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1. INFORMACIÓ SOBRE EL CUB DE RUBIK 
 

1.1. Història 
  

El cub de Rubik va ser inventat per Ernõ Rubik 

als anys 70. Ernõ era escultor i professor 

d’arquitectura a Hongria i un dia va construir el 

primer cub de Rubik no com a un 

trencaclosques per passar el temps, sinó com 

un objecte per demostrar als seus alumnes de 

l’Acadèmia d’Arts i Treballs Manuals Aplicats de 

Budapest l’existència d’una estructura la qual 

pogués moure parts independentment sense 

que l’estructura general caigués.  

Ernõ va desfer el cub i quan va voler tornar-lo a 

fer no va poder. Va ser en aquell moment quan 

va adonar-se que havia creat un 

trencaclosques, un desafiament mental. Va 

patentar el joc a Budapest l’any 1975 i l’any 

1977 van sortir les primeres existències a la 

venda a la ciutat, però no va ser fins l’any 1980 

que el cub va sortir a la venda a ciutats fora d’Hongria donat que van haver-hi 

problemes a l’hora de patentar el cub a nivell internacional. Les primeres ciutats fora 

d’Hongria que van vendre el cub van ser Londres, París, Nova York i Nuremberg. 

Abans d’arribar al nom de “cub de Rubik” va tenir o van voler posar-li d’altres com: cub 

màgic, “nudo gordiano”, or inca... 

L’any 2005 es va celebrar el 25è aniversari de la creació del cub de Rubik. 

 

 
 

 

Imatge 1. Ernõ Rubik amb el seu invent. Font: 
Google Imatges. 
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1.2. Com resoldre’l? 
 

Hi ha una gran sèrie de mètodes per resoldre el 

cub de Rubik, però els més coneguts són: 

- Mètode de David Singmaster (mètode de 

principiants): consisteix en resoldre el cub per 

capes. Primer la capa superior; després, la 

capa central i; per últim, la capa inferior.  

 

- Mètode de Jessica Fridrich (mètode per 

experts): aquest mètode és molt semblant al 

mètode de Singmaster. La diferència és que 

en el mètode de Fridrich has d’aprendre uns 120 

algoritmes de memòria. És un dels mètodes més 

útils per resoldre el cub ràpidament. La majoria 

de competidors mundials utilitzen aquest 

mètode. 

 

- Mètode de Lars Petrus: aquest mètode consisteix en 

resoldre primerament una secció de 2x2x2 del cub. 

Seguidament, resoldre una secció de 2x2x3. I, 

finalment, resoldre la part del cub de queda amb dos 

algoritmes que s’han de memoritzar. Aquest mètode 

s’utilitza molt en competicions les quals el guanyador 

és la persona que resol el cub en menys moviments, 

donat que amb aquest mètode es resol el cub en una 

petita quantitat de moviments. 

 

 

 

 

Imatge 2. Passos per resoldre el cub segons el 
mètode Singmaster. Font: Google Imatges. 
Edició pròpia. 

Imatge 3. Un dels algoritmes per resoldre el 
cub segons el mètode de Jessica Fridrich. 
Font: Google Imatges 

Imatge 4. Passos per resoldre el cub 
segons el mètode de Lars Petrus. 
Font: Google Imatges 
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1.3. Variacions del cub tradicional 
 

Com a anècdota, he trobat que hi ha molts tipus de cubs de Rubik. Els més famosos 

són els següents:  

 

- NXN (clàssics): aquest grup engloba tots els cubs de Rubik que són semblants 

al cub de Rubik original (3x3), però amb més o menys quadrats a cada cara. 

Exemples: 2x2, 4x4, 13x13...  

 

 

 

 

- Piràmides: aquest grup engloba totes les piràmides de quatre cares que tenen 

la mateixa finalitat que el cub de Rubik clàssic, tenir a cada cara totes les peces 

del mateix color. 

