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Abans de res vull agrair molt especialment l’ajuda i suport d’en Pep Porredon que 

m’ha encoratjat a iniciar aquest treball i també m’ha encaminat de forma correcta en 

tot moment, com també sempre ha estat atent per si tenia qualsevol dubte durant tot 

el procés de disseny i construcció dels microrobots. 

Gràcies a ell he pogut assolir molts coneixements d’electrònica, robòtica i 

programació que abans no tenia i que sense ells no hauria pogut realitzar el projecte.
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Introducció 

Aquest treball s’endinsa en el món de la robòtica, un món que té moltes perspectives 

de futur i encara queda molt per descobrir i millorar. 

He triat aquest treball ja que sempre ha sigut un tema que m’ha apassionat molt. 

L’informàtica, la robòtica i tota l’electrònica m’encanta. De fet tinc pensat fer una 

enginyeria informàtica, i vaig demanar ajuda a diversos professors perquè 

m’ajudessin a triar algun tema, i finalment un professor em va donar la idea que 

podia fer-lo sobre un robot controlat per un microcontrolador. Vaig estar pensant 

sobre el tema i vaig informar-me sobre un tipus de microcontroladors en concret, els 

PICs PICAXE i el seu funcionament, fins i tot vaig fer diverses pràctiques amb un 

microcontrolador de tipus més senzill que el que he fet servir per fer aquest treball, 

però que em va donar una idea de sobre com hauria de treballar més endavant i si 

realment em convencia la idea de fer un projecte tecnològic orientat amb el món de 

la robòtica i dels microcontroladors.  

He decidit fer un projecte tecnològic: 

Un projecte tecnològic consta de diverses parts que cal seguir, que són les 

següents: 

 

Requeriment: s’ha identificar el disseny i la construcció del microrobot que plantejo. 

Recerca d’informació: buscar informació sobre el tema de la robòtica, tot el que es 

pugui trobar en llibres, Internet, informant-me a través de persones expertes en el 
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tema… 

Generació  d’idees: a partir de l’ informació vaig tenir diverses idees sobre què 

podia fer per al projecte tecnològic, i en vaig escollir una. 

Selecció de la millor solució: cal decidir el producte més adequat de les diverses 

idees obtingudes. 

Planificació de la realització: cal organitzar tot el treball que queda per fer. S’ha 

d’indicar els materials i les eines necessàries, i preveure els procediments que es 

realitzaran. 

Realització: cal seguir la planificació, preparar material i prenent notes sobre la 

realització i les incidències que es van produint.  

Avaluació: cal valorar el treball realitzat, i estudiar-lo amb cura per tal de poder 

proposar diverses millores, i si pot ser efectuar-les sobre el projecte per poder 

acabar tenint el millor resultat que es pugui. 

Jo, en concret faré la construcció i el disseny de dos microrobots, un microrobot 

rastrejador i un de minisumo. 

El microrobot seguidor es basa en microrobot que ha de seguir una línia blanca 

sobre un fons negre sense que es perdi. 

El microrobot de minisumo és un tipus de microrobot que està inspirat en l’esport del 

sumo, i “lluita” contra altres robots, primer cal que trobi al contrincant, i llavors ha 

“d’atacar-lo” i treure’l fora del cercle en què es troben.  

Citaré des de zero les seves construccions, els dissenys, descriuré com funcionen i 

quines millores podria aplicar-hi i quines he aplicat. 

M’he decantat per fer el projecte sobre el tema dels microrobots ja que crec que és 

un tema que dóna molt de per si, i és bastant extens i complert. 

El microrobot de minisumo, encara que ja existeixin altres robots de minisumo i fins i 

tot se’n facin competicions, l’he construït i dissenyat jo mateix, sense copiar res 

sobre cap altre robot de minisumo que existeixi. Per tant és totalment creació pròpia. 

Però he hagut de fer diverses pràctiques i construir altres robots (com el rastrejador) 

per poder aprendre a construir robots i aprendre a programar PICs, per exemple he 

construït un robot seguidor que segueix una línia blanca sobre un fons negre. 
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Definició de microrobot 

Un microrobot és una màquina que pot efectuar un nombre divers de tasques 

automàticament, per si sol, gràcies a una programació informàtica prèvia. Es 

diferencia del robot industrial, per ser mòbil, per tenir una mida més reduïda, per no 

tenir l’arquitectura en forma de braç (com els robots industrials)…  

El seu naixement va ser possible gràcies a l’aparició del microcontrolador a finals del 

segle XX. Com que un microrobot està governat per un microcontrolador, el seu 

nivell d’intel·ligència i programació queda limitat pel microcontrolador utilitzat. 

Hi ha molts tipus de microrobots, i molts d’ells poden tenir aplicacions per als 

humans. A continuació n’exposo uns exemples: 

Un robot que ajuda als cecs i actua com els gossos pigall. 

Els seus avantatges són diversos, ja que els gossos pigall 

són cars i difícils de trobar, també poden distreure’s cosa 

que no passa amb els robots 

Un robot insecte que es capaç de camuflar-se dins a 

colònies d’insectes, actuant de la mateixa manera que ells, 

així els insectes l’accepten al grup, arribant a convertir-se 

amb el líder i portar-los cap on ell vulgui, allunyant-los dels 

humans. 

Un robot amb més de 1500 sensors repartits per a tota 

la seva estructura que és capaç de fer múltiples gestos 

el màxim de reals possible. Les seves aplicacions són 

lúdiques, sobretot per a fer companyia als nens petits. 

 

Els microrobots que resolen laberints, són capaços de 

trobar la sortida d’un laberint on són introduïts. 

Hi ha molts més tipus de microrobots, alguns amb 

aplicacions totalment lúdiques (joguines, entreteniment…), altres per ajudar en 

dificultats i problemes de minusvalidesa (robots pigall, parts del cos…),  també 

existeixen aplicacions industrials (per a transportar productes dins la fàbrica)
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Microcontroladors 

Un microcontrolador és un circuit integrat que al seu interior inclou les tres unitats 

funcionals d’una computadora: CPU (qui interpreta les instruccions i processa les 

dades), Memòria (reté dades durant un interval de temps) i Unitats d’entrada i sortida 

(per connectar-hi sensors i actuadors).  

