les rodes omnidireccionals resolen del tot la limitació de maniobrabiltat perquè
permeten que el vehicle disposi dels tres graus de llibertat del moviment pla del seu
bastidor. A més fan possible la invariança del jacobià que relaciona les rotacions dels
motors amb les velocitats associades als graus de llibertat. Finalment, en determinats
casos fan possible la holonomia del sistema amb la qual cosa el càlcul hodomètric integratiu
de la posició pot quedar substituït per un càlcul algebraic (secció 7). Tot i haver estat els
vehicles guiats automàticament els impulsors del desenvolupament de les rodes
omnidireccionals, l’excepcional maniobrabilitat que s’aconsegueix amb aquestes rodes
ha fet que també s’empressin en vehicles especials de conducció manual, com són
carretons portapaletes de magatzem o cadires de rodes motoritzades per a discapacitats.
Pel que fa a les limitacions de maniobrabilitat dels vehicles amb rodes convencionals,
aquestes es fan ben paleses per les restriccions que afecten les possibles posicions del
Centre Instantani de Rotació (CIR) del bastidor -o dels diversos subxassís en el cas de
vehicles amb xassís articulat-. En aquest estudi es pot prescindir, sense pèrdua de
generalitat, del fenomen de les derives perquè en ambdós casos el centre de la roda té
un sol grau de llibertat.
En el cas d’un automòbil amb dues rodes directrius, el CIR està condicionat a trobarse sobre l’eix de les rodes no directrius, Fig.6a. Fins hi tot hi ha una restricció addicional,
sobre part d’aquesta recta, que és introduïda pel radi mínim de gir del vehicle. Aquesta
limitació, acceptada en els automòbils pot ser, però, fàcilment resolta. En un tricicle amb
roda directriu motoritzada, si la direcció d’aquesta respecte al bastidor no està restringida,
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aleshores el CIR pot situar-se en qualsevol punt de l’eix de les rodes no directrius,
Fig.6b. Aquest mateix resultat s’aconsegueix en el cas de l’accionament del vehicle per
mitjà de motors independents que impulsen cadascuna de les dues rodes no directrius.
En aquest cas la resta de les rodes han de ser autoorientables -el seu eix ha de poder
girar lliurement al voltant d’un eix vertical contingut en el pla de la roda però que no
passi pel seu centre-, Fig.6c.

Fig.6. Restriccions en la posició del Centre Instantani de Rotació del bastidor d’un
vehicle amb alguna roda no directriu.

En el cas de vehicles amb xassís articulat, la restricció cinemàtica de manca de
derrapatge de les rodes segueix sent l’origen de les limitacions de maniobrabilitat. El
CIR d’un dels subxassís pot situar-se sense restriccions en qualsevol punt de l’eix de les
seves rodes, en tant que la posició del CIR de l’altre subxassís sobre l’eix de les seves
rodes està sotmesa a la condició d’alineament dels dos CIR amb el punt d’articulació,
Fig.7a. Si un dels subxassís es redueix a un travesser, aleshores el CIR del subxassís
principal està condicionat a ser la intersecció dels eixos de les rodes, en tant que el CIR
del travesser pot ser pres sense restriccions sobre l’eix de les seves rodes, Fig.7b.
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Fig.7. Restriccions en la posició del Centres Instantanis de Rotació en un vehicle amb el
xassís articulat.

Una opció que s’ha adoptat per aconseguir, en vehicles de guiatge automàtic, la
màxima maniobrabilitat amb rodes convencionals, consisteix a emprar un conjunt de
rodes cadascuna de les quals s’orienta de manera independent al voltant de l’eix vertical
per mitjà d’un motor de direcció associat a la roda, Fig.8a [Agu1-2]. Si la roda és motriu,
un altre motor s’ocupa d’aquesta acció motriu, Fig.8b. -cal dir que no és imprescindible
que hi hagi un motor específic per a cadascuna de les dues funcions, dos motors poden
regir conjuntament els dos graus de llibertat de guiatge i moviment motriu-. Sovint es
qualifica aquestes rodes d’omnidireccionals, per bé que és preferible reservar el nom
de roda omnidireccional a la descrita en la secció 4, que correspon a un concepte de
roda diferent del de les rodes convencionals. Aquesta opció presenta dos inconvenients.
Per una banda, com que calen dos motors per a cada roda motriu i un per a cada roda no
motriu, el nombre total de motors necessari és superior al mínim indispensable per a
controlar els tres graus de llibertat del moviment pla del bastidor. Si hi ha més d’una roda
motriu, cosa convenient per evitar asimetries en la propulsió del vehicle, hi ha
indeterminació en els seus parells, cosa que demana una estratègia específica de control
per resoldre-la. Per altra banda una de les variables de control de cada roda és directament
un angle -no la seva velocitat de rotació- i això, com ja s’ha comentat, planteja dificultats
en el control. És per aquestes raons que aquesta solució només està justificada si el
vehicle s’ha de moure en terres poc regulars que serien inadequats per a la mecànica
més delicada pròpia de les rodes omnidireccionals. Aquest seria, com ara, el cas
d’aplicacions agrícoles.
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Fig.8. Vehicle amb les quatre rodes directrius.