 

 

 

 

- Dodecaedres: aquest grup engloba totes les peces de 12 cares, tinguin, a cada 

cara, les peces que tinguin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 5. Cub NXN. 
Font: Google Imatges. 

Imatge 6. Piràmide. 
Font: Google Imatges. 

Imatge 7. Dodecaedre. 
Font: Google Imatges. 
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1.4. Matemàtica: permutacions i algoritmes 
 

El cub de Rubik té més de 43 trilions de permutacions, és a dir, té més de 43 trilions 

de possibilitats de col·locar les peces a diferents llocs. Aquest número surt de 

l’operació següent: 

 

Imatge 8. Fórmula per calcular les permutacions del cub de Rubik. Font: Viquipèdia: "Cubo de Rubik". 

8!  són les diferents maneres de combinar els 8 vèrtexs. 

12!

2
  són les diferents maneres de combinar les 12 arestes. 

37 són les diferents maneres d’orientar els 8 vèrtexs. 7 s’orienten independentment i 

el 8è depèn dels 7 anteriors. 

211 són les diferents maneres d’orientar les 12 arestes. 11 s’orienten independentment 

i la 12a depèn de les 11 anteriors. 

 

Després de trobar aquest número tant elevat, vaig descartar definitivament fer el 

programa de l’algoritme jo personalment, ja que era un volum de feina elevadíssim i, 

la meva capacitat de programació no és suficientment gran com per poder fer un 

programa d’aquestes característiques. 

Els algoritmes són una sèrie d’instruccions que ens permeten realitzar una acció amb 

una finalitat desitjada. Cada mètode de resolució del cub de Rubik té els seus propis 

algoritmes. Un exemple d’algoritme seria intercanviar dos vèrtexs de lloc. Per fer-ho 

hauríem de seguir unes instruccions ja establertes, l’algoritme. 
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1.5. Moviments 
 

Aquesta notació va ser creada per David Singmaster. Una lletra seguida d’una prima 

significa el gir en sentit antihorari. Si la lletra va seguida d’un 2, a vegades en 

superíndex, vol dir realitzar el gir dos cops o de 180º. 

 

Imatge 9. Moviments del cub de Rubik. Font: Google Imatges. 

R (right): la capa de la dreta en sentit horari. 

L (left): la capa de l’esquerra en sentit horari. 

U (up): la capa de dalt en sentit horari. 

D (down): la capa de baix en sentit horari. 

F (front): la capa davantera en sentit horari. 

B (back): la capa posterior en sentit horari. 

M (medium): la capa del mig en sentit horari. 

Hi ha altres moviment com Lw, Fw, Bw, Uw... però no són tant utilitzats. 

Aquests són els moviments que utilitzarà el meu robot per solucionar el cub. Aquests 

moviments vindran donats pel programa d’escaneig del cub. 
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2. PLÀNOLS 

 
PLA Agustín Alcázar Guerrero 17/10/2016 

Peça base 

 

 
PLA Agustín Alcázar Guerrero 17/10/2016 

Peça base 
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PLA Agustín Alcázar Guerrero 17/10/2016 

Peça suport de la base 

 

 
PLA Agustín Alcázar Guerrero 17/10/2016 

Peça suport de la base 
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PLA Agustín Alcázar Guerrero 17/10/2016 

Detall de l’encaix pel servomotor a la peça suport de la base 

 

 
PLA Agustín Alcázar Guerrero 17/10/2016 

Detall de l’encaix pel servomotor a la peça suport de la base 



                                                                                                                             RESOLUCIÓ ROBOTITZADA  
                                                                                                                          DEL CUB DE RUBIK 

 

10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PLA Agustín Alcázar Guerrero 17/10/2016 

Peça empenyedora 

 
PLA Agustín Alcázar Guerrero 17/10/2016 

Peça empenyedora 
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PLA Agustín Alcázar Guerrero 17/10/2016 

Peça bloquejadora 

 
PLA Agustín Alcázar Guerrero 17/10/2016 

Peça bloquejadora 
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PLA Agustín Alcázar Guerrero 17/10/2016 