Molts aparells funcionen gràcies als microcontroladors. Electrodomèstics com 

televisions, càmeres de fotografiar, mp3, navegadors GPS, equips de música… 

utilitzen microcontroladors per al seu funcionament. També en podem trobar en 

altres llocs com en els automòbils, en els semàfors, en robots industrials… 

Els microcontroladors s’han de programar. Aquest programa s’escriu amb ordinador 

en algun llenguatge de programació (BASIC, llenguatge C, ASM…). El programa 

s’insereix al microcontrolador i aquest interpreta el que ha de fer (donar senyals d’1 o 

0 als outputs1) depenent de l’informació (senyals 1 o 0) que els sensors li faciliten a 

través dels inputs2. Un microcontrolador es pot comparar amb el cervell dels robots. 

Posant com a exemple una porta automàtica controlada per un microcontrolador. On 

al sistema sensorial estigués format per un sensor de presència, que detecta els 

moviments, i dos sensors de final de cursa, que un es tanca quan la porta està 

oberta i l’altre quan està tancada. Un microcontrolador. On els actuadors fossin dos 

motors que faran que les dues parts de la porta es moguin.  

Un esquema reflectint el seu funcionament podria ser el següent: 

 
                                                             
1 Outputs: són els pins de sortida  que té el microcontrolador. Es connecten amb els actuadors. 

2 Inputs: són els pins d’entrada que té el microcontrolador. Es connecten amb els sensors. 
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Definició de PIC 
És un tipus concret de microcontroladors que significa  Programmable Interface 

Controller, un nom donat a un ventall de més de 100 microcontroladors diferents 

fabricats per Microchip Inc. En català podríem traduir-ho com a Controlador 

d’Interfície Programable. 

Tots aquests microcontroladors tenen diferents característiques, però generalment 

tots tenen un processador, memòria del programa, memòria de dades, unitats 

d’input/output i EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-only Memory).  

Microcontroladors PICAXE 
Jo treballaré amb un microcontrolador PICAXE, que és un PIC. A continuació exposo 

les seves característiques principals i els motius pels 

quals m’he decantat per aquest tipus de microcontrolador. 

Els microcontroladors PICAXE són un tipus de 

microcontroladors reprogramables, només cal connectar 

la placa on es troba el microcontrolador PICAXE a un 

ordinador per poder descarregar el programa al 

microcontrolador. El software utilitzat per programar es pot descarregar de la web de 

PICAXE, és gratuït i utilitza el llenguatge BASIC.  
Hi ha diversos microcontroladors PICAXE, per poder escollir l’adequat he tingut en 

compte la següent taula: 
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He decidit utilitzar un microntrolador PICAXE per diversos motius: 

·són un tipus de microcontroladors de baix cost 

·utilitzen la Tecnologia Flash3, per tant poden ser reprogramats 

·estan pensats tant per la indústria com per aficionats i pel món de l’educació,  

·el software que utilitzen els PICS per ser programats es pot descarregar 

gratuïtament i utilitza el llenguatge BASIC 

·no és necessari retirar el xip de la placa a l’hora d’inserir el programa, així evitant 

possibles accidents i desperfectes del microcontrolador 

·hi ha diversos documents d’ajuda on es pot aprendre a utilitzar aquests 

microcontroladors i on es pot aprendre alguns coneixements del llenguatge BASIC 

que es necessita per programar els PICS. 

                                                             
3 Tecnologia Flash: tipus de tecnologia que es basa en la memòria Flash, que permet que múltiples posicions de 
memòria siguin escrites i borrades en una mateixa operació de programació, així es guanya rapidesa. Les 
memòries Flash són de caràcter no volàtil, això significa que la informació emmagatzemada dins seu no es perd 
quan es desconnecta l’alimentació. S’utilitza molt en telèfons mòbils, PDA’s, mp3, càmeres digitals, pens USB… 
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Components electrònics 

Cal tenir coneixements previs sobre el funcionament i les característiques dels 

components que s’utilitzaran per a fer el robot. 

Els components que he hagut d’utilitzar són els següents, amb els seus respectius 

símbols electrònics: 

Resistència: component electrònic que limita o disminueix el corrent elèctric. Les 

més corrents estan formades per una peça de carboni (mal conductor) dins un tub 

ceràmic. 

   

Díode: component electrònic format per una junció pn4 que permet la conducció 

quan està polaritzat directament, i que la bloqueja quan està polaritzat inversament. 

Això significa que si el corrent elèctric circula cap a una banda i bloqueja el corrent si 

circula cap a la banda contrària. Es diferencia l’ànode del càtode 

 Ànode Càtode 

Transistor: component electrònic que pot actuar d'amplificador o d’atenuador, o 

també comportar-se com un interruptor controlat per la corrent de base. 

   

Condensador: component electrònic que emmagatzemen càrregues elèctriques 

durant un interval de temps i després les alliberen. Està format per dos plaques 

metàl·liques separades per un aïllador (dielèctric). La característica d’emmagatzemar 

càrregues s’anomena capacitat, i es mesura en Farads (F). 

  

                                                             
4 Junció pn: contacte entre dos cristalls semiconductors, un de tipus p i l’altre n, que gràcies a la barrera de 
potencial el díode actua deixant circular el corrent si es polaritza directament i el bloqueja si es polaritza 
inversament. 
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LEDs (Light Emitting Diode): és un Díode Emissor de Llum. La llum que fa prové 

d¡un cristall que emet ones electromagnètiques visibles. 

  

LDR, sensors d’humitat…: resistències que varien el seu valor en funció de la 

llum/humitat; a més llum/humitat menys resistència 

 

Microcontroladors: interpreten, processen i memoritzen dades, amb inputs i 

outputs. 

  

Regulador de tensió: component electrònic dissenyat amb l’objectiu de protegir el 

circuit electrònic delicats de variacions de diferència de potencial de voltatge. El seu 

funcionament principal és regular la tensió que li arriba i proporcionar una tensió 

constant a la seva sortida. 

  

Interruptors: components que tanquen o obren el circuit. 
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Primer contacte amb microcontroladors 

Per començar a submergir-me dins d’aquest món tant extens vaig començar amb 

una placa prefabricada per PICAXE, on utilitzava un PIC PICAXE08M, amb 8 pins (5 

pins d’entrada o sortida), també incorporava un brunzidor, un polsador, un LDR i 3 

LEDs indicadors. 