La solució basada en rodes convencionals que, en principi, permetria els tres graus
de llibertat del moviment pla del bastidor emprant només tres motors i un control
cinemàtic relatiu exclusivament a velocitats dels motors, és la mostrada a la Fig.9. L’eix
de les rodes pot girar respecte al bastidor al voltant d’un eix vertical contingut en el pla
de roda però que no passa pel seu centre (rodes amb "castor"). El control de tres de les
velocitats angulars del conjunt de 2n velocitats corresponent a les n rodes emprades,
pot controlar els tres graus de llibertat del bastidor. El problema rau en el fet que, per a
cada opció de control cinemàtic que es prengui, hi ha un cert nombre de configuracions
singulars en les quals el determinant del jacobià s’anul·la i fa inviable l’opció de control,
que cal substituir per una altra. Poder emprar diverses opcions de control requereix un
nombre de motors superior al mínim de 3. [Har].

Fig.9. Vehicle amb rodes motrius/directrius amb “castor”.
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4. LA RODA OMNIDIRECCIONAL. RODES DE LLISCAMENT
DIRECCIONAL
En una roda omnidireccional que no llisca sobre el terra, la velocitat del centre disposa
de dos graus de llibertat. Aquesta velocitat és superposició de dos vectors velocitat, Fig.10a,
que tenen direccions fixes respecte al bastidor del vehicle -cap d’aquestes rodes pot ser
qualificada de directriu-. Un dels vectors correspon al moviment motoritzat, el seu valor és
·
Rq i està controlat pel motor de la roda, en tant que el valor w de l’altre vector és lliure i
s’adapta a la cinemàtica imposada pel conjunt de motors. L’angle = entre aquestes dues
velocitats és constant. Aquestes rodes omnidireccionals són anomenades rodes de lliscament
direccional, denominació provinent del caràcter lliure del moviment de velocitat w, que
ve a jugar el paper d’un lliscament del centre de la roda.

Fig.10. La roda omnidireccional de lliscament direccional.

Tal i com es mostra en la secció 5, amb tres d’aquestes rodes convenientment
situades en el vehicle es poden controlar els tres graus de llibertat del moviment pla del
bastidor del vehicle sense que cap de les rodes sigui directriu. Les velocitats de lliscament
dels centres de les rodes queden determinades pel moviment que cal introduir en el
vehicle. El nombre de motors implicat, 3, és el mínim necessari per controlar els tres
graus de llibertat del moviment pla del bastidor del vehicle.
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La velocitat de lliscament del centre de la roda no implica que hi hagi lliscament entre
el terra i l’element de la roda que hi està en contacte, ans al contrari el correcte funcionament
cinemàtic d’aquestes rodes requereix l’absència d’aquest lliscament. Un procediment usual,
però no únic, per aconseguir-ho és la utilització de corrons perifèrics a la roda, que poden
girar lliurement al voltant dels seus eixos, Fig.10b. Així, la rotació lliure del corró en contacte
amb el terra permet la introducció de la velocitat “de lliscament” w.

5. CINEMÀTICA DELS VEHICLES AMB RODES OMNIDIRECCIONALS
DE LLISCAMENT DIRECCIONAL.
Sigui el cas d’un vehicle amb n rodes motrius de lliscament direccional, els centres
de les quals tenen les direccions del moviment motoritzat i del lliscament fixes al bastidor,
Fig.11. Per al centre Ci de la roda i, el moviment motoritzat té l’orientació b1 respecte al
·
bastidor i està impulsat pel motor que fa girar la roda amb la velocitat angular q i . La
direcció del moviment de lliscament forma l’angle ai amb la del moviment motoritzat.
La roda i té el centre Ci en la posició (pi , qi) relativa al bastidor i el seu radi és Ri.

Fig.11. Vehicle amb rodes omnidireccionals de lliscament direccional.
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Si els 3 graus de llibertat del moviment pla del bastidor del vehicle estan associats a les
components longitudinal VL i transversal VT de la velocitat del punt P del bastidor i a la
·
·
velocitat angular y de canvi d’orientació, la velocitat angular qi de la roda i té l’expressió:

(1)
amb:

(2)

Per al conjunt de les n rodes s’obté la relació matricial:

(3)
on [Jq ] és el jacobià relatiu a les rotacions dels motors del vehicle. La condició de
controlabilitat dels tres graus de llibertat del moviment pla del vehicle per mitjà de les
n rodes és:
(4)
rang [Jq ] = 3.
Si el menor format per les files a, b, c té determinant no nul,