Peça bloquejadora 

 
PLA Agustín Alcázar Guerrero 17/10/20

16 

Suport inferior per la peça empenyedora 
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PLA Agustín Alcázar Guerrero 17/10/2016 

Suport inferior per la peça empenyedora 
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PLA Agustín Alcázar Guerrero 17/10/2016 

Suport superior per la peça empenyedora 

 
PLA Agustín Alcázar Guerrero 17/10/2016 

Suport superior per la peça empenyedora 
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PLA Agustín Alcázar Guerrero 17/10/2016 

Suport per la peça bloquejadora 

 
PLA Agustín Alcázar Guerrero 17/10/2016 

Suport per la peça bloquejadora 



                                                                                                                             RESOLUCIÓ ROBOTITZADA  
                                                                                                                          DEL CUB DE RUBIK 

 

16 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
PLA Agustín Alcázar Guerrero 17/10/2016 

Suport superior per la càmera web 

 
PLA Agustín Alcázar Guerrero 17/10/2016 

Suport superior per la càmera web 
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PLA Agustín Alcázar Guerrero 17/10/2016 

Suport central per la càmera web 

 
PLA Agustín Alcázar Guerrero 17/10/2016 

Suport inferior per la càmera web 
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PLA Agustín Alcázar Guerrero 17/10/2016 

Suport inferior per la càmera web 
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Fusta Agustín Alcázar Guerrero 17/10/2016 

Base del projecte 

 
Fusta Agustín Alcázar Guerrero 17/10/2016 

Suport pel frontal 
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Fusta Agustín Alcázar Guerrero 17/10/2016 

Piràmide que permet encarar correctament el frontal  

 
Fusta 4 unitats Agustín Alcázar Guerrero 17/10/2016 

Peces que eviten el moviment del suport de la peça base 
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PLA Agustín Alcázar Guerrero 19/10/2016 

Encaix pel capçal del servomotor (està a la peça 

bloquejadora, base i empenyedora) 
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3.  IMPRESSORA 3D 
 

La impressora que vaig utilitzar per 

imprimir totes les peces dissenyades 

en 3D va ser la Plus BCN3D+ de 

l’empresa barcelonina BCN 3D 

Technologies. Aquesta impressora va 

sortir a la llum quan va succeir el boom 

d’aquesta tecnologia fa uns 2 anys. Per 

ser de les primeres que van aparèixer 

treballa molt bé i amb molta precisió. 

Segons la tecnologia que empra per imprimir, aquesta 

impressora pertany al tipus FFF (Fused Filament 

Fabrication). Aquesta tecnologia consisteix en fondre el 

material a altes temperatures i, llavors, capa a capa, 

depositar el material per donar forma a l’objecte que 

vulguem imprimir. Existeixen altre maneres d’imprimir en 

3D com per exemple la tecnologia SLS (Selective Laser 

Sintering) o la tecnologia SLA (Stereolithography), que 

utilitzen un làser per fer les figures desitjades. 

 

Parts d’un impressora 3D: 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 10. Impressora 3D Plus BCN3D. Font: 
https://www.bcn3dtechnologies.com/es/ 

Imatge 11 Impressora 3D Plus 
BCN3D. Font:. Google Imatges. 

Imatge 12. Parts d'una impressora. Font: imatge pròpia. 
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- Rotllo d’alimentació: cilindre en el qual hi ha 

el plàstic que emprarem per fer les figures. 

- Guies de moviment eix X i Y: guies per les 

quals es mou l’extrusor. Permeten que 

l’extrusor dipositi el material al lloc adequat. 

Tenen una gran precisió (+/- 0,05mm). 

- “Hotbed” (llit calent): plataforma sobre la qual 

s’imprimeix la figura. Aquesta plataforma té 

una temperatura elevada (màxim 80ºC) per 

tal que la primera capa que s’imprimeixi no 

quedi enganxada a la plataforma. 