 
El circuit de la placa utilitzada: 

 
Vaig haver d’aprendre a soldar correctament els diversos components que formaven 

la placa i per a què servien cada un. Un cop soldats tots els components vaig 

instal·lar el software per programar el PIC, el “PICAXE Programming Editor” (s’ha de 

programar amb llenguatge BASIC tot i que una mica modificat). Vaig llegir-me 

diversos manuals sobre com havia d’escriure en el programa i quines expressions 

necessitaria (annexos). Un cop vaig tenir més o menys idea de com funcionava tot 

vaig connectar la placa a l’ordinador amb el cable corresponent a través del port 

COM. 

Amb aquella placa vaig començar a fer diferents activitats i proves per anar assolint 

coneixements de programació i així em vaig anar familiaritzant amb aquests PICs. 

Als annexes podeu veure els diversos programes i exercicis que vaig realitzar per 

aprendre a programar amb BASIC. 
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Microrobot seguidor 

Un microrobot seguidor consisteix en un microrobot que ha de seguir una línia de 

diferent color que la superfície on es troba i si es perd que la trobi novament 

(normalment s’utilitzen el blanc i el negre, ja que els raigs infrarojos que emeten els 

sensors es reflecteixen amb el blanc i amb el negre no). 

Són un tipus de robots totalment lúdics. Fins i tot existeixen competicions de robots 

seguidors. A Olot, per exemple, cada any s’hi celebra un esdeveniment important a 

nivell espanyol, és el concurs conegut com “Robolot”. 

He aconseguit una placa pensada exclusivament per a fer un robot seguidor amb un 

PIC PICAXE08 o PICAXE08M. 

 
Podia utilitzar el PIC PICAXE08M que tenia ja que només utilitzava quatre de les 5 

potes que es poden utilitzar en aquest tipus de PIC (dues entrades i dues sortides): 

hi he connectat dos sensors d’infrarojos (marca Vishay CNY70), i dos servos que els 

he “trucat” i els he de convertir en motors (està explicat pas a pas dins l’explicació 

del microrobot de minisumo).  

La placa abans i després de soldar-hi els components: 
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El circuit de la placa que he utilitzat és el següent: 

 
Un cop soldats tots els components, resistències, transistors, díodes, condensadors, 

sensors… he fet una estructura amb metacrilat per tal de començar a tenir una idea 

de l’estructura del microrobot, però era massa gran i necessitava una estructura més 

compacta i on es concentrés molt més el pes damunt dels eixos dels motors, ja que 

així rodarien amb més eficàcia sobre el terra.  

Per a fer les rodes he utilitzat taps d’ampolla. Per aconseguir més bona tracció he 

adherit un tros de recàmera d’una roda de bicicleta a les rodes. 
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Després de pensar diferents estructures he acabat decidint-me per la següent: 

  

He escrit diversos programes, per tal que el robot segueixi la línia blanca sense 

perdre’s i si ho fa que la torni a trobar. Però al simular-los amb el simulador que 

incorpora el software de PICAXE m’he adonat que no funcionaven prou bé i els he 

anat millorant fins a arribar al següent programa: 
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Tenint en compte totes les instruccions escrites havia de funcionar correctament si 

quan els sensors detectessin el color blanc enviessin un senyal d’1 al 

microcontrolador, utilitzant una superfície de fons negre i amb una línia de color 

blanc. Però després d’inserir el programa al microrobot he vist que al seguir la línia 

feia com una mena d’esses, i mai anava endavant (amb els dos motors en marxa), 

només quan es trobava damunt al superfície totalment negra. Després de donar-hi 

moltes voltes i pensar que podia ser culpa de la distància dels sensors respecte els 

eixos dels motors, de la superfície que no era d’un negre prou eficaç… he decidit 

pensar que els CNY70 enviaven un senyal de 0 al microcontrolador si detectaven 

color blanc, totalment el contrari que havia pensat a l’hora de fer el programa.  

He escrit el programa i l’he inserit al microrobot. Finalment aquell era el problema 

perquè no podia seguir la línia totalment endavant, anava fent esses ja que estava 

programat inversament de com hauria d’estar correctament. 

Així que el programa correcte era aquest: 
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Explicació de cada pas: 

 

A continuació es pot veure la relació directa de l’input1, i l’input3 amb els sensors 

CNY70 dret i esquerre. També podem veure com he considerat que havia d’escriure 

el programa: si l’input1 detecta el blanc i l’input3 no cal girar cap a l’esquerra, i si 

l’input1 no detecta el blanc i l’input3 si cal girar cap a la dreta. 

 

    

Un cop inserit el nou programa he provat que el microrobot seguís la línia. 

Finalment he acabat el microrobot seguidor. 
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El microrobot acabat: 
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El microrobot de minisumo 

He decidit construir un robot de minisumo ja que m’atreien les lluites entre aquests 

tipus de robots. 

El microrobot de minisumo no té cap aplicació concreta, és un microrobot de caire 

lúdic, però pot servir com a base per a altres microrobots que tinguin una aplicació 

industrial, humanitària… com per exemple pot servir de base per a un robot 

transportista que esquivi els obstacles i segueixi una línia per tal de transportar els 

objectes.  

Aquest tipus de robots atrauen a molta gent i afició ja que fins i tot es fan concursos 

de robots de minisumo, on cada robot ha de localitzar l’altre dins del ring gràcies a 

diferents tipus de sensors, i depenent de com estiguin programats actuaran d’una 

manera o d’una altra en rebre diferents senyals per desxifrar on es troba el 

contrincant. Un cop trobat el contrincant cal atacar-lo i intentar fer-lo fora del ring. 

Aquí a Catalunya es fan concursos importants d’aquesta mena de robots, igual que 

amb els microrobots seguidors, el concurs Robolot, a Olot on ja fa set anys que es 

realitza aquest esdeveniment.  

Disseny del robot de minisumo: 
Podríem separar la construcció del microrobot en 3 parts: 

1-Sistema electrònic i de control:  

És la part que inclou tot el circuit imprès5, el microcontrolador utilitzat, el programa 

inserit… tot això forma part del sistema electrònic i de control. 

