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1.Open-Source: programa gratuït on l’usuari pot aprendre fàcilment a crear i modificar els seus 

programes i adaptar-los fàcilment per a realitzar tasques específiques gràcies a un llenguatge informàtic 

simple i intuïtiu. 

 

1. INTRODUCCIÓ 

1.1. PER QUÈ ROBOTS? 

l motiu pel qual he realitzat aquest extens treball de recerca és degut a que ja fa temps que 

m’agrada força tota la branca d’enginyeria, així que continuant amb els meus estudis i en vista 

que cada vegada em desperta més inquietuds, he decidit endinsar-me una mica en el món de la 

robòtica. Vaig començar a fer una recerca (abans d’haver escollit aquest treball) sobre el 

funcionament dels robots, el seu disseny i, sobretot, què ens podien aportar a la societat per 

millorar-la i continuar avançant. 

I és que ja fa molt temps que els robots han començat a enriquir les vides dels humans i es pot 

dir que gràcies a ells, han millorat la nostra qualitat de vida. Des dels robots que fan feines 

domèstiques com escombrar, passant pels que ens construeixen els cotxes i arribant als que ens 

envien imatges des de Mart, crec sincerament que aquesta eina tant útil que hem creat, si la 

sabem evolucionar correctament, podrem arribar a fer i descobrir enigmes inimaginables avui 

en dia. 

Endinsar-me en aquest món de la robòtica crec que em serà molt útil pels estudis posteriors que 

continuaré fent a la universitat, ja que fer aquests robots m’ha proporcionat uns mínims 

indispensables. Així doncs, he tocat diferents àmbits, tots ells relacionats, que són: la part 

mecànica en el disseny i construcció dels dos robots, la part electrònica, en el procés 

d’aprenentatge de diferents sensors, comportament dels circuits electrònics i enllaços de 

diferents dispositius perquè els dispositius funcionin correctament i finalment, la part 

informàtica en que he tocat temes de programació i llenguatges Open-Source1. 

Crec que havent donant més importància al treball de camp que a la part teòrica del treball, és 

per a mi beneficiós, ja que en realitzar una part pràctica del treball conseqüentment requereix 

coneixements teòrics d’aquests i això fa que, alhora que t’ho passes bé construint, aprens a 

aplicar coneixements teòrics a la pràctica, que és el que la robòtica dóna més prioritat. 

E 
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Fotografia 1. Robot 
aranya amb 3 
servomotors, (Oliana, 
2013). Font: 
Elaboració pròpia. 

1.2. OBJECTIUS 

Inicialment el meu treball de recerca es basava en l’objectiu de crear un robot, encara que no 

sabia com desenvolupar-lo, ni quin seria l’aspecte final. A mesura que van anar avançant els 

dies, vaig començar a buscar informació sobre robots i les particularitats que presentaven 

cadascun d’ells. Així finalment em va venir la idea de crear un robot explorador terrestre ja que 

vaig veure que amb els coneixements que tenia i el temps que disposava el podia tirar endavant. 

A partir d’aquí, vaig començar a plantejar-me diversos objectius: 

1. Crear un robot explorador terrestre que tingui característiques pròpies. 

2. Que faci els moviments mitjançant potes. 

3. Que aporti una/es millora/es per a la societat. 

4. Crear un model i anar-lo evolucionant. 

5. Controlar el robot pel mòbil, via Bluetooth. 

L’objectiu número 5 el vaig incloure també ja que, volia que el projecte no es basés solament en 

una part mecànica i estructural, també volia que el projecte abastés una part més àmplia pel que 

fa a la part informàtica. 

1.3. UNA BONA  BASE I DOCUMENTACIÓ 

Des de bon principi vaig saber que realitzar aquest treball no seria una 

feina fàcil d’assolir. Així doncs, el primer que vaig fer durant els dos 

primers mesos va ser documentar-me extensivament, ja que necessitava 

primerament informació sobre la maquinària que havia de fer servir, com 

funcionava internament (circuits electrònics que presentava) i finalment 

com s’havien de ajuntar tots ells perquè es coordinessin entre si. Fet que 

el meu treball de recerca es basa principalment en l’acció de servomotors 

(explicats més endavant) vaig buscar en què consistien i com es  podien 

programar. Quan ho vaig saber del cert, vaig construir el robot aranya més 

senzill1 que es pot realitzar: amb 3 servomotors. Un cop muntat, el vaig 

poder analitzar per així corregir els errors de principiant que si 

m’haguessin sorgit amb el robot més complex m’hagués estat més difícil de corregir. 

1 
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2. Sensor: aparell electrònic capaç d’interactuar amb el medi on es troba i captar diverses senyals 
transformant-les en impulsos elèctrics que són reconeguts per la computadora. 

2. ROBÒTICA 

a paraula robòtica, provinent del mot “robot” (del txec robota, “treball forçat”) va ser creat per 

un autor dramàtic Karel Čapek-Chod el 1920 en la seva obra de teatre R.U.R. (Rossum’s 

Universal Robots), ja que amb aquest nom volia denominar un androide construït per un savi i 

que duia a terme moviments i treballs que realitzava l’home.  

Així doncs, partint des d’aquest punt podem dir que un robot és un objecte inert creat per 

l’home i que aquest li pot fer realitzar diverses tasques prèviament programades al robot en si.  

2.1. TIPUS DE ROBOTS 

Hi ha molts tipus de robots, tots ells amb funcions que els fan característics però dins d’aquesta 

varietat, la majoria d’ells es poden classificar en els següents grups: 

 Segons la seva Cronologia: 

o 1a Generació: són robots principalment manipuladors que presenten sistemes 

amb mecanismes de transmissió senzilla i que fan una seqüència d’ordres fixa. 

o 2a Generació: s’anomenen robots d’aprenentatge. Tal com diu la paraula, el 

robot només realitza els moviments que anteriorment l’usuari ha realitzat. Així 

aquest grup només pot memoritzar i repetir certes seqüències. 

o 3a Generació: hi pertanyen els robots que presenten una computadora la qual 

executa ordres d’un programa creat per l’usuari i que envia les ordres a uns 

actuadors. 

o 4a Generació: són els robots intel·ligents. Aquests se’ls hi ha implementat 

sensors2 que gràcies a una computadora que processa els senyals d’aquests i 

controla el robot, així pot realitzar les accions independentment i en temps real. 

 Segons la serva Arquitectura: 

o Poliarticulats: en aquest grup es presenten tots els robots que tenen una forma 

molt diversa i la característica comuna és que no es solen moure. Així doncs 

estan estructurats per moure alguns dels seus terminals amb un certs graus de 

llibertat. Hi pertanyen els robots industrials. 

L 
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o Mòbils: robots amb gran capacitat de desplaçament que presenten rodes o 

extremitats que fan moure el robot del lloc. Són útils per desplaçar objectes. 

o Androides: robots que imiten el comportament cinemàtic de l’ésser humà. 

També són anomenats humanoides. 

o Zoomòrfics: són aquells robots que imiten els éssers vius, ja sigui en la seva 

locomoció o comportament amb el medi ambient. Hi ha els quins són 

caminadors (presentant potes) i no caminadors (com ara un cuc robot). 

o Híbrids: són aquells robots que presenten característiques dels esmentats 

anteriorment i que pertanyen a més d’un grup en concret.  

Encara que hi hagi una certa classificació, vist l’avanç desmesurat de la tecnologia en aquest 

àmbit, en un futur molt pròxim segur que sorgiran noves i millors classificacions. 

Els meus robots exploradors que he desenvolupat, doncs, es podrien classificar dins dels 

zoomòrfics caminadors. I dins d’aquests, recentment ha sorgit una nova classificació: els 

“hexapods”. El nom prové de l’anglès i significa que és un robot que presenta 6 potes o cames. 

Aquests robots presenten molta estabilitat a l’hora de moure’s o caminar, com també gran 

flexibilitat per passar obstacles amb una certa alçada. El fet de presentar 6 potes fa que  quasi 

tots s’assemblin a una aranya (encara que les aranyes tinguin 8 potes), però amb 6 potes o fins i 

tot 4, es pot dissenyar un robot que es pugui moure amb certa facilitat. 

  

 

 

 

2 

Figura 2. Hexapod, (Estats Units, 
2013). Font: www.robotshop.com, © 
Lynxmotion 

Figura 3. Robot humanoide/androide, 
(Hyrabad, Índia, 2011). Font: 
www.es.engadget.com, © Elena Enríquez 

3 
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Figura 4. Robot 
ASIMO, (2007). Font: 
Viquipèdia © Usuari: 
LSDSL 

2.2. HISTÒRIA DE LA ROBÒTICA 

Encara que no sigui creïble, els robots han estat amb nosaltres ja des de fa molt temps. La 

història de la robòtica va sorgir a partir de la idea d’intentar materialitzar l’anhel humà de voler 

crear vida, ser nosaltres els déus. Així doncs, si aquests a sobre feien les labors humanes més 

feixugues, amb més motiu de que s’anessin desenvolupant i millorant. 

Ja abans de que nasqués Crist, s’havien creat els primers robots, encara que aquests eren 

simplement màquines de vapor o autòmats controlats per una sèrie d’engranatges que en girar 

provocaven el moviment. Alguns dels inventors que destaquen són Heró d’Alexandria o Filó de 

Bizanci. 