- Extrusor: part de la impressora que 

s’encarrega de fondre el plàstic i donar-li el 

gruix adequat. Pot arribar a treballar a 

290ºC segons el plàstic que hagi de fondre. 

 

El problema d’aquesta impressora es que quan 

vols imprimir alguna peça la qual té alguna part volada el plàstic cedeix i no queda bé. 

Això es degut al poc temps que té el plàstic per refredar-se i solidificar-se. Per poder 

imprimir peces amb volades s’ha de dissenyar un suport i imprimir-lo amb PVA. Ja hi 

ha impressores que tenen un doble extrusor per poder imprimir la peça i el suport a la 

vegada. 

Imatge 13. Extrusor de la impressora. Font: 
https://www.bcn3dtechnologies.com/es/ 

Imatge 14. Problema i solució de les parts volades. Font: https://www.bcn3dtechnologies.com/es/ 
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Imatges 15,16,17,18,19 i 20. Procés d'impressió d'una peça. Font: Pep Porredon. 
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3.1. Plàstics 
 

Per imprimir qualsevol figura/peça amb impressora podem utilitzar diferents plàstics. 

Cada material té unes característiques concretes i s’utilitza per tenir un ús o un altre, 

segons les característiques. Els plàstics més comuns són: 

- PLA: és el plàstic que més s’utilitza per imprimir en 3D. És el plàstic que he 

utilitzat per imprimir les peces del treball. Es tracta d’un plàstic biodegradable, 

brillant i poc resistent. Aquest plàstic pot tenir una gran varietat de colors. 

- PVA: es dissol amb aigua fàcilment. La superfície de la peça és molt fina. És 

un plàstic que s’utilitza per fer peces que han de recolzar parts voladisses 

d’altres peces de PLA o ABS. 

- ABS: plàstic molt utilitzat en enginyeria, industria... per les seves 

característiques: dur, rígid, resistent a elements químics, no biodegradable, 

soluble en acetona... No s’ha d’exposar molt temps al sol (raigs UV). 

- FILAFLEX: la característica principal d’aquest plàstic és la seva gran elasticitat. 

Pot estirar-se un 700% respecte la posició original. Aquesta característica 

permet utilitzar-lo per fer: polseres de rellotge, sabates, pneumàtics... 

- Barreges: segons les característiques que volem que tingui el plàstic podem fer 

aliatges amb el PLA. Els més comuns són: Brassfill (llautó), Corkfill (suro), 

Copperfill (bronze), Woodfill (fusta), Bamboofill (bambú)... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 21. Rotllos de diferents plàstics i colors. Font: 
Google Imatges 
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4. PROGRAMA 
 

4.1. Programa d’escaneig del cub 
 

#include <EducationShield.h> 

#include <pitches.h> 

#include <Servo.h> 

Servo base; 

Servo empenyedora; 

 

int temps_empenyedora= 1470; 

int parar_empenyedora= 84; 

int temps_antihorari= 408 ; 

int temps_horari= 410; 

int parar_base= 77; 

 

void setup(){ 

base.attach(10,800,2200); 

empenyedora.attach(8,800,2200); 

} 

 

void loop () { 

   base.write(52);  

  delay(440);  

  base.write (parar_base); 

  delay(1500); 

 

empenyedora.write(63); 

  delay(temps_empenyedora); 

  empenyedora.write(parar_empenyedora); 
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  delay(1500);   

 

base.write(100); 

  delay(temps_antihorari); 

  base.write(parar_base); 

  delay(1500); 

 

  delay(20000); //FOTO 

 

  base.write(100); 

  delay(temps_antihorari); 

  base.write(parar_base); 

  delay(1500); 

  base.write(100); 

  delay(temps_antihorari); 

  base.write(parar_base); 

  delay(1500); 

  empenyedora.write(63); 

  delay(temps_empenyedora); 

  empenyedora.write(parar_empenyedora); 

  delay(1500);   

  base.write(100); 

  delay(temps_antihorari); 

  base.write(parar_base); 

  delay(1500); 

  base.write(100); 

  delay(temps_antihorari); 

  base.write(parar_base); 

  delay(1500); 
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  delay (10000); //FOTO 