Tant els sensors com els actuadors han de ser controlats per algun tipus de sistema, 

podria fer tot el sistema electrònic i de control amb portes lògiques6 per exemple, 

però he decidit utilitzar un microcontrolador PICAXE pels seus avantatges respecte a 

un circuit de portes lògiques. Si hagués utilitzat el sistema de portes lògiques, un cop 

acabat el circuit, si volgués millorar-lo canviant algun comportament del robot, hauria 

de tornar a fer el circuit des de zero, en canvi, utilitzant un PIC PICAXE si vull 

                                                             
5 Circuit imprès o PCB (Printed Circuit Board): medi per sostenir mecànicament i connectar elèctricament 
components electrònics a través de pistes de material conductor. 

6 Portes lògiques: dispositius electrònics que són les expressions físiques d’operadors booleans. 
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millorar el programa només cal inserir un nou programa al microcontrolador i 

observar si funciona amb eficàcia el nou programa inserit. 

He decidit utilitzar un PIC PICAXE 20M, ja que té 8 pins d’entrada, 8 de sortida i una 

capacitat de memòria de 80 línies.  

    

 

He considerat que era el que s’adaptava més al que vull aconseguir ja que 

necessitaria 5 pins d’entrada: 4 pins d’entrada per a connectar-hi 4 sensors 

d’infrarojos (CNY70) , un pin d’entrada per al sensor d’ultrasons SRF005. I cinc de 

sortida: un pin de sortida per al sensor d’ultrasons SRF005, dos pins de sortida per a 

cada motor, l’un per anar endavant i l’altre endarrere. 

Connecto el PIC a una placa que he comprat per connectar-hi el PIC PICAXE-20, i 

on incorpora un “SIL resistor” que és un conjunt de resistències de valor de 10 kΩ 

connectat als inputs (pins d’entrada). Aquesta placa” també incorpora un “ULN2803A 

darlington driver”, una sèrie de transistors potents que són capaços d’alimentar 

aparells o actuadors que necessitin molt corrent. 

No he utilitzat ni les resistències de 10 kΩ que incorpora la placa del PIC ni tampoc 

el “ULN2803A darlington driver”, ja que amb el circuit que he dissenyat no em feia 

falta tenir cap de les dues coses, però he soldat els dos components, ja que els puc 

decidir no utilitzar-los encara que estiguin soldats. 

 



DISSENY I CONSTRUCCIÓ D’UN MICROROBOT SEGUIDOR I MINISUMO 

Autor: Albert Molina Barcons  Tutor: Pep Porredon 

 

19 

D’aquesta placa només aprofito el circuit bàsic que necessita el microcontrolador, es 

tracta de les connexions del port de descàrrega de l’ordinador cap al PIC. 

 
Cal decidir com serà el circuit que faré tenint en compte la forma com han d’estar els 

components connectats. Per saber com cal connectar els sensors i els actuadors 

correctament cal llegir els datasheets de tots els components que es volen utilitzar 

(als annexos he adjuntat tots els datasheets que he utilitzat per a dissenyar el 

circuit). 

El circuit que he considerat correcte pel microrobot és el següent: 
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La protoboard (placa de proves) 

Abans de fer la placa del circuit i connectar tots els components i donar per suposat 

que tot funcionarà he hagut de provar tots els sensors amb una placa de proves. 

Cal tenir en compte dues àrees importants de la protoboard: 

les pistes i els busos. 

·Els busos: és on es connecta la bateria o el que s’utilitzi per 

alimentar el circuit. Tal com es pot veure al dibuix, els busos 

condueixen verticalment. El bus marcat de color vermell és on 

cal connectar el voltatge positiu, i el marcat per la línia blava 

marca on cal connectar el terra o 0V. Els busos no tenen 

connexió entre ells, és a dir el bus vermell no està connectat 

amb el blau, lògic ja que sinó hi hauria un curtcircuit. Els busos 

d’una banda del protoboard tampoc estan connectats amb els 

de l’altra banda. 

·Les pistes: les pistes condueixen de manera horitzontal i igual 

que els busos no estan connectats entre sí, així permeten 

connectar els pins dels components que necessitem connectar-

hi. Les pistes d’una banda tampoc estan connectades a les de 

l’altra. 

Els avantatges que tenen els protoboards és que no cal soldar els components i si 

cal connectar els components de diferent manera per aconseguir un millor 

funcionament es pot fer sense problemes. 

Però el protoboard també té inconvenients, ja que la connexió entre components és 

mecànica, això significa que és probable que alguns cops no hi hagi el circuit ben 

connectat i cal repassar les connexions.  

Construcció de la placa 

Després de comprovar que tot funciona correctament individualment cal començar a 

pensar com fer la placa del circuit imprès. 

Per a poder fer la placa PCB tenia diverses opcions. Podia utilitzar una placa de 

baquelita perforada que té una sèrie de pistes horitzontals; una placa de baquelita 

perforada amb una sèrie de pistes individuals; una placa amb una capa de coure que 
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després de dibuixar-li amb permanent el circuit damunt seu es posa dins un cubell 

d’aigua amb Clorur Fèrric que desfà el coure i deixa la part marcada amb permanent 

intacta, llavors cal netejar el permanent, foradar la placa i soldar-hi els components; i 

per últim una placa que té el mateix funcionament que l’anterior però en comptes de 

submergir la placa dins d’aigua amb Clorur Fèrric, es posa una transparència amb el 

circuit dibuixat damunt la placa i es posa la placa sota una llum especial que fa 

desaparèixer la part que no està coberta pel circuit. 

Després de saber les diferents opcions que tenia he decidit utilitzar una placa 

perforada amb pistes individuals ja que ho he cregut més convenient. 

Material per a construir la placa: 

-1 Regulador de tensió LM7805CT 

-4 transistors NPN BC337 

-4 transistors PNP BC327 

-4 resistències de 220Ω 

-4 resistències de 100kΩ 

-8 resistències d’1kΩ 

-Díode 1N4007 

-Sòcol DIP20 

-2 commutadors miniatura “recto palanca 2 posicions” 

-4 sensors CNY70 (VISHAY) 

-1 sòcol estèreo CI per a Jack de 3,5mm. 

-5 condensadors polièster 100k 

-Tira de pins, mascle. 

-1 portapiles 

-2 servos Futaba S3003 

-Cable multifilar prim.  