Els anys van anar passant i els robots van anar evolucionant. Es van inventar tot tipus de robots 

ja siguin humanoides com el “Cavaller Mecànic” de Leonardo da Vinci; l’ànec que era capaç de 

menjar, agitar les seves ales i excretar, anomenat “Digesting Duck” del Jacques de Vaucanson, 

fins arribar al primer autòmat de ficció de la pel·lícula “R.U.R.” (esmentat anteriorment). 

Els robots durant els últims 50 anys han evolucionat exponencialment, 

gràcies també als avenços tecnològics corresponents i que en part es 

degut a que s’han pogut aplicar fàcilment als robots. Un robot molt 

conegut va ser l’ASIMO que és un robot humanoide dissenyat per 

Honda i que tenia la funció d’ajudar a la gent. Va tenir una gran 

aproximació al seu creador, Isaac Asimov. Arribava els 6 km/h i va ser 

utilitzat com a estímul per a estudiar matemàtiques i ciències, dirigint-se 

prioritàriament a un públic jove. 

Aquests i molts altres robots de diferents tipus s’han desenvolupat encara 

molt més durant l’última dècada i n’ha augmentat la producció des que 

s’ha desenvolupat plaques electròniques per al consumidor i persones 

inexpertes en aquest camp. Crec que seria una bestiesa comentar tots els 

robots que s’han creat o realitzat, ja que cada un d’ells presenta unes característiques pròpies 

que el fan únic. Seguidament doncs, cal explicar en què consisteixen aquestes plaques.   

 

4 
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Figura 5. Logotip PICAXE, (2013). 
Font: www.picaxe.com, © Picaxe 

3. OPEN-SOURCE ENVIROMENT 

3.1. PICAXE 

n mode de programar per tal de que funcionin els robots 

que he modelat és utilitzat Picaxe. Picaxe és una empresa 

que produeix microcontroladors per a que usuaris 

inexperts i sense poca formació en aquest camp pugui 

crear el seu projecte. Anteriorment, Picaxe estava enfocat a un públic educatiu, és a dir, només 

es distribuïa a les escoles. Els xips de Picaxe estan construïts per l’empresa Revolution 

Education (Rev-Ed). 

Aquests xips són popularment coneguts pel seu baix cost i perquè són fàcils d’aprendre i 

utilitzar. La casa anglosaxona presenta diferents nombres de xips depenent dels pins3 que 

tingui. Així doncs, té el xip de 8, 14, 18, 20, 28 i 40 pins adaptables depenent de l’acció que es 

vulgui aportar com, per exemple, ajuntar-hi sensors o convertir una sortida en PWM (explicat 

posteriorment). 

Per programar Picaxe és molt senzill i intuïtiu, ja que empra el llenguatge BASIC, un tipus de 

llenguatge per a ordinador molt fàcil, extens i conegut. Tot i que sempre hi ha l’opció de 

treballar amb diagrames de flux que consisteix en ajuntar diferents blocs que contenen l’acció 

que es vol dur a terme. També cal mencionar que el programa és completament gratuït i que 

finalment pots crear una simulació del teu programa abans de carregar-lo al teu xip. 

3.2. ARDUINO 

Un altre mètode també pertanyent als programes Open-Source és Arduino. Amb la mateixa 

funció que Picaxe, Arduino és també un sistema que presenta un microcontrolador ja muntat a 

la placa electrònica que acosta aquest àmbit a un ambient més accessible i també molt intuïtiu.  

La casa Arduino és el resultat d’un projecte universitari començat el 2005 per uns estudiants 

d’Ivrea, Itàlia. Aquests ja utilitzaven aquest tipus de plaques, però el que els neguitejava molt era 

el seu alt cost. Així doncs, i amb la col·laboració d’un estudiant colombià, Hernando Barragan, 

U 
5 

3. Pins: terminals o potes d’un xip. 
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van aconseguir reduir el cost de la placa fins als 30€ que costa aproximadament el model més 

utilitzat, l’Arduino UNO. Finalment l’escola va haver de tancar però un dels promotors, David 

Cuartielles, va continuar amb aquesta idea. 

Arduino presenta actualment molts models que s’adapten a quasi tots els projectes electrònics o 

robòtics. Unes de les seves plaques més famoses són: com he comentat abans, l’Arduino UNO; 

l’Arduino MEGA, la qual té unes característiques molt semblants a l’anterior però amb més 

memòria i entrades/sortides4; l’Arduino MEGA ADK, quasi igual a l’Arduino MEGA l’únic 

que es pot interactuar amb el sistema Android fàcilment; l’Arduino NANO, una versió que 

ocupa molt poc espai però que presenta les característiques essencials, i l’Arduino ETHERNET, 

amb la qual ens podem connectar a Internet i interactuar amb ella en línia. 

Arduino utilitza un llenguatge molt semblant a que utilitzen els ordinadors, el Wiring, escrit 

amb Java per aquest motiu també es molt accessible. Els programes dissenyats amb aquesta útil 

eina, estan escrits amb el llenguatge C o C++, un llenguatge altrament ben conegut El programa 

presenta dos funcions essencials perquè el programa funcioni correctament: el setup(), que 

inicialitza la configuració que seguidament el loop() repetirà indefinidament fins que la placa 

s’aturi. Encara que personalment ho he trobat una mica més complicat que Picaxe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Entrades/sortides: forat on es connecten els cables que interactuen entre la placa i l’objecte que es 
vol dur a terme una acció. Parlarem d’entrades quan ens aportin informació del nostre ambient 
(temperatura, intensitat de llum...) i de sortides quan volem que un actuador faci l’acció que 
prèviament hem programat. 

6 

Figura 6. Logotip Arduino, 
(2010). Font: 
www.pt.wikipedia.com © 
Usuari: Brunonar 

7 

Fotografia 7. Arduino UNO R3, (Estats Units, 
2013). Font: www.arduino.cc © Arduino 
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5. Motoreductor: també anomenat reductor de velocitat, tal i com el nom indica, és un sistema per 
reduir la velocitat que pot crear, en aquest cas, els polsos elèctrics i que s’han de reduir per no malmetre 
el servomotor mitjançant una sèrie de petits engranatges. 

4. SERVOMOTOR 

et que el meu treball de recerca es basa en la construcció d’artròpodes i el seu “motor” es basa 

principalment en moure uns servomotors correctament, la millor idea és que els expliquem en 

profunditat per així comprendre perquè els robots poden realitzar aquests moviments. 

4.1. QUÈ ÉS UN SERVOMOTOR? 

Un servomotor  (o simplement servo) és un és un mecanisme que permet mitjançant impulsos 

elèctrics transformar energia elèctrica en un moviment circular concret. Això ens permet, per 

exemple, poder programar l’aparell perquè faci l’angle desitjat. És molt utilitzat en robòtica, ja 

que pot ser aplicat en articulacions per a robots (com el meu cas), en fer girar els àleps d’un avió 

teledirigit.  

En general, els servomotors poden optar per qualsevol grau escollit sempre i quan aquest es 

trobi dins del seu rang d’operació. I és que els servomotors comuns, tenen un rang d’una mica 

més de 180º per realitzar diferents angles. També existeixen els servomotors de rotació contínua 

i, com el seu nom indica, poden girar completament i realitzar una volta completa. Aquests 

últims són usats en aviació teledirigida. 

4.2. FUNCIONAMENT 

Un servomotor és principalment un motoreductor5 que posseeix d’una placa electrònica, així 

doncs, té un circuit dins seu.  

Quan un servomotor és accionat pel microcontrolador, aquest dóna la senyal a la placa 

electrònica que presenta components petits (resistències, condensadors...) que aquests alhora 

donen energia a un motor i fan girar un potenciòmetre. Seguidament, el motor fa girar uns 

engranatges (que depenent del material del que estiguin fets, dels grans que són i de la potència 

que tingui el motor donen més o menys parell) i conjuntament fan girar un eix. Finalment, 

aquest eix serà el quin ens resulti els graus donats. 

F 
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Figura 8. Parts d’un servomotor, 
(2013). Font: 
www.humanoideimagina.weebly.com 
© Joan Pellicer Jacomet 

Perquè el microcontrolador i el servomotor es puguin 

entendre, existeixen tres cables que els connecten. Aquests 

són el marró (o negre) que connecta el servo al terra (pol 

negatiu o ground GND, en anglès), el vermell que dóna 

l’alimentació a aquest i el taronja (o blanc) que correspon al 

senyal que dóna el microcontrolador al servo.  

Els tres cables fan que el servo estigui contínuament 

comprovant la consigna (valor desitjat) amb el valor que té 

l’eix que li proporciona el potenciòmetre. Si la comparació entre els dos no és la correcta, es 

produeix un senyal que fa moure l’eix fins a la posició desitjada.  

El senyal de control que surt del cable taronja té la funció de donar del microcontrolador al 

servo polsos elèctrics de 4,5 a 6 volts, de 0,75 ms (10-3 segons) a 2,25 ms, que es van repetint 

cada 20 ms. Per tant, aquets polsos són els que defineixen la posició de l’eix i, per tant, del 

servo. 

Per calcular l’angle desitjat i que ho entengui el servo mitjançant aquests polsos, es fa servir la 

fórmula següent: 

     
     

   
  

 On t representa l’amplada del pols en ms i on l’angle s’ha de donar amb graus º. 