 

  base.write(100); 

  delay(temps_antihorari); 

  base.write(parar_base); 

  delay(1500); 

  base.write(100); 

  delay(temps_antihorari); 

  base.write(parar_base); 

  delay(1500); 

  empenyedora.write(63); 

  delay(temps_empenyedora); 

  empenyedora.write(parar_empenyedora); 

  delay(1500);   

  base.write(100); 

  delay(temps_antihorari); 

  base.write(parar_base); 

  delay(1500); 

  base.write(100); 

  delay(temps_antihorari); 

  base.write(parar_base); 

  delay(1500); 

 

  delay (10000); //FOTO 

 

  base.write(100); 

  delay(temps_antihorari); 

  base.write(parar_base); 

  delay(1500); 

  base.write(100); 
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  delay(temps_antihorari); 

  base.write(parar_base); 

  delay(1500); 

  empenyedora.write(63); 

  delay(temps_empenyedora); 

  empenyedora.write(parar_empenyedora); 

  delay(1500);   

  base.write(100); 

  delay(temps_antihorari); 

  base.write(parar_base); 

  delay(1500); 

  base.write(100); 

  delay(temps_antihorari); 

  base.write(parar_base); 

  delay(1500); 

 

  delay (7500); //FOTO 

 

   

  base.write(100); 

  delay(temps_antihorari); 

  base.write(parar_base); 

  delay(1500); 

  empenyedora.write(63); 

  delay(temps_empenyedora); 

  empenyedora.write(parar_empenyedora); 

  delay(1500);   

   base.write(52);  

  delay(temps_horari);  

  base.write (parar_base); 
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  delay(1500); 

 

   delay(7500); 

 

base.write(100); 

  delay(temps_antihorari); 

  base.write(parar_base); 

  delay(1500); 

  empenyedora.write(63); 

  delay(temps_empenyedora); 

  empenyedora.write(parar_empenyedora); 

  delay(1500);   

  empenyedora.write(63); 

  delay(temps_empenyedora); 

  empenyedora.write(parar_empenyedora); 

  delay(1500);   

   base.write(52);  

  delay(temps_horari);  

  base.write (parar_base); 

  delay(1500); 

 

   delay(7500); //FOTO 

 

base.write(52);  

  delay(temps_horari);  

  base.write (parar_base); 

  delay(1500); 

  empenyedora.write(63); 

  delay(temps_empenyedora); 

  empenyedora.write(parar_empenyedora); 
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  delay(1500); 

  empenyedora.write(63); 

  delay(temps_empenyedora); 

  empenyedora.write(parar_empenyedora); 

  delay(1500); 

  delay(150000); 

} 

4.2. Determinació del temps empenyedora 
 

#include <EducationShield.h> 

#include <pitches.h> 

#include <Servo.h> 

Servo me; 

  

void setup(){ 

me.attach(8,800,2200); 

} 

  

void loop(){ 

 

me.write(84); //PARAR_EMPENYEDORA 

delay(3000);  

me.write(63); 

delay(1480); //TEMPS_EMPENYEDORA 

} 

 

4.3. Determinació graus bloquejadora 
 

#include <Servo.h> 
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Servo myservo; 

  

void setup() { 

myservo.attach(9); 

} 

  

void loop() { 

myservo.write(120); 

delay(3000); 

myservo.write(27); 

delay(3000); 

} 

 

4.4. Determinació dels segons de gir (90º) de la peça base 

en sentit antihorari 
 

#include <EducationShield.h> 

#include <pitches.h> 

#include <Servo.h> 

Servo me; 

  

void setup(){ 

me.attach(10,800,2200); 

} 

  

void loop(){ 

 

me.write(100);//antihorari 

delay(400); //TEMPS_ANTIHORARI 

me.write(77); //PARAR_BASE 
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delay(5000); 

 

} 

 