(5)
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·
els tres graus de llibertat del bastidor queden controlats per les velocitats angulars qi de les
tres rodes,

(6)

Si s’empren n>3 rodes motrius, la redundància implicada pel fet que es controli un
nombre de velocitats superior al de graus de llibertat, implica un problema d' indeterminació en els parells dels motors que cal resoldre aplicant criteris com pugui ser el de
mínim consum de bateries.
Pel que fa a les velocitats de lliscament que s’estableixen, la de la roda i té l’expressió,

(7)

Per al conjunt de les n rodes s’obté, doncs, una relació matricial entre les velocitats
de lliscament i les tres velocitats associades als graus de llibertat,

(8)

6. REALITZACIONS PRÀCTIQUES DE RODES OMNIDIRECCIONALS
DE LLISCAMENT DIRECCIONAL
Un dels primers dissenys de rodes de lliscament direccional, que va aparèixer a
començament de la dècada dels 70, va correspondre a una roda amb corrons a 45o, Fig.12a.
Aquestes rodes es fan servir en vehicles de quatre rodes en els quals estan situades de la
mateixa manera que les rodes d’un automòbil que es mou en moviment rectilini.
304

17

Fig.12. Roda amb corrons perifèrics de rotació lliure a 45o.

El dos jacobians il·lustren bé l’interès presentat per aquest disseny. Per a les velocitats
descrites a la Fig.12b -que correspon a un prototipus desenvolupat per l’autor aquella
dècada [Agu4-5]- i adoptant la idealització de roda prima amb nombre infinit de corrons,
els jacobians tenen l’expressió:

(9)

La primera columna dels jacobians posa de manifest que per al moviment rectilini
longitudinal -velocitat VL exclusivament- les quatre rodes giren a la mateixa velocitat igual com ho farien les d’un automòbil amb tracció a les quatre rodes- sense que intervingui
el lliscament i per tant la rotació dels corrons. Es tracta doncs d’un disseny que dóna
prioritat al moviment longitudinal. El fet que hi hagi quatre rodes motoritzades introdueix
una indeterminació en el valor dels parells que cal resoldre, com ara, plantejant la
condició de consum mínim de bateria.
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Aquest disseny no està lliure d’inconvenients. L’amplària de les rodes no és negligible
i en conseqüència, al llarg del contacte d’un corró amb el terra, el punt de contacte es
desplaça respecte al bastidor del vehicle, i això fa que el centre efectiu de la roda -que
en rigor és el que cal tenir en compte el càlcul dels jacobians- sigui variable respecte al
bastidor per la qual cosa el jacobià [ Jq ] del control cinemàtic deixa de ser invariant.
Només es manté invariant la primera columna d’aquest jacobià. Si el control cinemàtic
no es fa amb l’autèntic jacobià funció de les posicions angulars de les rodes, sinó amb el
jacobià invariant corresponent al cas idealitzat, es produeixen irregularitats en el
moviment. A més, en la transició entre corrons consecutius, com que hi ha solapament
per evitar transicions brusques, la velocitat angular de la roda no pot ser l’adequada per
als dos corrons si hi ha velocitat de canvi d’orientació del vehicle, cosa que fa inevitable
el lliscament en algun d’ells. Aquests inconvenients no són obstacle per a l’aplicació
d’aquestes rodes en vehicles com els portapaletes conduïts manualment, que es
beneficien de la més gran maniobrabilitat aportada per aquestes rodes.
Un altre disseny clàssic que ha tingut una notable difusió per causa de la simplicitat
constructiva i la simplicitat del càlcul cinemàtic implicat en la seva aplicació, és el de les
rodes amb lliscament a 90o, és a dir, amb lliscament en la direcció de l’eix de la roda. De
manera necessària, aquestes rodes han de tenir dos plans paral·lels amb corrons que es
troben decalats de mig pas dels corrons emprats. Sovint en cadascun d’aquests plans
només hi ha tres corrons, Fig.13a.

Fig.13. Roda amb corrons perifèrics de rotació lliure a 90o.
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Per al vehicle amb simetria estrellada esquematitzat a la Fig.13b, i amb la idealització
de roda prima, els jacobians tenen l’expressió [Agu5]:

(10)
Aquests jacobians posen de manifest que en aquest cas el moviment preferent és el
de canvi d’orientació del vehicle: els tres motors giren a la mateixa velocitat i el lliscament
-o rotació dels corrons- no intervé.
El gruix finit de roda, amb els seus dos plans de corrons, presenta l’inconvenient de
la variació del valor del paràmetre L segons en quin pla es trobi el corró en contacte
amb el terra. Com en el cas anterior són inevitables les situacions de marxa irregular i de
lliscament. El disseny queda justificat per la seva gran senzillesa i les aplicacions es
limiten a casos poc exigents pel que fa a la precisió.
L’estudi idealitzat d’aquests dos dissenys i la seva aplicació als robots mòbils ha esta
àmpliament tractada en la bibliografia [Mui1-2, Hir, Sah]. A [For] es troba un estudi sistemàtic
del disseny geomètric del corrons perifèrics de rotació lliure, en totes les seves varietats.
Històricament la roda de lliscament axial va donar lloc a un nou disseny
constructivament més simple perquè els diversos corrons de cada pla eren substituïts
per un corró esfèric únic -amb els pols escapçats- disposats en la forma indicada en la
Fig.14a. [Kil]. L’avantatge de la seva senzillesa i robustesa no arriba a compensar, però,
l’inconvenient derivat de la més gran separació dels dos plans, que agreuja els
inconvenients de la variabilitat del jacobià que relaciona els graus de llibertat del bastidor
amb la rotació de les rodes.

Fig.14. Roda amb corrons esfèrics de rotació lliure de forma esfèrica.
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Aquest disseny, però, va ser el punt de partida per al disseny de la primera roda
omnidireccional amb corrons de rotació lliure que garantia la invariança del jacobià
corresponent a les velocitats de rotació de les rodes. N’hi ha prou a col·locar els corrons
esfèrics en la posició mostrada en la Fig.14b per garantir que la velocitat angular dels
dos suports dels corrons hagi de ser la mateixa, tota vegada que els dos centres es
troben sobre una recta paral·lela a la direcció del moviment motoritzat [Agu3]. És més,
el nombre de corrons pot ser superior a dos -que és el mínim per garantir que el
contacte amb el terra sigui continu- mentre els centres verifiquin aquesta condició. Això
permet “estendre” la roda al llarg de la recta de centres amb múltiples corrons esfèrics
per tal de millorar la resistència del vehicle a bolcar. La velocitat que resulta diferent en
els dos centres és la de lliscament, que és lliure. Aquest disseny és l’emprat en els
vehicles presentats en la secció 8.
Una crítica a tots els dissenys de rodes de lliscament direccional basades en corrons
de rotació lliure és que les transicions entre corrons són proclius a originar trontolleig i
vibracions. Seria preferible que hi hagués un únic element, típicament una esfera, que
mantingués contacte amb el terra. La bola d’un ratolí d’ordenador forneix una primera
il·lustració d’aquesta proposta. El motor actuaria sobre una de les rodetes que mantenen
contacte sense lliscament amb l’equador de la bola i amb el terra, en tant que l’altra
rodeta tindria rotació lliure -igual que la rodeta que comprimeix la bola per tal de garantir
el seu contacte amb les rodetes-. El problema en aquest cas es troba en com la bola
participa en l’acció de suportar el bastidor del vehicle i transmetre les forces de guiatge
entre terra i bastidor. Un coixinet esfèric -com ara, de fricció, hidrostàtic o aerostàtic, atès
que de boles resulta inviable per la dificultat a recircular-les- resoldria el problema, però
són coixinets tecnològicament massa problemàtics en aquesta aplicació. Si es prescindeix
de la utilització de coixinets esfèrics, es pot recórrer a corrons o anells de corrons, que
haurien d’actuar sobre cercles màxims de la bola. L’opció presentada a [West2] permet
bé els graus de llibertat de desplaçament longitudinal i transversal del vehicle, però els
canvis d’orientació impliquen lliscament importants. Els mateixos investigadors van
presentar posteriorment l’estudi sistemàtic de solucions cinemàticament rigoroses i van
proposar els dos dissenys mostrats a la Fig.15, [Wes1].
El disseny de la Fig.15a presenta una roda esfèrica de lliscament direccional amb un
anell de corrons -amb punts de contacte amb la bola situats en un cercle màxim i amb
eixos continguts en el pla d’aquest cercle- que està suportat per un coixinet l’anell
exterior del qual és fix al bastidor del vehicle. Aquest anell no restringeix la rotació de la
bola, només fixa la posició del centre de la bola dins el seu pla. El corró motriu introdueix
la rotació de la bola i, en conseqüència, la velocitat motoritzada del seu centre. El
“lliscament” del centre, en aquest cas transversal a la velocitat motoritzada, prové de la
rotació de l’esfera al voltant de la recta definida pel centre i el punt de contacte de
l’esfera amb el corró motriu. Pot haver-hi altres corrons de rotació lliure situats en el
cercle màxim del corró motriu -amb eixos continguts en el pla del cercle màxim- que
ajudin a collar convenientment l’esfera al vehicle.
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Fig.15. Dissenys de rodes esfèriques.