Primer de tot he dibuixat el circuit en una quadrícula semblant a la placa que 

utilitzaré, simulant la placa acabada amb tots els seus components i cables que 

caldrà connectar entre component i component per acabar formant el circuit pensat. 
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dibuix de la futura placa del circuit imprès, les connexions corresponen amb el circuit 

Seguidament he tallat la placa per adaptar-la al dibuix i si la faig més comprimida 

s’adaptarà millor al microrobot. També li he fet quatre forats per poder-la muntar amb 

facilitat. 

He començat a soldar la part els components més petits i he acabat pels més grans. 

Un cop soldats tots els components he tallat una sèrie de cables amb la mida 

adequada per a poder connectar els pins entre ells de forma correcta i així acabar la 

connexió del circuit. Un cop soldats els cables i els components cal comprovar que la 

placa funciona. 

 
Per a comprovar que funciona la placa he tornat a provar per separat tots els 

components amb els mateixos programes que havia provat anteriorment i que 

explicaré a la part sensorial i dels actuadors del microrobot.
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Programació 
El programa que he utilitzat per fer que el robot de minisumo trobés el contrincant i 

“ataqués” amb èxit és el següent: 
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Explicació de cada pas: 

 

Abans d’acabar el programa vaig haver d’escurçar-lo ja que ocupava més de 80 

línies, el PICAXE-20M té una capacitat de memòria per a 80 línies. 

Un cop inserit el programa he comprovat que funciona de la manera esperada.
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2-Sistema sensorial i actuadors: 
El sistema sensorial és l’encarregat de donar-nos la informació sobre el que envolta 

el nostre microrobot, en aquest cas ens ha d’indicar on es troba el contrincant, si 

està molt lluny o molt a prop i si estem dins del ring o no. Donen informació sobre el 

medi que envolta el microrobot al PIC. 

Per indicar-nos on es troba el contrincant podem utilitzar sensors de proximitat 

infrarojos, sensors d’ultrasons… 

Sensors: 

·Sensors d’ultrasons:  

Ens indiquen mitjançant un emissor d’ultrasons i 

un receptor d’ultrasons la distància a la qual 

rebota la senyal ultrasònica, per tant a la distància 

a la qual es troba un objecte, en aquest cas el 

contrincant. 

Jo he utilitzat el model SRF005, que detecta des de 3 cm fins a 3 m. A continuació 

especifico algunes dades importants que he hagut de tenir en compte a l’hora de 

connectar-lo al circuit. 

  

 

 

Representació de les ones ultrasòniques en rebotar en una superfície sòlida: 

    

Voltatge 5 V 
Intensitat de corrent  30 mA Typ. 50mA Max 
Freqüència 40 KHz 
Distància màxima 3 m 
Distància mínima 3 cm 
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El seu funcionament consisteix en enviar un pols de 10us pel pin de sortida del 

microcontrolador que està connectat al trigger output7 del sensor, perquè aquest 

activi el sensor i faci les ones ultrasòniques. L’entrada del sensor és un altre pols 

d’entre 100 us i 25 ms, i l’espera màxima fixada és de 30 ms. 

A continuació mostro els polsos emesos pel pin de sortida (trigger output), i el temps 

màxim que s’espera perquè les ones tornin al receptor del SRF005 i el sensor passi 

la senyal al microcontrolador a través del pin d’entrada (echo input8). 

 

El pols que envia l’SRF005 a través de l’echo input és proporcional a la distància a la 

qual els ultrasons s’han trobat un obstacle. Per això he de poder interpretar el pols 

que torna de l’SRF005 correctament. Navegant per la web he trobat la relació que hi 

ha entre els polsos i els centímetres als que es troba l’objecte.  

Distància (cm) = 
58

pols(us)
 

També cal tenir en compte que el sensor només pot fer una mesura cada 50ms, el 

que equival a realitzar mesures a una freqüència de 20Hz. 

sT 310·50    Hz
s

f 20
10·50
1

3 


 

                                                             
7 Trigger output: pin de sortida del sensor d’ultrasons SFR005, connectat a l’emissor d’ultrasons. Envia el pols. 

8 Echo input: pin d’entrada del sensor d’ultrasons SFR005, connectat al receptor d’ultrasons. Rep el pols. 
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Un cop he connectat el sensor d’ultrasons a la placa de proves i també connectat 

amb la placa d PIC PICAXE-20, m’he d’assegurar que funciona correctament i per 

això faig un programa senzill que mostro a continuació: 

 

Al principi no em funcionava el programa i no sabia trobar el perquè, però jo tenia 

connectat el pin de sortida del sensor d’ultrasons SRF005 a la pota que connecta 

directament amb el “ULN2803A darlington driver “ i finalment m’he adonat que si 

connectava el pin de sortida del sensor d’ultrasons SRF005 (trigger output) 

directament a la sortida del PIC funcionava. Això és degut que el pols (de 20us) era 

d’una intensitat massa petita i el “ULN2803A darlington driver” no el conduïa, però la 

pota del PIC si que l’enviava, el pols, per això quan l’he connectat a la pota del PIC 

directament, sense passar pel “ULN2803A darlington driver”, ha funcionat. 

 
·Sensors d’infrarojos:  

Hi ha diferents tipus de sensors d’infrarojos, a continuació exposo els més comuns: 

-Reflexius: estan formats per un emissor i un receptor d’infrarojos. L’emissor envia 

una senyal infraroja que rebota en una superfície i depenent si la superfície reflecteix 

els infrarojos o no, el raig arriba al receptor o no. 

Alguns exemples de reflexius poden ser el GP2Dxx de SHARP, o el CNY70 de la 

marca VISHAY. 

-De barrera: formats per un emissor i un receptor d’infrarrojos. Tal com indica el nom 

estan col·locats de tal manera que formen una barrera de raigs infrarrojos. L’emissor 

envia el raig infraroig continuadament i el receptor la rep, però si algun objecte 

interfereix en la barrera el receptor no rep els raigs. 

Alguns exemples de sensors de barrera poden ser 
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Els que necessito jo són uns sensors reflexius, que reflecteixin els raigs sobre una 

superfície blanca i que no ho facin sobre una superfície negra. 

Els sensors més adequats que hi ha al mercat que compleixin aquestes condicions 

són els CNY70. 