4.5. Determinació dels segons de gir (90º) de la peça base 

en sentit horari 
 

#include <EducationShield.h> 

#include <pitches.h> 

#include <Servo.h> 

Servo me; 

  

void setup(){ 

me.attach(10,800,2200); 

} 

  

void loop(){ 

 

me.write(52); 

delay(410); //TEMPS_HORARI 

me.write(77);//PARAR_BASE 

delay(5000); 

 

} 

 

4.6. Determinació dels segons de gir (90º) de la peça base 

en sentit antihorari quan la bloquejadora està baixada 
 

#include <educationshield.h> 

#include <pitches.h> 

#include <Servo.h> 
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Servo base; 

Servo bloquejadora; 

void setup(){ 

base.attach(10,800,2200); 

bloquejadora.attach(9); 

} 

  

void loop(){ 

bloquejadora.write(27); 

delay (1000); 

base.write(100); 

delay(505); //TEMPS_ANTIHORARI_BLOQUEJADORA 

base.write(77); //PARAR_BASE 

delay(1000); 

base.write (60); 

delay (40); //ANTIHORARI_RECTIFICACIO 

base.write(77);//PARAR_BASE 

delay(1000); 

bloquejadora.write(120); 

delay (5000); 

} 

 

4.7. Determinació dels segons de gir (90º) de la peça base 

en sentit horari quan la bloquejadora està baixada 
 

#include <EducationShield.h> 

#include <pitches.h> 

#include <Servo.h> 

Servo base; 



                                                                                                                             RESOLUCIÓ ROBOTITZADA  
                                                                                                                          DEL CUB DE RUBIK 

 

35 
 

Servo bloquejadora; 

void setup(){ 

base.attach(10,800,2200); 

bloquejadora.attach(9); 

} 

  

void loop(){ 

bloquejadora.write(27); 

delay (1000); 

base.write(52); 

delay(535); //TEMPS_HORARI_BLOQUEJADORA 

base.write(77);//PARAR_BASE 

delay(1000); 

base.write(100); 

delay(50); //HORARI_RECTIFICACIO 

base.write(77); //PARAR_BASE 

delay (1000); 

bloquejadora.write(120); 

delay (5000); 

} 

4.8. Programa de resolució del cub a partir dels moviments 

establerts pel programa “cube solver” 
 

A) PESTANYA PROGRAMA: 

#include <EducationShield.h> 
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#include <pitches.h> 

#include <Servo.h> 

Servo base; 

Servo bloquejadora; 

Servo empenyedora; 

 

#define R 0 

#define r 1 

#define L 2 

#define l 3 

#define U 4 

#define u 5 

#define D 6 

#define d 7 

#define C 8  //canviar F 

#define f 9 

#define B 10 

#define b 11 

#define M 12 

#define m 13 

#define W 14 

#define w 15 

#define X 16 
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//TEMPS// 

int temps_empenyedora = 1470; 

int parar_empenyedora = 84; 

int temps_horari= 410; 

int temps_antihorari= 400; 

int temps_horari_bloquejadora= 535; 

int horari_rectificacio= 50; 

int temps_antihorari_bloquejadora= 505; 

int antihorari_rectificacio= 40; 

int parar_base= 77; 

 

int i=0; 

char moviment[]= {'R','d','r','X','M'};   

 

void setup(){ 

base.attach(10,800,2200); 

bloquejadora.attach(9); 

empenyedora.attach(8,800,2200); 

Serial.begin(9600);   

 

} 
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void loop() { 

 

for (i=0;i<6;i++)  

{ 

  switch (moviment[i]){ 

 

    case 'R': 

    empenyedora_x3(); 

    bloquejadora_baixa(); 

    antihorari_bloquejadora(); 

    bloquejadora_puja(); 

    empenyedora_x1(); 

    Serial.println (moviment[i]); 

    Serial.println (i); 

    break; 

 

    case 'r': 

    empenyedora_x3(); 

    bloquejadora_baixa(); 

    horari_bloquejadora(); 

    bloquejadora_puja(); 

    empenyedora_x1(); 