 

 

 

 

 

 

8 
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6. Llibreria: conjunt de codis i funcions que presenta la programació C++ perquè aquesta pugui entendre 
certes paraules i puguin ser actuades mitjançant Arduino. L’Arduino s’hi pot implementar la llibreria 

<Servo.h> perquè sigui molt més fàcil programar amb servos.   

4.3. PROGRAMACIÓ 

4.3.1. Picaxe 

Per programar un servo a Picaxe, el codi perquè el servomotor el pugui reconèixer és molt fàcil. 

Simplement cal escriure la sortida on es troba el servo, i el temps que ens dóna en realitzar la 

fórmula anterior. Si volguéssim, per exemple, fer moure el servo que es troba a la sortida 

número 4 de la nostra placa IMAGINA  63 graus, hauríem d’aplicar doncs: 

    (
  

   
)                  En BASIC: servo 4, 135 

I conseqüentment se’ns mouria el servo exactament 63 graus. 

4.3.2. Arduino 

Per programar un servo mitjançant Arduino, el codi que necessitem per realitzar la funció 

desitjada és una mica més complexa. Primerament hauríem d’incloure la llibreria6 dels servos i 

crear una variable que en guardés la posició del servo en cada instant. Seguidament a la funció 

de setup hauríem de dir a quina sortida es troba el servo i finalment a la funció loop podríem 

escriure l’angle desitjat mitjançant, en el cas d’Arduino, “.write(posició).”  

Personalment he trobat que programar el servo amb Picaxe és bastant més intuïtiu que fer-ho 

amb Arduino però crec finalment que amb Arduino tens la possibilitat de realitzar moviments 

més variats i que aquests alhora interactuïn amb altres components. És clar, que com més 

components interactuï, més difícil serà el programa resultant. 
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Fotografia 9. Placa IMAGINA 
soldada, (Solsona, 2012). 
Font: Elaboració pròpia. 

5. PICAXINA 

5.1. CONFECCIÓ DEL ROBOT 

5.1.1. Aproximació a Picaxe i a IMAGINA 

es que vaig iniciar aquest treball de recerca, el primer que em va aconsellar el meu tutor és que 

comencés familiaritzant-me amb els components electrònics que hom pot trobar normalment 

en una placa. Així doncs de seguida vam encomanar, per les seves extenses aplicacions i perquè 

era la forma més fàcil d’iniciar-me en aquest món, la placa 

IMAGINA, que conté conseqüentment el xip Picaxe 20M2.  

Primerament vam començar a construir la placa, ja que ens va 

venir dessoldada. Vaig aprendre primerament a soldar 

components electrònics correctament i finalment vaig soldar tots 

els components a la placa Picaxe.  

La placa IMAGINA és desenvolupada per Robolot, una 

associació catalana que promou projectes com aquest, i com he 

dit abans, és molt versàtil. Vegem doncs què presenta. 

5.1.1.1. Components electrònics de la placa IMAGINA   

La placa IMAGINA està compota per 21 elements els quals venen explicats a continuació: 

 Brunzidor  Aparell que ens aporta mitjançant un petit altaveu, diferents sons, 

podent crear així diferents melodies compostes. 

 Condensador Electrolític  Component electrònic que utilitza líquid iònic conductor 

i que té la funció d’emmagatzemar electrons. Presenten polaritat. 

 Condensador Ceràmic  Condensador amb inductància molt petita i resistència molt 

gran. Estabilitza la senyal. 

 Díode  Component que deixa passar el corrent elèctric per un sol sentit. 

 Jack Stereo  Dispositiu que permet endollar-hi el cable per transmetre els programes 

a la placa. 

D 
9 
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 Interruptor de palanca  Simple component que l’única funció que té es tancar o 

obrir el circuit. 

 LED emissor infraroig  LED que emet senyals de codi infraroig perquè la placa 

pugui enviar senyals a un altre dispositiu amb recepció d’aquest senyals. 

 LEDs de diferents colors  Díode luminescent que emet llum de diferents colors. A la 

placa n’hi ha de verds grocs i vermells. 

 Circuit imprès de la placa  Lloc on es solden els components. 

 Polsador de contacte  Polsadors NO (normalment oberts) que si es premen 

permeten el pas del corrent elèctric a través seu. 

 Portapiles  Recipient on es posen les piles perquè la placa tingui suficient energia. 

 Resistència  Component electrònic de dos terminals que ofereix resistència al pas del 

corrent elèctric. Les emprades a la placa són de pel·lícula metàl·lica i de diferents ohms. 

 Sensor de llum LDR  Resistència fotosensible que varia el valor de la seva resistència 

depenent de la quantitat de llum que hi ha una estància o que s’hi aplica.  

 Sensor de línia  Component electrònic que utilitza un sensor que detecta dos colors, 

el blanc i el negre i que actua d’una manera o altra depenent de la programació que se 

li hagi aplicat quan trobi un color o un l’altre. 

 Sensor detector d’objectes  Component electrònic que detecta si hi ha cossos 

enviant i rebent senyals. Si la senyal la torna a rebre, vol dir, per tant, que hi ha un 

objecte. 

 Sensor receptor d’infraroig  Aparell capaç de rebre ordres del codi infraroig que 

poden emetre altres objectes i fer actuar el xip d’una manera o altra depenent del codi 

rebut. 

 Sòcol de doble contacte  Component que es solda a la placa i que s’hi pot acoblar 

un xip. La funció que té és que si un xip s’espatlla es pot extreure del sòcol i fàcilment 

afegir un xip nou, sense haver de dessoldar cap component. 

 Pins mascles  Objecte electrònic on s’hi pot acoblar diferents objectes. En el cas de la 

placa IMAGINA, els servos o un mòdul Bluetooth. 

 Pins femella  Objecte electrònic on es pot acoblar diferents objectes. En el cas de la 

placa IMAGINA, els LDRs o el sensor detector d’objectes. 

 Xip driver motors  Xip que pot controlar dos motors i que ja presenta un driver 

especial per a ells perquè entengui el llenguatge de programació Picaxe. 
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Figura 11. Esquema components placa IMAGINA, (2013). Font: www.robolot.org © Robolot 

5.1.1.2. Serigrafia i esquema del circuit de la placa IMAGINA 

 Serigrafia: dibuix sobre la col·locació dels components. 

 

 

 Circuit elèctric de la placa IMAGINA: descripció sobre la connexió electrònica dels 

components perquè funcionin coordinats i correctament.  
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Figura 10. Serigrafia de la placa IMAGINA, (2013). Font: www.robolot.org © Robolot 

11 
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12 

Figura 12. Xip Picaxe 20M2, 
(2013). Font: www.picaxe.com, © 
Picaxe 

5.1.1.3. Xip Picaxe 20M2 

És clar que no es ens podíem oblidar del cervell de tota la placa. Es tracta, doncs, del xip Picaxe 

20M2, l’últim component però essencial perquè la Picaxina (el robot) funcioni correctament. 

El microcontrolador, compacte però molt útil, és molt 

popular per a projectes educacionals ja que és molt barat i 

presenta les característiques següents: 

 Suporta 18 entrades/sortides on es pot connectar 

diferents actuadors perquè realitzin les tasques 

programades. 

 El fet que es digui “M2” significa que  totes els pins 

del xip es poden configurar com a entrades o sortides, 

realitzar tasques paral·lelament, fer servir sensors de tot tipus...  

Actualment els xips Picaxe 20M2 han substituït completament els anteriors xips Picaxe 20M. 

Personalment vaig agafar aquest tipus de xip amb la placa IMAGINA perquè per fer la Picaxina 

necessitava 8 servos i uns quants sensors per poder interactuar amb el medi i és exactament el 

que la placa m’ofereix d’una simple manera. 

5.1.2. Elaboració de la part mecànica 

Una vegada vaig haver acabat de soldar la placa, vaig començar a pensar com podria 

confeccionar un robot artròpode que s’adaptés a les característiques de la placa IMAGINA. El 

fet és que al cap de fer una recerca intensiva, vaig arribar a la conclusió que perquè un robot 

pogués avançar i moure’s, calia que tingués com a mínim 2 DOF (mot anglès corresponent a 

“degrees of freedom”  graus de llibertat). Això implica que la Picaxina s’havia de moure en els 

eixos cartesians X i Y si el que es pretenia era que una pota pogués avançar i que es comencés a 

assemblar al model d’un robot explorador. Així doncs, si la placa IMAGINA presentava fins a 8 

possibilitats de posar servomotors i per cada pota se’n necessitava dos, la Picaxina era evident 

que tindria 4 potes.  

Una vegada vaig arribar amb aquesta conclusió, vaig veure que aquest robot pertanyia al grup 

dels quadrupets (mot també anglès que relaciona els robots que tenen 4 extremitats per moure’s). 



Robòtica Exploradora  Francesc Reig i Marsol
   

 
Treball de Recerca 17 

Fotografia 13. Picaxina abans d’acoblar-hi 
els servomotors, (Oliana, 2013). Font: 
Elaboració pròpia. 

14. Picaxina amb els servomotors acoblats i 
potes de pal de gelat, (Oliana, 2013). Font: 
Elaboració pròpia. 

Seguidament vaig posar-me al disseny de la Picaxina, inspirant-me amb el robot aranya que van 

fer els de Robolot, i vaig decidir que per començar a construir quelcom senzill i fàcil aquesta era 

la millor opció. 