Un disseny alternatiu és el mostrat en la Fig.15b. El motor impulsa la rotació de
l’anell de corrons en el seu pla -amb punts de contacte amb l’esfera situats en un cercle
màxim P i amb eixos continguts en el pla d’aquest cercle-. Els altres corrons es troben
disposats de manera anàloga sobre un altre cercle màxim Q i giren lliurement al voltant
dels seus eixos, que són fixos respecte al bastidor del vehicle. En aquest cas la rotació
motoritzada de la bola és al voltant del diàmetre del cercle màxim Q que és perpendicular
a la intersecció dels dos cercles màxims. El “lliscament” del centre prové de la rotació al
voltant de la recta intersecció dels dos cercles màxims.
Les rodes de lliscament direccional basades en una esfera han tingut poca difusió per
la dificultat a transmetre les forces entre esfera i bastidor. El radis dels corrons són petits
i els angles d’inclinació de les forces inadequats per a la transmissió de forces elevades.
És cert que forneixen un moviment precís i lliure de trontolleig, però només s’han
emprat en prototipus experimentals aptes per a suportar càrregues lleugeres.

7. POSSIBLE HOLONOMIA DELS VEHICLES AMB RODES DE
LLISCAMENT DIRECCIONAL
En els vehicles amb rodes convencionals, la restricció cinemàtica de no derrapatge
és de caràcter no holonòm si els canvis d’orientació de les rodes no estan condicionats
pel seu avanç. Això dona caràcter no holonòm al vehicle entès com a sistema format
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pel bastidor i per les rodes. En conseqüència no és possible relacionar directament els
canvis finits de posició del vehicle amb els canvis finits dels angles girats per les rodes.
La determinació de la posició del vehicle a partir de la mesura continuada de l’angle de
rotació i de l’angle de guiatge d’una roda -hodometria- requereix un procés d’integració
al llarg del recorregut de la roda.
Els vehicles amb rodes de lliscament direccional fan possible, en determinats casos,
un comportament holònom que permet la determinació del canvi finit de posició a
partir dels increments finits dels angles qi girats per les rodes [Agu5].
Aquesta anàlisi pot ser feta sense pèrdua de generalitat considerant un vehicle amb
3 rodes de lliscament direccional que controlen els 3 graus de llibertat del moviment pla
del bastidor per mitjà d’un jacobià invariant

(11)

La consideració d’un jacobià invariant no és cap idealització. Hi ha dissenys com el
de les rodes amb corrons esfèrics mostrat a la Fig.14b, o els de les rodes esfèriques
mostrats en les Figs. 15a-b, que ho garanteixen estrictament.
Pel que fa al nombre de coordenades independents dels sistema format pel bastidor
i les tres rodes, de les 6 coordenades generalitzades implicades -dues de posicionament
d’un punt del bastidor, l’angle d’orientació y del bastidor i els angles qi de rotació de les
rodes-, com a màxim n’hi ha 5 d’independents, atès que la tercera fila de l’equació (11)
condueix a la relació,
(12)

relació que expressa el canvi finit de l’angle d’orientació del vehicle com a forma lineal
dels tres increments finits de la rotació de les 3 rodes.
Per estudiar la possible holonomia del sistema cal expressar les velocitats generalitzades
VL i VT , que estan associades a pseudocoordenades, en funció de velocitats que siguin la
derivada temporal de dues coordenades de posició del punt P del bastidor. Si es pren un
sistema de coordenades curvilínies ortogonals q1 i q2 , Fig.16, de tensor mètric,

(13)
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on h1 i h2 són els coeficients de la forma lineal que defineix el diferencial de desplaçament,
d P = h 1 dq 1 e 1 + h 2 dq 2 e 2 .

(14)

En l'eq.(14) e1 i e2 són els versors de la base local -que és ortonormal-. En principi,
h1 i h2 són funció de les coordenades q1 i q2 . La velocitat de P, expressada en funció de
les components h1 q· i h2 q·2 en la base local e1 i e2 , Fig. 16, condueix a,

.

(15)

on l’angle d entre els eixos del vehicle i la base local és, en principi, variable. La
substitució de l’eq.(15) en l’eq.(11) i el fet [d ]-1= [d ]T degut al caràcter ortogonal de la
matriu [d ], condueixen a l’expressió,

(16)

Fig.16. Moviment en un sistema de coordenades curvilínies.
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En el moviment general del vehicle, amb els 3 graus de llibertat del bastidor, l’angle
d és variable i això fa que la matriu [Q] sigui variable. Es pot, però, condicionar el valor
·
de y per tal que d es mantingui constant i en conseqüència [Q] sigui invariant. Cal que
·
y coincideixi amb la velocitat angular g·de canvi d’orientació de la base local del sistema
de coordenades al llarg del recorregut de P. El canvi d’orientació dg de la base local,
associat a un desplaçament diferencial {dq1 dq2 }T, s’expressa en funció dels símbols de
Christoffel de segona espècie Gl j k en la forma,
(17)

Si en l’eq.(17) es substitueixen els símbols de Christoffel per les seves expressions
en funció de les components del tensor mètric i les seves derivades, s’obté

(18)

Així doncs, la velocitat de canvi d’orientació del vehicle necessària per garantir d
constant és,