Un CNY70 està format per un emissor i un receptor. L’emissor és un LED d’infrarojos 

i el receptor és un transistor que funciona com un NPN, quan els raigs arriben a la 

base hi ha connexió entre el col·lector i l’emissor, en canvi, quan els raigs no arriben 

a la base només hi ha connexió entre la base i l’emissor. Així aquest transistor 

funciona com un interruptor, si els raigs arriben a la base es tanca l’interruptor, i si no 

hi arriben l’interruptor s’obre. 

 
Representació dels raigs infrarojos que emet un CNY70, com reflecteixen sobre una 

superfície blanca i arriben al receptor: 
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M’he d’assegurar que els sensors funcionen. Connecto un sensor a la placa de 

proves (protoboard), de la següent manera: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Un cop connectat el sensor he comprovat que funciona, ja que quan detecta negre 

entre el cable que va connectat a l’input i 0V hi ha una diferència d’uns 4 V, suficient 

per activar el pin d’entrada del microcontrolador, i quan detecta blanc entre aquests 

dos punts hi ha una diferència de voltatge de gairebé 0 V, suficient per desactivar el 

pin d’entrada del PIC. 

Un cop he tingut la placa soldada i acabada m’ha sorgit un problema, i és que els 

sensors CNY70 no em funcionaven. He repassat el circuit i he mesurat amb el tester 

els voltatges de tots els punts per assegurar que estaven ben connectats. 

Quan el sensor detectava blanc entre els dos punts esmentats anteriorment hi havia 

una diferència de 0,1 V, i quan detectava negre de 0,35 V, insuficient per activar el 

pin d’entrada del PIC. 

Però després de mesurar-ho tot no hi he trobat cap errada i he decidit tornar a 
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muntar la placa des de zero començant per soldar els CNY70 i comprovar que 

funcionen a mesura que vaig soldant els altres components. 

He començat a soldar la nova placa i provo el primer sensor CNY70 que puc 

connectar-hi i depenent si el poso sobre una superfície negra o no hi ha una 

diferència d’uns 4,68 V o de 0,12 V. Això significa que de moment funciona. Vaig 

soldant les parts corresponents als altres sensors i vaig mesurant amb el tester que 

funcionin. Al final tots funcionen a la perfecció i tenen una diferència d’uns 4,7 V a 

0,12 V depenent de l’arribada d’infrarojos al receptor del CNY70 o no. 

Connecto els cables corresponents que han de connectar-se als inputs del 

microcontrolador i mesuro que funcioni. Però no funciona, la diferència de voltatge 

quan estan connectats al PIC és molt poca d’uns 0,4 V a 0,1 V, és insuficient com 

perquè el microcontrolador pugui llegir un senyal de 0 o 1. Cal investigar quina és la 

causa que fa que aquesta diferència de voltatge sigui tant petita. 

Finalment he descobert què és el que passa: jo em pensava que podia tenir soldada 

la “SIL resistor” sense necessitat d’utilitzar-la, però m’he mirat millor el circuit i he vist 

que només una entrada al PIC es lliurava de la “SIL resistor”, per això quan provava 

els sensors d’un en un funcionaven. El que passava exactament és que els CNY 70 

estaven connectats de la següent manera: 

 
A10 · 4,54

110000
5I

110kΩ · I5V

5


 

 0,5VV   

 Efectivament, el que arribava a l’input eren 

 uns 0,5 V, i 0,1 V quan no deixava passar el 

 corrent. 

 Es pot deduir que la resistència de 10kΩ 

 sobra. Per tant he tallat la “SIL resistor” amb 

 unes alicates i he solucionat el problema. 
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Actuadors: 

Els actuadors permeten al microrobot actuar tal i com calgui depenent com s’hagi 

programat. 

Necessito dos motors de corrent contínua que puguin girar endavant i endarrere, així 

donaré molta més mobilitat al microrobot. 

Conversió d’un servo en un motor DC (de Corrent Contínua) 

Com que els motors DC pensats per microrobots tenen un preu bastant car, jo he 

decidir convertir servomotors en motors DC i així poder utilitzar-los en el meu 

microrobot. Els servos només poden fer un gir de 180º i es caracteritzen perquè 

connectant el cable de senyal de control amb un microcontrolador es pot controlar 

quants graus es vol que giri aquell servo. En canvi, els motors DC han de poder girar 

360º i lliurement, sense traves, però en contra llavors ja no es pot controlar quants 

graus es vol que giri, és un motor DC normal. 

Els servos que he utilitzat són els FUTABA S3003. Característiques: 

 

 

 

 

L’objectiu és treure la placa electrònica que porta incorporada el FUTABA S3003 i 

eliminar la “pestanya” que impedeix que giri lliurement, així només quedarà el motor i 

el reductor de velocitat. 

1.Primer pas: 

Obrir el servo i extreure’n la placa electrònica, on cal dessoldar-ne el motor, i soldar 

el cable negre amb una sortida del motor, i el vermell amb l’altra. 

 
 

Pot treballar entre: -20 to +60 ºC 
Velocitat (4.8V): 0.23sec/60º 
Velocitat (6.0V): 0.19sec/60º  
Parell de sortida (4.8V): 3.2kg.cm 
Parell de sortida(6.0V): 4.1kg.cm 
Treballa entre: 4.8-6.0 Volts 
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2.Segon pas: 

Obrir la tapa contrària, observar els engranatges i trobar on està la “pestanya” que 

impedeix que giri lliurement i tallar-la. 

 
3.Tercer pas: 

He soldat dos condensadors de 100nF en sèrie a al motor per tal que aquest no 

interfereixi amb el microcontrolador, un està connectat des de +V a la carcassa i 

l’altre des de 0V a la carcassa, també podria haver-ne soldat només un, però així 

tindrà més eficàcia. 

 

4.Quart pas: 

Munto les diverses peces i comprovo que funciona 

bé.  

Inversió del sentit de gir 

Per aconseguir que els motors puguin girar del dret i del revés he hagut de buscar 

informació sobre com invertir el sentit del corrent mitjançant transistors, així si 

inverteixo el sentit de corrent els motors inverteixen el sentit de gir respectivament. 

He trobat diverses formes per aconseguir invertir el sentit del corrent, però finalment 

he decidit acabar amb la 

següent perquè era la que 

menys riscos tenia de 

malmetre els motors i més 

fiable he trobat. A 

continuació exposo el circuit 

del “Pont en H” 
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Els transistors actuen com un interruptor, quan els arriba corrent a la base permeten 

el pas de corrent a través de l’emissor i el col·lector o l’emissor i la base, depenent si 

són de tipus NPN o PNP. 