El cos de la Picaxina està fet de metacrilat de 2mm 

de gruix en una secció quadrangular on s’hi diposita 

al mig un tros de plàstic doblegat per les puntes que 

el tutor em va deixar amablement perquè pogués 

tenir alguna base on muntar la placa.  

Seguidament vaig pensar com elaborar les potes 

perquè aquestes fossin resistents i alhora lleugeres. 

Aquí va ser on vaig veure aquell robot de Robolot 

que va emprar pals de gelat i vaig pensar que era la 

millor opció, ja que només calia ajuntar 8 pals de gelat i obtenies fàcilment les potes estables. 

Després aquestes les vaig acoblar al robot ajuntant-les amb els àleps dels servomotors i vaig 

obtenir fàcilment una pota mòbil.  

Llavors vaig haver d’ajuntar els dos servomotors, 

ja que un té la funció de moure’s horitzontalment 

(el quin està ajuntat a la base) i l’altre de moure’s 

verticalment (el quin hi estan ajuntades les potes). 

Després d’haver ajuntat els dos servomotors, 

finalment vaig poder fixar la pota amb les seves 

articulacions a la base.  

Una vegada muntades les potes i havent-se quedat 

la Picaxina estable, vaig pensar en recobrir la part 

electrònica del robot ja que és la més fràgil i, a 

part, li donaria un millor acabat. Desgraciadament, però, al fer-me enrere a la fundació CIM 

(explicat posteriorment), vaig pensar que també estaria bé que en un dels robots es pogués 

observar la part electrònica i, per tant, no ho vaig recobrir.  

13 
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Finalment, al veure que les potes de la Picaxina presentaven una mica de flexibilitat i que no 

acabaven de suportat tot el pes requerit, vaig dissenyar un altre model de potes. Aquest últim 

model presentava més gruix en cada pota, cosa que va solucionar ràpidament aquest problema. 

Els aspectes més complicats que vaig trobar mecànicament en construir la Picaxina van ser fer 

que les articulacions, és a dir, que els que àleps dels servomotors quedessin ben fixades perquè 

el robot pogués caminar firmament.  

Una vegada finalitzada la Picaxina, crec que vaig agafar bastants coneixements principalment 

sobre com disposar els servos perquè pogués començar a pensar en un robot més complex en 

aquest apartat i, de fet, em va facilitar molt les coses pel meu següent robot. 
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15. Picaxina acabada mecànicament, 
(Oliana, 2013). Font: Elaboració 
pròpia. 

16. Picaxina amb un enfocament a les 
potes i als conseqüents servomotors, 

(Oliana, 2013). Font: Elaboració 
pròpia. 
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5.2. PROGRAMACIÓ DEL ROBOT 

5.2.1. Sistema BASIC, diagrames de flux i diverses proves 

Una vegada vaig haver muntat la Picaxina, vaig començar a realitzar diferents programes molt 

senzills. També he de dir que aquesta vegada vaig anar més ràpid a confeccionar el programa 

final perquè com havia comentat en l’apartat 1.3., ja tenia una base sobre el sistema de 

programació amb BASIC de Picaxe.  

Primerament vaig començar a moure una pota utilitzant els dos servos a la vegada, per tal de 

veure fins a quins angles aproximadament els servomotors podien girar sense que les altres 

potes es quedessin afectades. Després vaig començar a crear més programes amb millores 

perquè els moviments es fessin suaument i finalment vaig acabar implementant les quatre potes 

al programa. 

He de dir que encara que sembli inversemblant, quan realitzes programes una mica extensos, es 

millor utilitzar la programació BASIC, ja que si ho hagués fet amb diagrames de flux, 

segurament m’hauria perdut col·locant els blocs corresponents. 

5.2.2. Punt d’equilibri compensat 

Uns dels majors reptes en confeccionar la Picaxina ha estat tenir clar com s’havien de moure les 

potes del robot perquè el punt d’equilibri no es mogués gaire, ja que en cas contrari implicaria 

que el robot caigués.  

Així doncs, el principi perquè pugui avançar endavant, és que en qualsevol moment tingui 

coma a mínim tres potes al terra creant un triangle d’estabilitat. Per tant, si es vol desplaçar, per 

exemple cap endavant, s’ha de aixecar una pota, girar la pota aixecada certs graus cap endavant i 

seguidament tornar-la al terra. Però no és tant simple com això. Si es vol continuar amb el 

moviment, a part de començar a moure una pota, la pota a la diagonal contrària ha de tirar 

certs graus endarrere, ja que si després es vol aixecar com la pota anterior, aquesta podrà fer un 

gir més ampli i avançar més ràpidament. 
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Després passem ja al següent moviment. És el torn de la pota del darrere que encara no s’havia 

mogut. Ara, torna a fer el mateix moviment que l’anterior pota del darrere i per acabar de 

realitzar tots els moviments, ho acabarà de fer la pota davantera que encara no havia actuat.  

També cal dir que mentrestant una pota fa el recorregut, les altres no queden quietes, sinó que 

realitzen un gir cap endarrere i endavant per poder agafar la màxima estabilitat i que el centre 

de gravetat no surti fora del triangle que formen les tres potes que estan tocant al terra en tot 

moment. Haig de dir que per la part de programació i cinemàtica, ha estat la part més difícil 

alhora de fer un programa que s’adeqüi al que he explicat anteriorment. A la següent figura 

segurament es compren millor.  

Com que una dels grans problemes que vaig 

tenir perquè el robot s’aguantés en tot moment 

va ser el punt d’equilibri, finalment vaig optar 

per acoblar a sota el robot dos cargols de cabota 

rodona, doncs així quan una pota era aixecada 

del terra, en realitat hi havia cinc punts de 

contacte amb la superfície, cosa que va 

solucionar aquest problema. 

El conjunt d’imatges per a comprendre millor els 

passos que segueix la Picaxina en el seu 

moviment d’avanç rectilini es troben a l’annex a 

l’apartat. 

 

 

 

 

 

 

t 1    t 2    t 3     t 4 
t: unitat de temps 
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5.2.3. Programa de la Picaxina 

He de dir que un avantatge molt gran és que gràcies a l’Open-Source aquest robot se li pot 

carregar els programes que es vulgui. Això significa que la Picaxina pot dur a terme qualsevol 

moviment desitjat, fet que dota el robot d’una gran llibertat controlada, en aquest cas, via 

comandament a distància universal (en la Picaxina és el comandament de Picaxe, però funciona 

qualsevol). Aquest programa és amb el que funciona actualment la Picaxina: 

El programa comença amb la instrucció irin que permet la comunicació via infraroig entre el 

comandament i la placa IMAGINA. Seguidament es pot escollir, mitjançant la pulsació d’un 

botó en el comandament, diferents subprogrames que es van iniciant conseqüentment. 

El subprograma repos fa posar tots els servos a la posició 

inicial per si el que es vol és que es quedi estable. Una 

vegada acabat el subprograma, com tots els subprogrames, 

torna al programa principal, a l’espera d’una nova odre 

que es pugui realitzar des del comandament.  

El subprograma salutacio la funció que fa és simular que el robot 

està saludant amb algú o a quelcom, agitant doncs una de les seves 

potes davanteres.  

El subprograma ona fa la funció de comprovar que totes les potes 

toquen correctament al terra i que el robot no està desequilibrat. 

Per tant, aixeca i fa baixar cada una de les potes per separat. Fent 

aquest moviment, sembla que el robot descrigui una ona amb les 

seves extremitats. 

Quan es prem el botó 4 del comandament, 

aquest cop es passa a un subprograma 

dedicat específicament al control del 

moviment del robot (comandament). Així 

doncs, tornem a tenir la instrucció irin que 

ens permet controlar aquest cop, amb els 

botons de direcció del comandament de Picaxe, els diferents moviments.  
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Presenta un total de 4 direccions (i per tant, 4 subrutines dins d’aquest subprograma) on es pot 

moure la Picaxina: recta (endavant), endarrere (endarrere), cap a la dreta (dreta) i cap a l’esquerra 

(esquerra). 

Finalment el robot també es pot convertir en un seguidor de la 

llum, doncs gràcies als LDRs i al subprograma sensors_ldr, 

podem aplicar-ho. El programa comença instruint que els 

LDRs han de llegir la intensitat lumínica de l’ambient en el 

qual es troben. Seguidament han de comparar els valors i entre 

els dos registres obtinguts es passa a la subrutina ldr_esquerra 

on el robot anirà cap a l’esquerra si detecta que hi ha més llum 

en aquell LDR o passa a la subrutina ldr_dreta si detecta el cas 

contrari.  

El codi complet de la Picaxina, a l’igual que més aclariments sobre aquest, es troben a l’annex. 
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5.3. PLÀNOLS DEL ROBOT 
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Figura 18. Pota de fusta Picaxina (x8). Totes les mides estan en mil·límetres, 
(Oliana, 2013). Font: Elaboració pròpia. 

18 

Figura 17. Plànols del robot de la base de la Picaxina. Totes les mides estan en mil·límetres, (Oliana, 
2013). Font: Elaboració pròpia. 
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Figura 19. Peça on es subjecta la placa IMAGINA i la bateria a la Picaxina. Totes les mides estan en 
mil·límetres, (Oliana, 2013). Font: Elaboració pròpia. 