(19)
velocitat que, expressada en funció de les components VL i VT de la velocitat de P,
d’acord amb l’eq.(15), pren la forma,

(20)

Si s’adopta aquesta restricció cinemàtica, la matriu [ Q ] de l’eq.(16) és invariant i la
integració temporal de les dues primeres equacions escalars condueix a,

(21)
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Com que en principi h1 i h2 són funció de les coordenades q1 i q2, aquestes dues
integrals, en dependre del camí recorregut, no són funcions de posició a partir de les
quals es pugui determinar aquesta posició. El sistema té caràcter no holònom i les rodes
del vehicle actuen com les rodes d’un planímetre integrador que determinen aquestes
dues integrals, l’interès de les quals és dubtós.
Per a certs sistemes de coordenades la invariança d’alguna de les h1 redueix la
corresponent integral de l’eq.(21) a l’increment de la coordenada. Aquest és el cas de
les coordenades cartesianes i polars.
Per a les coordenades cartesianes (x,y), h1 = h2 = 1, i en conseqüència,
(22)

En aquest cas la velocitat angular de canvi d’orientació del vehicle necessària, d’acord
·
·
amb l’eq.(19), és nul·la, y = g = 0. En coordenades cartesianes només cal doncs
·
bloquejar el grau de llibertat y en el control del vehicle perquè aquest passi a tenir
comportament holònom. El vehicle té un moviment de translació al llarg d’una trajectòria
la forma de la qual no està sotmesa a cap restricció, Fig,17a.

Fig.17. Moviment holonòm en coordenades: a) Cartesianes.b) Polars.
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Per a les coordenades polars (r, j), h1 = 1 i h2 = r . Les integrals de l’eq.(21) resulten,

(23)
La primera integral determina l’increment de la coordenada r, i com que en aquest
· · ·
cas la velocitat angular necessària, d’acord amb l’eq.(19), és y = g = j , la forma lineal
FLy(Dqi) = Dy determina l’increment de la coordenada angular j. En aquest cas el
bastidor del vehicle ha de mantenir constant la seva orientació relativa a la recta OP,
Fig.17b. La segona integral depèn del camí i és d’interès dubtós.

8. EL ROBOT MÒBIL SPHERIK-3X3
En el marc dels projectes del Centre de Referència en Tècniques Avançades de
Producció, de la Generalitat de Catalunya, es va desenvolupar, sota la direcció de l’autor,
un robot mòbil per a entorns de servei -hospitals, empreses d’alimentació, etc.-. Les
condicions de màxima controlabilitat, precisió i facilitat de control, juntament amb la
d’una càrrega màxima de 200kg, van fer que la roda de corrons esfèrics cinemàticament
correcta, Fig.14b, fos la tria adoptada. Amb tres d’aquestes rodes convenientment situades
en el bastidor s’aconseguien tots els avantatges que les rodes omnidireccionals fan
possibles:
• Disponibilitat dels tres graus de llibertat del moviment pla del bastidor.
• Control cinemàtic del moviment del robot mòbil per mitjà d’un jacobià
·
rigorosament invariant: la velocitat de gir q i de cadascuna de les rodes ve
determinada per una forma lineal de coeficients constants de les velocitats
·
generalitzades VL , VT i y emprades per descriure els tres graus de llibertat del
bastidor.
• Per a les coordenades posicionals del robot cartesianes i polars, si es restringeix
adequadament el grau de llibertat de canvi d’orientació del bastidor, la cinemàtica
del vehicle passa a ser holònoma i permet la determinació dels canvis finits de
les coordenades -cartesianes o polars- com a formes lineals de coeficients constants
dels canvis finits Dqi dels angles girats per les rodes.
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Fig.18. El robot mòbil SPHERIK-3X3.

La Fig.18a mostra el mòdul motriu del robot mòbil desenvolupat [Cas], al damunt del
qual es poden situar mòduls de servei diversos segons quina sigui l’aplicació. Aquest
robot ha estat anomenat SPHERIK-3X3 per la forma esfèrica dels corrons de les rodes i
pel fet de disposar de tres rodes i de tres graus de llibertat. La Fig.18b en mostra
·
l’esquema cinemàtic. L’obtenció de cadascuna de les velocitats VL , VT i y associades als
tres graus de llibertat del bastidor es mostra en la Fig.19. D’aquesta obtenció se’n deriva
el control cinemàtic basat en un jacobià invariant,

(24)
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Fig.19. Cinemàtica dels 3 graus de llibertat de l’SPHERIK-3X3.