Els transistors PNP quan els arriba corrent a la base obren el circuit, com si es 

tractés d’un interruptor, i quan no els arriba corrent a la base deixen passar el corrent 

que arriba al col·lector fins a l’emissor. 

Els transistors NPN quan els arriba corrent a la base deixen passar el corrent entre 

el col·lector i l’emissor, i quan no els arriba corrent a la base s’obre el circuit, com si 

es tractés d’un interruptor.. 

Llavors, depenent si els output1 i output2 envien un senyal (0 o 1), el corrent arribarà 

en un sentit, en un altre o simplement no hi arribarà. 

Si l’output1 envia un senyal d’1 i l’output2 de 0 el motor girarà cap a l’esquerra: 

 

Si l’output1 envia un senyal de 0 i l’output2 d’1 el motor girarà cap a la dreta: 
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Si l’output1 envia un senyal d’1 i l’output2 d’1 el motor no girarà (no arriba corrent): 

 

Si l’output1 envia un senyal de 0 i l’output2 de 0 el motor no girarà (no arriba corrent) 

 

He muntat el circuit a la protoboard per a comprovar que funciona i que realment el 

sentit del corrent s’inverteix. Un cop muntat he tingut problemes ja que el corrent 

s’invertia, però em donava una tensió d’uns 5 V i quan tocava invertir-se uns -2 V, en 

principi havia de canviar de 5 V a -5V. He arribat a la conclusió que el problema era 

de les piles ja que si mesurava la intensitat de corrent que hi havia era molt més que  

la emesa per aquest tipus de piles (0,1 A), he canviat les piles i llavors ja m’ha 

funcionat.  

També m’he adonat que aquest tipus de transistors no els puc connectar a més de 6 

V ja que sinó es poden fer malbé, com m’ha passat amb alguns, per tant hauré 

d’alimentar els motors amb 6 V com a màxim, tot i que si pogués donar-los més 

voltatge girarien encara més ràpid. 



DISSENY I CONSTRUCCIÓ D’UN MICROROBOT SEGUIDOR I MINISUMO 

Autor: Albert Molina Barcons  Tutor: Pep Porredon 

 

36 

Per comprovar que funcionessin correctament he inserit un programa al 

microcontrolador programat de tal manera que els motors giressin cap a un costat 

durant 4 segons, i passats aquests que giressin 4 segons cap a l’altre: 

 

 
Un motor estava connectat als pinouts1 i 3, i l’altre als pinouts 2 i 4.
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3-Sistema mecànic, de tracció i alimentació: 

Alimentació 

També cal decidir com serà el sistema d’alimentació: 

Utilitzaré una pila de 9V per a alimentar les dues plaques PCB, ja que el regulador 

de tensió regularà la tensió fins a 5 V i així l’alimentació durarà més temps, ja que 

encara que es vagi “gastant” el voltatge el regulador de tensió continuarà tenint una 

tensió de 5V a la seva sortida. 

Utilitzaré un portapiles on hi col·locaré quatre piles d’1,5V, per obtenir 6 V per a 

alimentar la part dels motors. Podria utilitzar la mateixa font d’alimentació però si les 

tinc per separat durarà més el temps que tardarà el microrobot en consumir les piles, 

i així evitar també possibles interferències amb el microcontrolador i els motors, tot i 

que els he col·locat dos condensadors en sèrie per tal d’evitar-les. 

Tracció 

El sistema de tracció és important ja que el microrobot es mou amb les rodes, que 

han de rodar amb prou eficàcia. 

Jo he utilitzat dos taps de plàstic per a construir-les. Els he enganxat una recàmera 

de bicicleta per tal que tinguin millor tracció amb el terra i així el microrobot giri i faci 

els moviments amb més eficàcia. 

 
Les rodes es trobaran en un mateix eix però cadascuna estarà controlada per un 

motor diferent. 

Mecànic 

En aquesta part cal decidir l’estructura del microrobot, i per decidir l’estructura només 

cal deixar volar la imaginació tenint en compte diversos factors, com els següents: 

-El pes que hi ha d’haver sobre els motors ha de ser considerable ja que sinó els 

motors no tenen prou parell per poder avançar amb eficàcia i rapidesa. 

-Les rodes que utilitzaré seran de diàmetre gran ja que la velocitat angular serà més 
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o menys la mateixa i la lineal augmentarà, així rodarà amb més rapidesa. 

-He de pensar en una estructura compacta i de no gaire alçada per tal que el 

microrobot no es tombi i tingui un bon equilibri a l’hora de girar, anar enrere, rebre 

cops del contrincant… 

-Les plaques han d’estar situades a una zona fàcil d’accedir per poder solucionar 

qualsevol tipus d’averia fàcilment. 

-Com que és un microrobot de sumo cal que tingui una estructura forta de tal manera 

que pugui absorbir els cops sense que les plaques rebin cap cop, que estiguin ben 

protegides. 

-També cal pensar com arrossegarà l’altre microrobot, possiblement amb una pala. 

-També pot posar-s’hi una carcassa  que l’envolti i amagui cablejat del microrobot. 

Després d’algunes proves sobre l’estructura del microrobot he decidit dur a terme 

una estructura d’aquest tipus: 
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Material que necessito per a la construcció del xassís i carcassa del microrobot: 

-Placa de metacrilat 

-Planxa d’alumini 

-Taps de plàstics (per a les rodes) 

-Vareta roscada (4 mm diàmetre) 

-Femelles i cargols 

-Recàmera de bicicleta 

-Encenedor amb rosca 

-Cartró 

-Diari 

-Pintura 

Agafo la placa de metacrilat i la tallo amb la mola i disc de diamant seguint les 

pautes del plànol. Forado la planxa d’alumini i doblego un tros d’alumini amb l’angle 

desitjat, també el tallo per tal que s’adapti amb eficàcia a la base de metacrilat. 

Uneixo el tros d’alumini amb l’angle desitjat i la planxa d’alumini. 

 
Trec la rosca d’un encenedor ja que l’utilitzaré perquè faci de roda boja. Col·loco la 

rosca a la base de metacrilat on ja hi ha la part davantera del microrobot. 