    Serial.println (moviment[i]); 

    Serial.println (i); 
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    break; 

 

    case 'L': 

    empenyedora_x1(); 

    bloquejadora_baixa(); 

    antihorari_bloquejadora(); 

    bloquejadora_puja(); 

    empenyedora_x3(); 

    Serial.println (moviment[i]); 

    Serial.println (i); 

    break; 

 

    case 'l': 

    empenyedora_x1(); 

    bloquejadora_baixa(); 

    horari_bloquejadora(); 

    bloquejadora_puja(); 

    empenyedora_x3(); 

    Serial.println (moviment[i]); 

    Serial.println (i); 

    break; 

 

    case 'U': 

    empenyedora_x2(); 
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    bloquejadora_baixa(); 

    antihorari_bloquejadora(); 

    bloquejadora_puja(); 

    empenyedora_x2(); 

    Serial.println (moviment[i]); 

    Serial.println (i); 

    break; 

 

    case 'u': 

    empenyedora_x2(); 

    bloquejadora_baixa(); 

    horari_bloquejadora(); 

    bloquejadora_puja(); 

    empenyedora_x2(); 

    Serial.println (moviment[i]); 

    Serial.println (i); 

    break; 

 

    case 'D': 

    bloquejadora_baixa(); 

    antihorari_bloquejadora(); 

    bloquejadora_puja(); 

    Serial.println (moviment[i]); 

    Serial.println (i); 
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    break; 

 

    case 'd': 

    bloquejadora_baixa(); 

    horari_bloquejadora(); 

    bloquejadora_puja(); 

    Serial.println (moviment[i]); 

    Serial.println (i); 

    break; 

 

    case 'C'://canviar per F 

    base_90_antihorari(); 

    empenyedora_x3(); 

    bloquejadora_baixa(); 

    antihorari_bloquejadora(); 

    bloquejadora_puja(); 

    empenyedora_x1(); 

    base_90_horari(); 

    Serial.println (moviment[i]); 

    Serial.println (i); 

    break; 

 

    case 'f': 

    base_90_antihorari(); 
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    empenyedora_x3(); 

    bloquejadora_baixa(); 

    horari_bloquejadora(); 

    bloquejadora_puja(); 

    empenyedora_x1(); 

    base_90_horari(); 

    Serial.println (moviment[i]); 

    Serial.println (i); 

    break; 

 

    case 'B': 

    base_90_horari(); 

    empenyedora_x3(); 

    bloquejadora_baixa(); 

    antihorari_bloquejadora(); 

    bloquejadora_puja(); 

    empenyedora_x1(); 

    base_90_antihorari(); 

    Serial.println (moviment[i]); 

    Serial.println (i); 

    break; 

 

    case 'b': 

    base_90_horari(); 
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    empenyedora_x3(); 

    bloquejadora_baixa(); 

    horari_bloquejadora(); 

    bloquejadora_puja(); 

    empenyedora_x1(); 

    base_90_antihorari(); 

    Serial.println (moviment[i]); 

    Serial.println (i); 

    break; 

 

    case 'M': 

    empenyedora_x3(); 

    bloquejadora_baixa(); 

    antihorari_bloquejadora(); 

    bloquejadora_puja(); 

    empenyedora_x1(); 

    empenyedora_x1(); 

    bloquejadora_baixa(); 

    horari_bloquejadora(); 

    bloquejadora_puja(); 

    empenyedora_x3(); 

    base_90_horari(); 

    empenyedora_x1(); 

    base_90_antihorari; 
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    Serial.println (moviment[i]); 

    Serial.println (i); 

    break; 

 

    case 'm': 

    empenyedora_x1(); 

    bloquejadora_baixa(); 

    antihorari_bloquejadora(); 

    bloquejadora_puja(); 

    empenyedora_x3(); 

    empenyedora_x3(); 

    bloquejadora_baixa(); 

    horari_bloquejadora(); 

    bloquejadora_puja(); 

    empenyedora_x1(); 

    base_90_antihorari; 

    empenyedora_x1(); 

    base_90_horari; 