19 
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6. HEXDUINO 

6.1. CONFECCIÓ DEL ROBOT 

6.1.1. Sistema Arduino amb Lynxmotion 

na vegada finalitzada la Picaxina, encara no havia assolit tots els meus objectius, així que vaig 

voler crear aquest cop un robot que, com a mínim, superés cert obstacle que se li presentés al 

davant. 

Després d’indagar exhaustivament, vaig trobar que la millor forma de confeccionar un robot 

que presentés 6 potes va ser comprant dos microcontroladors més, ja que un defecte que té la 

placa IMAGINA és que només s’hi poden adjuntar 8 servomotors i, en aquest cas, se’n 

necessitava 12. Aquests microcontroladors eren l’Arduino MEGA ADK (fabricat per Arduino) i 

el SSC32 (fabricat per Lynxmotion).  

En teoria, simplement amb l’Arduino MEGA ADK ja cobria les necessitats, però llavors el codi 

de programació es complicava moltíssim i per donar energia a tants servos i alhora a la placa, al 

final podia passar que no tingués suficient energia o que de l’excés d’aquesta espatllés 

l’electrònica de la placa. Així doncs, vaig estar mirant plaques electròniques expressament per 

controlar servomotors i vaig decidir, pel seu fàcil accés, ús i programació que la SSC32 era la 

millor opció. Per tant, ara ja tenia els problemes relacionats amb donar energia i programació 

solucionats. Però realment com m’ajuda la placa SSC32? 

La funció principal de la placa SSC32 és controlar, com el seu nom indica, fins a 32 

servomotors. Accionada pel microcontrolador ATMEGA168-20PU, aquesta ens ofereix poder 

controlar un servo mitjançant un codi (explicat posteriorment) relativament fàcil i molt útil. Per 

exemple, quan es vol controlar dos servos però aquests han de fer angles diferents i han 

d’acabar de finalitzar-los al mateix temps, gràcies al xip això es pot realitzar.  

Aquesta acció i moltes altres igualment interessants fan que aquesta placa ens faciliti molt el 

procés per poder realitzar robots articulats i que persones sense un alt nivell de robòtica ho 

puguin dur a terme. Però tampoc no hem de deixar de banda la nostra Arduino. 

U 
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Fotografia 20. Disseny de l’Hexduino amb cartró, seguidament el disseny de la pota i com a resultat final 
el model de metacrilat, (Oliana, 2013). Font: Elaboració pròpia. 

Finalment, cal que acabem d’aclarir la interconnexió entre aquets dos dispositius. L’Arduino, 

doncs, és el “cervell” de tota l’electrònica i dels processos que s’han de dur a terme perquè la 

“medul·la espinal” o la SSC32 els entengui i els pugui realitzar tal i com l’usuari ha demanat. És 

aquest el perquè de la tria d’aquestes dues plaques que incorpora l’Hexduino, perquè 

l’associació d’ambdues m’ha permès realitzar aquest treball sense gaires complicacions en aquest 

àmbit. 

6.1.2. Modelatge i prototip de l’Hexduino 

Dur a terme aquest segon robot sabia que no era fàcil, així que vaig anar per parts. 

Primerament, havia de pensar en un model per a l’Hexduino que s’hi podés posar 12 servos 

amb 6 potes, és a dir, 2 servos per pota. Aquesta part del treball he de dir que m’ha suposat un 

gran esforç, ja que no sols es tractava de crear unes peces que ajuntessin els dos servos, sinó que 

aquestes també havien de quedar-se fixades als eixos d’aquests perquè poguessin girar i, per tant, 

realitzar el gir, ja que sense aquest moviment el robot no hagués pogut avançar. 

En un principi em van venir moltes idees a la ment sobre la forma de l’Hexduino així que vaig 

començar a realitzar diferents prototips per aquest fins que finalment gràcies a la seva rigidesa i 

capacitat de moviment vaig optar pel model que porta actualment. 

El primer model es basa en un simple hexàgon regular de 15cm de radi el qual conformava la 

base del robot. Les potes consistien en una peça en forma de creu grega de 4,5cm de costat i 

que si agafaves els costats paral·lels i els estiraves dos a dos en direcció contrària, un enganxava 

el servo que feia el moviment horitzontal i l’altre, el vertical. Aquest model em va agradar força, 

però finalment a l’hora de construir-ho amb metacrilat, encara que el resultat final em va 

agradar força, em vaig adonar que la mobilitat dels servos verticals es veia molt reduïda.  

20 
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Fotografia 22. Elaboració del 2n prototip on es veu la part superior, el disseny de les potes i la part inferior, 
d’esquerra a dreta respectivament, (Oliana, 2013). Font: Elaboració pròpia. 

També vaig dissenyar un altre model, aquest cas una mica més simple de modelar però que 

tenia molta més mobilitat en les seves potes verticals, és a dir, els servos exteriors. Un cop acabat 

el prototip, però, vaig veure que la disposició de les potes en els servos exteriors no permetien 

superar un obstacle fàcilment. 

6.1.3. Elaboració de la part mecànica 

Una vegada vaig haver escollit el millor disseny perquè m’aportés estabilitat i resistència per al 

meu robot, vaig començar a construir-lo. Haig de dir que també vaig agafar bastantes idees del 

primer prototip que vaig realitzar amb metacrilat, ja que presentava molta solidesa al conjunt. 

Per tant, els canvis que vaig realitzar van ser essencialment a les potes. L’Hexduino, doncs, està 

construït sobre una planxa de metacrilat transparent de 2,5mm de gruix. Vaig escollir el 

metacrilat principalment perquè era un termoplàstic7 i era bastant rígid. 

Primerament el robot presenta la forma d’un hexàgon allargat per dos costats paral·lels. És 

precisament allargat perquè és la forma òptima que pot tenir aquest robot si es vol que les potes 

també es puguin moure endarrere i, per tant, caminar endarrere. És a dir, que els vèrtex 

d’aquesta base estan suficientment separats perquè els servos no es toquin entre si, cosa que si 

es donés el cas podria trencar el robot. Finalment, cada vèrtex s’ha arrodonit per qüestions 

d’estètica. 

Havent acabat la base, ara tocava realitzar el procés més complicat: les potes. Aquesta part del 

treball és una que també em va costar assolir, ja que la part més complicada era connectar la 

“urpa” (servomotor de l’eix Y) amb l’articulació de la pota en conjunt (servomotor de l’eix X).  

Així doncs, el primer que vaig construir va ser l’urpa. L’urpa consisteix en dos rectangles que 

s’ajunten per la part que toca al terra. Pel que fa al costat contrari d’aquests rectangles, 

21 



Robòtica Exploradora  Francesc Reig i Marsol
   

 
Treball de Recerca 28 

presenten uns forats perquè es pugui acoblar l’urpa per una banda, a l’eix del servomotor, i per 

l’altra a un eix format a la part del darrere del servomotor, per repartir simplement la càrrega 

que exerceix el pes sobre un eix, aconseguint d’aquesta manera una major estabilitat.  

Després d’haver realitzat l’urpa vaig construir l’articulació on hi va el servomotor que gira 

horitzontalment. Aquest disseny ha estat bastant més difícil d’assolir pel fet de la complexitat de 

la peça, ja que ha d’unir la base amb l’urpa. La peça és semblant a un quadrat però presenta una 

part central on hi ha dipositat el servomotor i  bastants doblecs al seu voltant que són 

perpendiculars entre ells. Una vegada tallada la peça, vaig doblegar la planta inferior perquè es 

pogués recolzar el servo per la part de baix. Seguidament vaig doblegar els laterals del quadrat, ja 

que aquests tenen la funció d’unir, utilitzant caragols, els forats que ja té el servo de fàbrica amb 

la peça. Aquests, doncs, tenen la funció de subjecció del servomotor a la peça. Finalment, vaig 

doblegar un tros de la part de dalt del quadrat ja que fa la funció d’unir els dos servos 

mitjançant també caragols als forats que té l’altre servo de l’eix Y. 

Abans, però, de poder unir els dos servos amb la pota, vaig haver de configurar aquests a 90º 

perquè si no ho hagués fet així, al estar unit el servo amb la pota i posar que faci un gir de 45 

graus, per exemple, realment no hauria girat els 45º. Això és degut que el servomotor venint de 

la fàbrica no es sap quin grau presenta el seu eix, a més que segurament per comprovar que 

funciona l’eix, ha estat modificat manualment, és a dir, que els servos no venen amb els 90º 

programats de fàbrica. 

Ara ja configurats els servos al seu lloc corresponent, ja vaig poder ajuntar el servo amb la peça 

de metacrilat mitjançant els forats que té expressament als àleps (en aquest cas no hi ha àlep, 

sinó que és una circumferència però presenta també forats) del servomotor. Després d’haver 

realitzat aquest últim pas, vaig completar muntatge íntegre l’Hexduino. 