La maniobrabilitat i senzillesa del control d’aquest robot van portar a l’empresa
ESCLATEC a impulsar l’aplicació de la seva cinemàtica, tot adaptant el disseny dels seus
elements, a una cadira de rodes motoritzada per a la inserció laboral de discapacitats, de
la qual s’han desenvolupat dos prototipus -en els marcs de projectes PROFIT i d’IMSERSO
respectivament- que es diferencien pel tipus d'accionaments i control emprats.
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Per a la inserció laboral de discapacitats que ha de desplaçar-se en cadira de rodes la
possibilitat del moviment lateral és decisiva. Permet, com ara, desplaçar-se al llarg -o al
voltant- d’una taula tot mantenint-s’hi de cara i sense les complicades maniobres
inevitables en el cas de cadires motoritzades de rodes convencionals. La disponibilitat
simultània dels tres graus de llibertat del moviment de la cadira no només no és rellevant,
sinó que complicaria innecessàriament el control manual del moviment per part de
l’usuari. És per això que s’ha optat per la utilització simultània de dos graus de llibertat
seleccionables en dues modalitats:
• Modalitat “Moviment longitudinal”, Fig.20a, que permet que la cadira es desplaci
longitudinalment -endavant i enrera- amb canvi de direcció a dreta o esquerra
per tal de poder seguir una trajectòria arbitrària. Un punt, convenientment triat,
de l’eix longitudinal de la cadira té velocitat estrictament longitudinal. Aquesta és
la modalitat que es troba en les cadires de rodes convencionals motoritzades.
• Modalitat “Moviment lateral”, Fig.20b, que permet que la cadira es desplaci
lateralment -a dreta i esquerra- amb canvi de direcció endavant o enrera per tal
de poder seguir una trajectòria arbitraria. Un punt, convenientment triat, de l’eix
longitudinal de la cadira té velocitat estrictament lateral. Aquesta és la modalitat
novedosa aportada per l’aplicació de les rodes omnidireccionals.

Fig.20. La cadira de rodes motoritzada “Triesfèrica”.
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En ambdues opcions el moviment es controla, com és usual en les cadires de rodes
motoritzades, per mitjà d’un “joy-stick” de dos graus de llibertat, la utilització del qual és
intuïtiva en ambdós casos, Fig.20a-b. Un grau de llibertat controla la velocitat de
·
desplaçament -longitudinal VL o lateral VT - i l’altre la velocitat de canvi d’orientació y .
Encara que el control de moviment s’hagi previst com a manual, l’aplicació del
control automàtic per repetir trajectòries és d’una extraordinària senzillesa.

9. CONCLUSIONS
Les rodes omnidireccionals de lliscament direccional han estat el darrer pas evolutiu
de les rodes motrius emprades en els vehicles.
A diferència de les rodes convencionals que no llisquen sobre el terra, el centre de
les quals té un sol grau de llibertat -en la direcció del diàmetre horitzontal si no hi ha
derives, i en una direcció horitzontal diferent, funció de les components de la força de
contacte amb el terra, si n’hi ha-, el centre de les rodes omnidireccionals de lliscament
direccional que no llisquen sobre el terra disposen de dos graus de llibertat de direcció
fixa respecte al bastidor del vehicle, un d’ells és motoritzat en tant que l’altre és lliure i
equival, per tant, a un lliscament del centre.
El guany més destacat aportat per aquestes rodes és la més gran maniobrabilitat que
permeten als vehicles. El control adequat de la velocitat de rotació de tres d’aquestes
rodes -cap de les quals té el caràcter de roda directriu- permet controlar els tres graus
de llibertat del moviment pla del bastidor. A més, aquest control es pot fer per mitjà
d’un jacobià invariant que determina les velocitats de gir dels motors necessàries per
introduir les velocitats dels tres graus de llibertat del bastidor.
Un altre avantatge aportat per les rodes omnidireccionals de lliscament direccional
es refereix al possible caràcter holonòm de la cinemàtica del vehicle. Si es fan servir
coordenades posicionals cartesianes o polars, la restricció adequada del grau de llibertat
de canvi d’orientació del vehicle pot fer que aquest sigui holònom. En tal cas el canvi
finit de les dues coordenades de posició pot ser calculat per mitjà de dues formes
lineals de coeficients constants dels angles girats per les rodes. Aquest càlcul és molt
més simple que el càlcul integratiu hodomètric al llarg del recorregut, que és inevitable
en el cas de vehicles amb rodes convencionals si es vol determinar el canvi de posició
a partir de la mesura de les variables cinemàtiques implicades en el control del vehicle.
Pel que fa a l’orientació del bastidor, el seu canvi finit sempre pot ser determinat com a
forma lineal de coeficients constants dels angles girats per les rodes.
Encara que el desenvolupament d’aquestes rodes va ser impulsat pel desenvolupament del vehicles guiats automàticament, i és aquest l’àmbit usual de la seva
aplicació, l’avantatge de la més gran maniobrabilitat que ofereixen ha fet que el seu ús
s’estengués a determinats vehicles de conducció manual, com és el cas de les cadires
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de rodes motoritzades, que amb aquestes rodes poden incorporar la modalitat de
moviment lateral.
Una limitació certa en l’aplicació de les rodes omnidireccionals prové de la seva
complexitat mecànica -més elevada que la de les rodes convencionals- i del seu particular
disseny, que les fa exigir un terra regular i lliure d’elements obstructius que es puguin
introduir entre els seus components. El seu entorn de funcionament més adequat és el
d’espais interiors amb terres sense irregularitats i nets. Per circular en els terres exteriors
més habituals, les rodes convencionals són encara imbatibles.