    Serial.println (moviment[i]); 

    Serial.println (i); 

    break; 

 

    case 'W': 

    empenyedora_x3(); 
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    bloquejadora_baixa(); 

    antihorari_bloquejadora(); 

    bloquejadora_puja(); 

    empenyedora_x1(); 

    base_90_horari(); 

    empenyedora_x1(); 

    base_90_antihorari; 

    Serial.println (moviment[i]); 

    Serial.println (i); 

    break; 

 

     

    case 'w': 

    empenyedora_x3(); 

    bloquejadora_baixa(); 

    horari_bloquejadora(); 

    bloquejadora_puja(); 

    empenyedora_x1(); 

    base_90_antihorari; 

    empenyedora_x1(); 

    base_90_horari; 

    Serial.println (moviment[i]); 

    Serial.println (i); 

    break; 
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    case 'X': 

    base_90_antihorari(); 

    base_90_antihorari(); 

    base_90_antihorari(); 

    base_90_antihorari(); 

    empenyedora_x1(); 

    empenyedora_x1(); 

    empenyedora_x1(); 

    empenyedora_x1(); 

    Serial.println (moviment[i]); 

    Serial.println (i); 

    break; 

     

  } 

} 

} 

 

B) PESTANYA MOVIMENTS REDUITS: 

void empenyedora_x3(){ 

  empenyedora.write(63); 

  delay(temps_empenyedora); 

  empenyedora.write(parar_empenyedora); 
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  delay (500); 

  empenyedora.write(63); 

  delay(temps_empenyedora); 

  empenyedora.write(parar_empenyedora); 

  delay (500); 

  empenyedora.write(63); 

  delay(temps_empenyedora); 

  empenyedora.write(parar_empenyedora); 

  delay (1000); 

  Serial.println("empenyedora_x3"); 

} 

 

void empenyedora_x2(){ 

  empenyedora.write(63); 

  delay(temps_empenyedora); 

  empenyedora.write(parar_empenyedora); 

  delay (500); 

  empenyedora.write(63); 

  delay(temps_empenyedora); 

  empenyedora.write(parar_empenyedora); 

  delay (1000); 

  Serial.println("empenyedora_x2"); 

} 
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void empenyedora_x1(){ 

  empenyedora.write(63); 

  delay(temps_empenyedora); 

  empenyedora.write(parar_empenyedora); 

  delay(1000); 

   Serial.println("empenyedora_x1"); 

} 

 

void bloquejadora_baixa(){ 

  bloquejadora.write(27); 

  delay(1000); 

   Serial.println("bloquejadora_baixa"); 

} 

 

void bloquejadora_puja(){ 

  bloquejadora.write(120); 

  delay(1000); 

   Serial.println("bloquejadora_puja"); 

} 

 

void antihorari_bloquejadora(){ 

  base.write(100); 

  delay(temps_antihorari_bloquejadora);// 

  base.write(parar_base); 
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  delay(1000); 

  base.write (60); 

  delay (antihorari_rectificacio); 

  base.write(parar_base); 

  delay(1000); 

   Serial.println("antihorari_bloquejadora"); 

} 

 

void horari_bloquejadora(){ 

  base.write(52); 

  delay(temps_horari_bloquejadora); 

  base.write(parar_base); 

  delay(1000); 

  base.write(100);  

  delay(horari_rectificacio);  

  base.write(parar_base); 

  delay (1000); 

  Serial.println("horari_bloquejadora"); 

} 

 

void base_90_antihorari(){ 

  base.write(100); 

  delay(temps_antihorari); 

  base.write(parar_base); 
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  delay(1000); 

  Serial.println("base_90_antihorari"); 

} 

 

void base_90_horari(){ 

  base.write(52);  

  delay(temps_horari);  

  base.write (parar_base); 

  delay(1000); 

  Serial.println("base_90_antihorari"); 

} 