Finalment cal aclarir que perquè el servomotor pogués girar i no suportés tant esforç en un sol 

punt, vaig haver d’instal·lar un altre eix al costat oposat d’on es troba normalment. Ho vaig 

realitzar simplement soldant un tipus d’àlep que ja venia amb el servomotor, ja que a l’hora de 

fer els forats al metacrilat, aquests podien ser del mateix diàmetre. 
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L’últim pas mecànicament que vaig fer va ser recobrir la part electrònica de l’Hexduino amb un 

motlle que vaig dissenyar prèviament per així poder, mitjançant un escalfador de plàstics, donar 

la forma desitjada.  
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Fotografia 22. Hexduino amb el 
model final, amb una vista d’alçat, 

(Oliana, 2013). Font: Elaboració 
pròpia. 
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Fotografia 23. Hexduino 
amb el model final, amb 
una vista quasi de perfil, 
(Oliana, 2013). Font: 
Elaboració pròpia. 
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6.1.3.1 Recobriment de l’Hexduino 

Una vegada muntat el xassís del robot i havent realitzat la connexió elèctrica del mateix, vaig 

pensar que el fet de recobrir el cablejat amb un plàstic sempre seria més agradable a la vista. 

Així doncs, vaig començar a pensar quin podria ser l’acabat desitjat. 

Vaig decidir bastants models de recobriment (motlles), com ara el d’una simple semiesfera, un 

cilindre partit per la meitat, un volum de forma quadrangular... fins i tot vaig realitzar uns 

plànols en 3D on vaig poder crear el meu propi disseny (explicat posteriorment) fins que al final 

em vaig decidir per un motlle amb forma quasi el·lipsoïdal. 

Per poder realitzar el recobriment vaig optar finalment per escalfar un termoplàstic, en el meu 

cas PVC, i, mitjançant una emmotlladora de plàstics, vaig donar-li la forma que havia fet amb 

un motlle de guix.  

Per confeccionar el motlle primerament vaig barrejar guix amb aigua en un recipient amb la 

forma que volia i vaig deixar que s’assequés completament. Un cop sec el guix, vaig construir el 

tros de fusta rectangular (de dimensions 202X278mm, observable a l’annex) que es necessita 

per dipositar-lo a l’emmotllador de plàstics. Seguidament vaig enganxar el motlle de guix al tros 

de fusta construït i finalment vaig realitzar uns forats a la fusta que no era coberta pel motlle 

perquè l’emmotlladora pogués succionar l’aire sense problemes i conseqüentment fer el buit. 

Una vegada realitzat el motlle per complet, vaig utilitzar l’emmotlladora. Primerament s’ha de 

connectar i indicar amb quina potència es vol escalfar les resistències que disminuiran la 

resistència plàstica del PVC fins convertir-lo quasi en líquid. Quan el PVC es troba amb aquest 

estat, que es pot apreciar gràcies a la forma ovalada que produeix uns deu minuts després de 

l’escalfament, ràpidament s’ha de retirar les resistències que escalfen el plàstic, aixecar el motlle 

cap amunt perquè toqui amb el termoplàstic mitjançant una palanca i accionar l’interruptor 

que permet fer el buit a l’habitacle que es forma entre el plàstic i el lloc on es diposita el motlle. 

És gràcies a la tècnica del buit que el plàstic agafa el perfil desitjat, ja que l’aire que queda entre 

el plàstic, el motlle i la fusta és succionat cap a baix gràcies als forats realitzats a la fusta. Per 

tant, una part important per a l’emmotllament d’aquests plàstics és realitzar com més forats 

millor a la fusta, ja que així facilitem l’extracció a la bomba que realitza el buit. També cal afegir 

que el perfilat òptim del plàstic dependrà de la potència que té la bomba que realitza el buit. 
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Figura 24. Serigrafia de la placa Arduino MEGA ADK, (2013). Font: www.arduino.cc © 
Arduino 

6.1.4. Serigrafia i circuit elèctric Arduino MEGA ADK 

 Aquesta serigrafia es pot veure que és molt més complexa que la de Picaxe, ja que té 

molts altres components com ara més entrades i sortides o un xip més elaborat.  

 Aquest circuit elèctric també està conseqüentment molt més treballat que el de la placa 

IMAGINA, ja que Arduino està pensat també per a un món més professional.  
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Figura 25. Esquema elèctric de la placa Arduino MEGA ADK (2013). Font: www.arduino.cc © Arduino 
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Figura 26. Serigrafia de la placa Lynxmotion SSC32 (2013). Font: www.lynxmotion.com © 
Lynxmotion 

6.1.5. Serigrafia i circuit elèctric Lynxmotion SSC32 

 En aquesta serigrafia es pot observar com la majoria de components que té són els 

canals per poder-hi afegir molts servomotors.  

 En el circuit elèctric corresponent es mostra com la majoria d’accions que fa el xip van 

dirigides cap als canals dels servomotors.  
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Figura 27. Esquema elèctric de la placa Lynxmotion SSC32 (2013). Font: 
www.lynxmotion.com © Lynxmotion 
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6.2. PROGRAMA DEL ROBOT 

6.2.1. Interfície Arduino  

Per tal que l’Hexduino pugui realitzar els moviments complexos que fa per poder avançar, com 

tot robot, necessita un cervell. Aquest cervell, doncs, és la placa Arduino, amb la que he 

realitzat el programa conseqüent. 

Arduino utilitza un llenguatge propi de programació d’alt nivell7 anomenat Processing encara 

que si es vol, es pot utilitzar altres llenguatges com ara els més coneguts C++ i Java. En el meu 

programa, he utilitzat el C++ però escrit directament a l’aplicació de l’Arduino. 

 L’estructura del llenguatge Arduino és molt bàsica i intuïtiva ja que presenta una sintaxis 

simple com ara els delimitadors (;,{}) que engloben una operació o subprograma, els operadors 

aritmètics (+,-,*,/,%) que ens permeten realitzar operacions numèriques, els operadors de 

comparació (==,!=,<,>,<=,>=) que comparen operacions numèriques o fins i tot uns 

incrementadors (++) que pugen els valors d’unes variables que definim al començar el 

programa. També presenta estructures de control com els condicionals (if, if...else, switch case) 

que realitzen una tasca o una altra depenent de la informació provinent de les variables o també 

els bucles (for, while, do.. while) que repeteixen unes accions indefinidament. 

Com es pot observar, Arduino és una eina simple i eficaç que m’ha permès realitzar el programa 

adequat a les meves necessitats, i que dins el meu robot, com que és un llenguatge Open-Source 

permet a l’Hexduino moure’s i comunicar-se de moltíssimes maneres. 

6.2.2. Interfície Lynxmotion SSC32 

Una vegada tenim pensada l’acció que el cervell  de l’Hexduino vol realitzar, ara toca enviar 

aquesta ordre a la medul·la espinal, en aquest cas, la placa SSC32 de Lynxmotion. Aquesta 

utilitza el llenguatge ASCII però que el seu xip està preprogramat amb unes certes opcions 

pensades per al moviment dels servos. Així doncs, encara que el robot no es mogui a través de 

cap programa provinent del xip de la placa SSC32, presenta també una sintaxis molt simple i 

molt encarada als robots articulats. 

7. Llenguatge de programació d’alt nivell: llenguatge informàtic que comprèn fàcilment l’ordinador 
però que, en canvi, ens és molt laboriós per als usuaris descobrir què ens vol transmetre. 
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Centrant-nos en com moure un servomotor solament a través de l’SSC32, és molt simple 

perquè només es necessita unes poques línies de codi perquè els servos realitzin moviments 

bastant complexes. Per tant, primerament afegim “#” per indicar quin a quin canal està 

connectat el servo. Després indiquem, a través d’una “P”, l’amplada del pols que ha de circular 

pel servo. Seguidament podem afegir, si volem, la velocitat a que volem que vagi el servo (en 

microsegons), amb el comandament “S” o el temps (en mil·lisegons) que volem que es mogui 

mentre està acabant de realitzar l’angle desitjat, amb el comandament “T”. Finalment hem de 

posar “<cr>” perquè el xip entengui que ha de començar l’acció.  

Un exemple del moviment d’un servo  amb llenguatge ASCII seria: “#5 P1600 S750 <cr>”. 

Aquí podem veure que hem donat l’acció al servomotor que es troba connectat al canal 5, 

perquè el seu pols sigui de 1600, i perquè vagi a una velocitat de 750 microsegons per segon.   

6.2.3. Punt d’equilibri compensat 

En el cas de l’Hexduino, quasi no ha estat necessari focalitzar-me en aquest punt, ja que al tenir 

6 potes en els vèrtex d’un hexàgon regular, presenta més punts per recolzar-se al terra que la 

Picaxina, per tant, vol dir molta més estabilitat.  

Per poder avançar cap endavant, l’Hexduino es basa també en el triangle d’estabilitat que 

presentava la Picaxina però aquest cop pot aixecar a la vegada 3 potes. Així doncs, aquest 

aixecarà les potes que formen un triangle equilàter entre elles, ja que aquest és el mètode més 

estable possible del robot.  
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Punt vermell: pota no toca al terra 

Punt blanc: pota toca al terra 

Es pot observar que el triangles formats per ajuntar els 

vèrtexs del mateix color contenen el punt d’equilibri a 

l’interior (baricentre), per tant, l’Hexduino no caurà. 

El primer moviment que fa el robot és aixecar els 3 

servomotors de l’ex Y d’un dels triangles d’estabilitat. 

Seguidament actuen tots els servomotors de l’eix X, 

però aquests fan també actuant de tres en tres 

(mantenint sempre el triangle). Aquests fan un 

moviment invers entre els dos triangles d’equilibri, és a dir, els servomotors pertanyents a les 

potes que toquen al terra realitzen un moviment en sentit horari i els que no toquen al terra, 

un sentit antihorari al mateix temps. Així aquest moviment permet, per una banda avançar cap 

endavant per les potes que toquen amb el terra i per altra, col·locar les potes que no toquen al 

terra un lloc més endavant del que estaven abans per així poder realitzar el moviment següent. 