319

32

33

RESUM
Les rodes convencionals permeten el control cinemàtic del moviment dels vehicles
sempre i quan aquestes no llisquin sobre el terra. En aquestes condicions, però, el
centre de les rodes té un sol grau de llibertat i això limita la maniobrabilitat del vehicle
i en dificulta el control: el jacobià sol ser variable i el comportament cinemàtic sol ser no
holònom, cosa que complica la determinació de la posició a partir del moviment de les
rodes -hodometria-. En les últimes dècades, l’exigència d’una més gran maniobrabilitat
plantejada pels vehicles guiats automàticament -o robots mòbils- ha conduït al
desenvolupament de les rodes omnidireccionals o de lliscament direccional. En aquestes
rodes, el centre té dos graus de llibertat que corresponen a dues velocitats de direcció
fixa respecte al bastidor del vehicle. El valor d’una d’elles està controlat pel motor de la
roda, en tant que el de l’altra és lliure. Amb un mínim de tres d’aquestes rodes es pot
aconseguir que el bastidor del vehicle disposi dels tres graus de llibertat del seu moviment
pla i que el jacobià del control cinemàtic sigui estrictament -o quasi estrictament en
alguns casos- invariant. Si es restringeix un dels tres graus de llibertat es pot aconseguir
que la cinemàtica sigui holònoma i es pugui determinar el canvi de posició algebraicament
a partir dels angles finits girats per les rodes. Es fa una revisió dels diversos dissenys
d’aquestes rodes i de la seva aplicació, i es presenta el robot mòbil SPHERIK-3X3 així
com la seva posterior adaptació com a cadira de rodes motoritzada per a discapacitats.

RESUMEN
Las ruedas convencionales permiten el control cinemático del movimiento de los
vehículos a condición de que éstas no deslicen sobre el suelo. No obstante, en estas
condiciones el centro de las ruedas tiene un solo grado de libertad, lo cual limita la
maniobrabilidad del vehículo y dificulta su control: el jacobiano suele ser variable y el
comportamiento cinemático suele ser no holónomo, cosa que complica la determinación
de la posición a partir del movimiento de las ruedas -hodometría-. En las últimas décadas,
la exigencia de una mayor maniobrabilidad planteada por los vehículos guiados
automáticamente -o robots móviles- ha conducido al desarrollo de las ruedas
omnidireccionales o de deslizamiento direccional. En estas ruedas, el centro tiene dos
grados de libertad que corresponden a dos velocidades de dirección fija respecto al
bastidor del vehículo. El valor de una de ellas está controlado por el motor de la rueda,
mientras que el de la otra es libre. Con un mínimo de tres de estas ruedas se puede
conseguir que el bastidor del vehículo disponga de los tres grados de libertad de su
movimiento plano y que el jacobiano del control cinemático sea estrictamente-o casi
estrictamente en algunos casos- invariante. Si se restringe uno de los tres grados de
libertad se puede conseguir que la cinemática sea holónoma y se pueda determinar el
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cambio de posición algebraicamente a partir de los ángulos finitos girados por las ruedas.
Se revisan los diversos diseños de estas ruedas y su aplicación, y se presenta el robot
móvil SPHERIK-3X3 así como su posterior adaptación como silla de ruedas motorizada
para discapacitados.

ABSTRACT
The conventional wheels allow the kinematical control of the vehicle movement
provided the wheels do not slide. However, under such a condition, the wheel centre
has a single degree of freedom and this constrains the vehicle mobility and complicates
the control: usually the jacobian is variable and the kinematical behaviour is non-holonomic.
The lack of holonomy complicates the odometry: that is, the position determination
from the wheel movement. During the last decade, the greater mobility required by the
automated guided vehicles -or mobile robots- has led to the development of the
omnidirectional, or directionally sliding, wheels. Their centre has two degrees of freedom
that correspond to two velocities whose direction is constant relative to the vehicle
body. The wheel motor controls the value of one of them, while the value of the other
one is free. The use of a minimum of three of these wheels allows the vehicle body to
have the three degrees of freedom of its plane movement, and the jacobian of its
kinematical control to be strictly -or almost strictly in certain cases- invariant. If one of
the three degrees of freedom is restricted, the kinematics may be holonomic and
consequently the positional changes can be algebraically determined from the wheels
finite rotations. Different wheel designs and their subsequent application are revised.
The mobile robot SPHERIK-3X3 is presented as well as its adaptation as a motorised
wheel chair for handicapped people.
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