Ajunto els dos motors amb un tros de vareta roscada fins que quedin a prou pressió. 

 

Estampeixo els motors amb una altra base de metacrilat d’on surten quatre trossos 

de vareta roscada que subjectaran una de les plaques PCB. 
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Entre una placa PCB i la base hi col·loco les bateries, una de 9V i l’altra de 6V. 

Subjecto els sensors CNY-70 a la part inferior del microrobot, un a cada extrem de la 

base. 

 

Per a fer la carcassa he agafat cartró, he retallat les parts de la carcassa i les he 

enganxades. He agafat dos clips per tal que la carcassa es pugui subjectar a la part 

davantera del robot i així pugui ser extraïble. He recobert l’estructura amb tires de 

paper de diari amb cola blanca barrejada i ho he deixat assecar. Un cop sec he 

pintat la carcassa d’un color platejat. 
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Microrobot de minisumo acabat: 
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Microrobot de minisumo lluitant: 
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Millores i conclusions 

Millores: 

Hi ha una infinitat de possibles millores per a un microrobot. Les que jo he pogut 

imaginar per al meu microrobot de minisumo són les següents:  

-Podria utilitzar una bateria recarregable en comptes de piles que no ho són. 

-El sistema d’alimentació podria aprofitar l’energia solar, amb plaques fotovoltaiques. 

-El  sistema d’alimentació també podria ser una pila de combustible que utilitza 

hidrogen per a crear electricitat. 

-Es podria investigar com cal augmentar el voltatge de l’alimentació dels motors 

(sense carregar-se components), així aconseguiríem més rapidesa i parell. 

-Podria utilitzar més sensors per tal de tenir una visió més exacta del que l’envolta i 

poder actuar amb més eficàcia. Però com més sensors, el programa serà més 

complex. 

-Podria agrupar tot el circuit imprès en una sola placa PCB per aprofitar espai. 

-Podria fer el circuit imprès amb una placa de fibra de vidre utilitzant la tècnica del 

Clorur Fèrric o la tècnica de la fotosensibilitat, així les pistes no tindrien la possibilitat 

de no fer contacte les unes amb les altres, per exemple.



DISSENY I CONSTRUCCIÓ D’UN MICROROBOT SEGUIDOR I MINISUMO 

Autor: Albert Molina Barcons  Tutor: Pep Porredon 

 

44 

Conclusions: 

-Els microrobots, el seguidor i el de minisumo, els dos funcionen amb èxit. Han 

acabat sent tal com jo volia i actuen de la manera prevista, per tant es pot considerar 

que s’ha arribat a l’objectiu fixat. 

-He pogut comprovar que efectivament la tecnologia dels microcrontroladors, 

especialment la dels PICs realment té molts avantatges ja que és fàcil canviar el 

programa del microrobot i així programar-lo per a fer una altra funció diferent, o 

simplement per a ajustar millor la funció que es vol aconseguir. 

-Actualment l’electrònica està per tot arreu i molts cops sense adonar-nos que és 

allà. Personalment, crec que l’electrònica és el futur i que d’aquí uns anys moltes de 

les coses que fem manualment, per complicades que siguin, les acabaran fent 

robots. Netejar una plaça per exemple ho podrà fer un robot controlat per un 

microcontrolador, a les fàbriques ja abunden els robots però crec que s’incrementarà 

molt el nombre, i moltes de les feines que ara ens pot arribar a semblar estrany i fins 

i tot difícil que ho pugui fer una màquina, d’aquí uns anys serà possiblement una 

realitat. 

-He adquirit molts coneixements d’electrònica i programació que no tenia abans de 

començar el treball, que només sabia el funcionament bàsic de cada component 

electrònic però sense ser conscient dels milions d’usos d’aquests. 

-M’he adonat que l’electrònica és tot un món, no podia imaginar-me que “jugant” i 

“manipulant” el camí dels electrons de l’electricitat es podia arribar tant lluny. És 

realment impressionant fins on pot arribar l’electrònica. 

-Fer aquest treball ha significat dedicar moltes hores a buscar informació, a llegir 

instruccions, passar hores soldant, pensant possibles dissenys de xassís, provant 

que funcionés tot a la perfecció, i per a mi això ha sigut molt gratificant ja que aquest 

treball m’ha fet reflexionar molt sobre el que es pot arribar fer amb l’electrònica i la 

satisfacció que he tingut quan he finalitzat els dos microrobots i he pogut comprovar 

que tot funcionava ha significat molt per a mi.  
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El pressupost gastat durant la realització del treball ha estat el següent: 

Material electrònic: 
NOM UNITATS PREU € 

Regulador de tensió LM7805CT 2 0.6  
Transistor NPN BC337 4 0.1078 
Transistor PNP BC327 4 0.1317 
Resistència de 220Ω 6 0.136 
Resistència de 100kΩ 6 0.136 
Resistència d’1kΩ 4 0.136 
Díode 1N4007 2 0.0575 
Sòcol DIP20 1 0.3 
Commutador miniatura “recto palanca 2 
posicions” 

3 3.5259 

Sensors CNY70 (VISHAY) 6 0.977 
Sòcol estèreo CI per a Jack de 3,5mm 2 0.03 
Condensador polièster 100k 6 0.894 
Tira de pins, mascle  2 1.5 
Portapiles 2 2 
Servo Futaba S3003 4 10 
Cable multifilar prim 1 0 € 
Tira de pins, femella 2 2.345 
Sòcol DIP8 1 0.3 
Transistor BDX53 2 0,3 
LED 2 0.2 
Resistència de 330Ω 2 0.136 
Resistència de 22kΩ 3 0.136 
PIC PICAXE-08M 1 1.9 
PIC PICAXE-20M 1 2.4 
Project Board PICAXE-20M 1 4 
SRF005 Ultrasonic Range Sensor 1 15 

 
TOTAL 103.58 
 
Material per al xassís i carcassa: 

NOM UNITATS PREU € 
Placa de metacrilat 1 2 
Planxa d’alumini 1 0.7 
Taps de plàstic 2 0  
Vareta roscada 1 0.5 
Femelles i cargols 1 0.5 
Recàmera  1 0 
Encenedor  1 0 
Cartró  1 0 
Diari  1 0 
Pintura  1 2.5 

 
TOTAL 6.2 
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