Finalment l’últim moviment consisteix en fer moure els servomotors de l’eix Y perquè potes 

que no toquen al terra hi acabin tocant. Una vegada acabat aquest conjunt de moviments, 

l’únic que cal és realitzar-los indefinidament per avançar cap endavant el temps que es vulgui. Si 

el que es vol es anar cap endarrere, els moviments són els mateixos l’únic que a l’invers. 

I si el que desitgem és girar cap un costat o cap a l’altre (que seria l’invers de girar cap un costat) 

primerament s’ha d’aixecar els 3 servos (sempre mantenint el triangle) i després girar tots els 

servos de l’eix X aplicant un gir bastant petit en sentit horari, si es vol girar cap a la dreta, i 

antihorari, si es vol girar cap a l’esquerra. Finalment s’ha de baixar els servos de l’eix Y del 

mateix triangle que els havia aixecat i repetir aquest procés unes quantes vegades. Si el que es 

vol es girar cap al costat contrari, s’hauran d’aixecar l’altre triangle d’equilibri, pel que respecta 

als servos de l’eix Y i fer girar tots els servos de l’eix X en el sentit contrari. . 

6.2.4. Programa de l’Hexduino 

Un gran avantatge que presenta l’Hexduino és que també està realitzat en Open-Source, ja que 

l’Arduino també pertany aquest tipus de plaques electròniques. El programa d’aquest robot 

m’ha costat de realitzar una mica més, ja que per a mi, el llenguatge BASIC el conec millor, i 

 Punt vermell: pota no toca al terra 

 Punt blanc: pota toca al terra 

 Es pot observar que el triangles formats per 

ajuntar els vèrtexs del mateix color contenen el 

punt d’equilibri a l’interior (baricentre), per tant, 

l’Hexduino no caurà. 
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també perquè he implementat el control del robot via infraroig (sensor d’obstacles) cosa que fa 

la programació una mica més complicada. Aquest programa és amb el que funciona actualment 

l’Hexduino: 

El programa consta de 12 subprogrames els quals estan comunicats entre ells. El programa 

comença amb el subprograma robot_principal on es comuniquen la placa Arduino Mega ADK i 

la placa Lynxmotion SSC32 i es duen a terme els processos d’inicialització amb el subprograma 

Init(). Una vegada acabats aquestes dues inicialitzacions, el robot comença a caminar 

indefinidament amb el subprograma Walk() fins que topa amb algun objecte. 

En el programa Init(), el robot fa uns sorolls per indicar que està llest i que realitzarà el 

procediment d’aquest subprograma. Així doncs, començarà aixecant les potes enlaire per agafar-

lo i seguidament baixarà les potes per dipositar-lo al terra.  

Seguidament començarà el 

subprograma Walk(), que el que 

simplement fa és anar avançant 

endavant seguint unes seqüències 

de moviments establertes i 

comprovant, en cada moment, si 

hi ha un obstacle al davant 

mitjançant el subprograma Head().  
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El que fa aquest subprograma és comprovar si al seu davant té algun objecte mitjançant un 

sensor d’obstacles connectat a un servomotor addicional que el permet comprovar no només si 

té objectes al davant, sinó també si en té a l’esquerra o a la dreta. Depenent d’on es trobi 

l’obstacle, girarà cap a la dreta o l’esquerra, és a dir, cap a la direcció inversa d’on es trobi 

l’objecte detectat. També té la funció de que si no passa res dels dos casos anteriors però hi ha 

un objecte al seu davant, el robot tirarà endarrere i seguidament triarà, a l’atzar, si vol girar cap 

a la dreta o cap a l’esquerra. 

Per girar cap a la dreta TurnRight(), cap a l’esquerra TurnLeft(), o caminar cap endarrere 

WalkBack(), fa servir també una sèrie de seqüències que són inverses entre si, és a dir, 

TurnRight() i TurnLeft() fan moviments iguals però contraris pel que fa al sentit de gir dels 

servomotors, a l’igual que passa amb Walk() i WalkBack(). 

També existeix el subprograma WalkStop() que la única funció que fa es descansar entre quan es 

canvia de subprograma, per exemple, de quan el robot va caminant amb el subprograma Walk() 

i es troba amb un obstacle a l’esquerra, aquest abans de girar cap a la dreta TurnRight(), passa pel 

subprograma WalkStop() i seguidament comença amb el programa que gira el robot cap a la 

dreta. 
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Però per accionar tots aquestes seqüències de moviments que acciona simplement l’Arduino, 

cal definir unes posicions per als servos, que és que es duu a terme en el subprograma posicions. 

Allà, compta amb moltes subrutines, on cadascun d’aquestes compten amb la posició d’un 

servomotor depenent si es vol pujar o baixar una pota (eix Y, potes B) o tirar endavant, 

endarrere o quedar-se a la part intermitja del cos (eix X, potes A). És únicament amb aquest 

subprograma on Arduino i Lynxmotion es comuniquen, o més ben dit, on solament la placa 

SSC32 és necessària, però no genysmenys despreciable, doncs gràcies al microcontrolador que 

posseeix, permet que els servos es moguin de forma conjunta i al mateix temps. Algun exemple 

de les subrutines que presenta aquest subprograma són: 

Finalment i com a complement, el robot també posseeix un brunzidor i tres LEDs que es van 

accionant quan comença un subprograma nou (pel que fa al brunzidor) i que canvien el color 

dels LEDs depenent del programa que s’estigui executant. Així doncs, per completar els 12 

subprogrames, hi ha, depenent del LED que estigui emetent llum, el subprograma LEDGroc(), 

LEDVerd() i LEDVermell(). 

El codi complet de l’Hexduino, a l’igual que més aclariments sobre aquest, es troben a l’annex. 
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6.3. PLÀNOLS DEL ROBOT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Peça hexagonal on hi ha els components electrònics i els servomotors acoblats de l’Hexduino. 
Totes les mides estan en mil·límetres,(Oliana, 2013). Font: Elaboració pròpia. 
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Figura 29. Peça en funció d’urpa on s’acobla el servomotor corresponent al moviment  Y. Totes les 
mides estan en mil·límetres, (Oliana, 2013). Font: Elaboració pròpia. 



Robòtica Exploradora  Francesc Reig i Marsol
   

 
Treball de Recerca 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

Figura 30. Peça que ajunta l’urpa amb la base de l’Hexduino, on s’hi acobla el servomotor 
corresponent al moviment X, (Oliana, 2013). Font: Elaboració pròpia. 
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7. APROXIMACIÓ AL MÓN LABORAL 

na vegada vaig haver acabat el xassís dels dos robots vaig pensar en un acabat pels dos. Així 

doncs, havia sentit a parlar de les impressores 3D, però només sabia que servien per crear 

qualsevol objecte de la forma que volguessis, ja que eres tu qui, mitjançant plànols 3D, decidies 

el modelat final. 

Així com també vaig voler apropar-me al món laboral pel que fa al tractament de plàstics i, com 

que a Oliana disposem de la fàbrica Taurus (seu de l’empresa Taurus Group), vaig anar a 

demanar consell sobre aquest aspecte ja que ells utilitzen models de plàstics específics per a 

vendre productes elèctrics (assecadors, rentadores, robots que preparen el menjar...). 

Ells em van aconsellar, gràcies a les preferències que jo els vaig indicar, que utilitzés aquest 

mètode d’impressora, així que molt amablement em van passar diferents contactes d’empreses 

que s’hi dedicaven. Una d’elles era la Fundació CIM. Al veure que es tractava d’una fundació i 

que també tenia un conveni amb la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), vaig interessar-

me per aquest contacte.  

Tot just contactar amb ells, em van tractar com si realment fos un client que demana el seu 

disseny per qualsevol motiu. Seguidament, els vaig enviar els plànols que havia realitzat al meu 

gust amb l’AutoCAD – Autodesk (versió per a estudiants) i em van aconsellar quines podrien 

ser les millors prestacions per a que s’adaptessin a les necessitats que buscava.  

Els meus requisits eren, doncs, realitzar un robot explorador terrestre que pogués fer accions 

que els humans no podessin dur a terme (accedir a llocs amb algun tipus de contaminació o de 

difícil accés per l’humà) i interactuar amb el medi que l’envolta. Per tant, els robots havien de 

ser resistents a agents meteorològics i que el plàstic fos lleuger, resistent mecànicament, una 

mica rígid i amb un color viu ja que havia d’accedir a llocs on potser hi hagués poca visibilitat 

pels humans. 

En conseqüència, ells em van aconsellar la tecnologia de colada al buit de resina PUR. Aquesta 

resina havia de ser símil a la d’ABS i amb un índex de flamabilitat V0 o V1 (d’aquí la resistència 

als agents meteorològics). Però primer s’havia de realitzar una peça màster i després el motlle en 

silicona. Aquesta tècnica feia que el termini de lliurament fos dues o tres setmanes.  

U 
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Per altra banda, si el que buscava era una tecnologia més ràpida (quatre o cinc dies), em van 

recomanar el sinteritzat de poliamida, però no presentava les mateixes condicions mecàniques 

que la resina PUR ni tampoc era de ràpid extinció en cas de flama. 

Finalment, vaig abandonar la idea simplement per motius econòmics. El pressupost de les peces 

al final va ser entre 1500 a 2000€ pel que fa a la tècnica de colada al buit amb resina PUR i 

entre 800 a 1000€ per a la tècnica del sinteritzat de poliamida. En vista aquest preu, vaig pensar 

que no era viable i que quedava fora del pressupost d’un alumne. Encara que aquesta part del 

projecte no ha arribat a la llum, he après moltíssim sobre com funciona en la realitat el sector 

industrial de Ràpid Prototyping o impressió de peces 3D i m’ha fet pensar, per un moment, la 

comercialització del robot. Per tant, en aquesta etapa del projecte vaig veure un possible 

enfocament del meu Treball de Recerca cap al món industrial, real. 

Els correus de contacte amb la fundació CIM es poden observar a l’annex. 
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Figura 31. Logotip Fundació CIM, (2013). Font: www.fundaciócim.org © Fundació CIM 
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Figura 32. Logotip Taurus Group, (2013). Font: www.taurus-home.com/ca © Taurus Group 
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8. APLICACIONS A LA VIDA REAL 

es que vaig començar aquest Treball de Recerca, volia realitzar un robot, però no un robot 

qualsevol, sinó un que pogués aportar una millora a la nostra societat, que ens facilités la vida. 

Així doncs, realitzar un robot que pogués, primerament posseir potes amb les quals desplaçar-se 

obria un ventall d’opcions molt ampli. Mentre que permetia superar obstacles de certa alçada 

simplement passant la pota per sobre, també podia accedir a llocs on la superfície del terreny 

era irregular. 

Però no tan sols ens quedem aquí, els robots que he creat es poden aplicar en molts àmbits de 

treball pel que fa a la exploració, ja que al ser articulats, moure’s amb potes i ser d’una mida 

reduïda, poden accedir a llocs on els humans no els és impossible ja sigui per causes 

fisiològiques (la mida) o fins i tot en  llocs on hi ha contaminació (ja sigui radioactiva, 

química...). 

El fet també que no realitzi indefinidament una seqüència fixa d’ordres, i que implementi 

sensors perquè puguin interactuar amb el medi ambient fa que els robots es tornin molt més 

versàtils, ja que adquireixen una intel·ligència artificial, i per tant, poden prendre decisions per 

ells sols (mitjançant el sensor d’obstacles en l’Hexduino i la Picaxina o la implementació de 

LDRs en el cas de la Picaxina) o la possibilitat ser controlats per un humà i, per tant, moure’s i 

accedir a qualsevol lloc desitjat (mitjançant el comandament i la recepció d’infraroigs que 

presenta la Picaxina) com s’ha comentat anteriorment. 

Per tant, crear aquests robots significa un avanç per a la nostra societat i és aquest motiu el que 

em va fer escollir tirar endavant aquest projecte.  
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9.  PRESSUPOST 

COMPONENT UNITATS PREU UNITAT PREU TOTAL 
Placa IMAGINA + 

Comandament 
PICAXE 

1 53,66€ 53,66€ 

Servomotor per a 
realitzar proves 

1 11,35€ 11,35€ 

Metacrilat negre 1 4,06€ 4,06€ 
Mòdul Bluetooth JY-

MCU 
1 11,22€ 11,22€ 

Microservomotors per 
a construir la primera 
aranya robot amb 3 

servos 

3 5,85€ 17,55€ 

Filferro pel robot amb 
3 servos 

1 0,75€ 0,75€ 

Super Glue 3 1 3,25€ 3,25€ 
Adaptador per al 
Nunchuck (Wii) 

1 4,78€ 4,78€ 

Servomotor Vigor VS-
2A 

22 8,18€ 179,96€ 

Arduino Mega ADK 1 59,00€ 59,00€ 
Commutador Circuit 
Imprès (Interruptor) 

2 0,41€ 0,82€ 

Microcontrolador 
Picaxe 20M2 

1 3,60€ 3,60€ 

Controlador de 
Servomotors de 32 
canals Lynxmotion 

SSC32 

1 43,45€ 43,45€ 

Metacrilat transparent 
1000X700X2,5mm 

2 12,5€ 25€ 

TOTAL: 418,45€ 
 

al i com es pot observar en la taula anterior, una bona part del pressupost ha estat destinat als 

servomotors fet que per a aquest treball de recerca se’n necessitava molts. En aquest apartat he 

de dir que he buscat molts servos que donessin el parell suficient (5kg·cm) i que alhora fossin 

relativament econòmics. He de dir que he tingut bastanta sort, ja que normalment aquest preu, 

pel parell que poden oferir, actualment en el mercat estan molt més elevats. 
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10. CONCLUSIÓ 

10.1. MILLORES 

na de les coses positives i extraordinàries que permet fer la robòtica i, en general la tecnologia, 

és que mai és suficient. Mai pots arribar a perfeccionar el robot, ja que sempre pots afegir-hi un 

extra que fa que aquella versió que tenies del robot i que semblava que fos insuperable, quedi 

vella, atraçada. En part també es degut perquè el ser humà mai pot arribar a la perfecció. 

Així doncs, aquest fet es pot observar al meu Treball de Recerca. Encara que l’Hexduino sigui 

una evolució de la Picaxina, sempre es poden millorar tant un robot com l’altre. Com sempre, 

aquestes millores no s’han pogut materialitzar degut al temps. 

Pel que fa a la Picaxina, un millora que hagués pogut implementar, tenint en compte les 

prestacions que ofereix la placa, és donar ús al sensor de línia, com també implementar uns 

motors per si el que es vol es augmentar la velocitat de desplaçament del robot, ja que en aquest 

cas, el microcontrolador utilitzat per a motors no s’utilitza en absolut. També es podria utilitzar 

un sensor d’obstacles que abastés més regió i el mateix pels LDRs. 

Pel que fa a l’Hexduino, tenint en compte les prestacions que ofereixen les dues plaques, aquí si 

es creu oportú o es necessita, es poden afegir infinitat de millores. Aquestes millores poden ser 

qualsevol objecte que es pugui controlar digitalment, ja que gràcies a la placa Arduino es pot 

controlar qualsevol objecte, ja actuï com a entrada o sortida. Així doncs, una de les millores que 

havia pensat i que constava com a objectiu era controlar l’Hexduino via Bluetooh i, per tant, 

amb un smpartphone. Això permet un control precís i constant del robot amb la millora de que 

es pot controlar a distància, sense la necessitat de fils.  

Una altra millora per a l’Hexduino en la que també vaig treballar va ser aprofitar 

l’acceleròmetre que porta incorporat el Nunchuck i aplicar-lo al robot, fent que l’Hexduino 

imiti el moviment del Nunchuck. Aquesta millora, però, comporta la creació d’un algoritme, 

cosa que en conseqüència complica la part de programació. 

Finalment, també hagués pogut millorar la mart mecànica implementant 1 servo més per a cada 

pota, fet que comportaria utilitzar els 3 graus de llibertat X, Y i Z i, per tant, poder realitzar uns 

moviments més suaus i reals. 
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El camp de la robòtica és cada dia més gran ja que cada dia evolucionen les tècniques 

electròniques com informàtiques necessàries perquè aquesta faci un pas endavant i no 

s’endarrereixi. Així doncs, podem trobar que la robòtica ja ens ha envaït la nostra vida, però en 

el sentit positiu de la paraula, ja que gràcies a ella hem pogut arribar i arribarem a llocs encara 

per descobrir.  

10.2. OPINIÓ PERSONAL 

Una vegada finalitzat aquest treball, puc extreure d’ell un munt d’informació i coneixements 

que podré aplicar posteriorment en els meus estudis universitaris i fins i tot de post grau.  

Partint dels simples coneixements sobre com connectar, per exemple, un LED o perquè 

adjuntar-hi una resistència perquè no es fongui aquest, puc dir que els meus inicis, comparats 

amb ara, han evolucionat exponencialment.  

No tan sols ara sé com interconnectar diferents aparells electrònics com brunzidors, 

servomotors, sensors de proximitat o d’intensitat lumínica, bateries, piles, receptors d’infraroig, 

etc. sinó també sé administrar els voltatges i els amperes correctament perquè el circuit no es 

malmeti i fins i tot he après el funcionament dels xips i de les plaques electròniques.  

Però no tan sols he tocat aspectes elèctrics, també he après com programar tots aquests aparells 

perquè puguin respondre a les necessitats en un moment determinat. És a dir, també he après 

diferents llenguatges de programació així que també m’he enriquit en aquest àmbit.  

Finalment també he tocat temes mecànics i una mica el comportament dels plàstics, com la seva 

utilització i tria depenent dels requisits proposats. Però realment puc afirmar que he abordat, 

dins el temps que he disposat, tots aquests àmbits ja que per molt bonica que sembli la teoria, 

és realment quan es posa en pràctica que es veu si correspon o no.  

Una altra part del que comporta fer recerca són els errors. Durant el temps que hi he dedicat, 

m’han sorgit molts errors que he pogut anar solucionant. I crec que cometre errors és una part 

molt important de la recerca, ja que et permet evolucionar i enriquir-te positivament per 

després no tornar a cometre el mateix error i tenir més coneixement d’aquell àmbit. 

Doncs va ser Thomas Edison qui va dir: “No vaig fracassar, només vaig descobrir 999 maneres 

de com no fer una bombeta”. 
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