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1.INTRODUCCIÓ

1.1.OBJECTIUS I EL QUE VULL APRENDRE

El meu objectiu principal a l'hora de fer aquest 

treball  ha estat  poder  construir  un robot  que 

caminés  com  una  persona,  imitant  els 

moviments  dels  humans,  combinant 

coneixements  d'electrònica  i  informàtica. 

M'agradaria poder demostrar que els robots es 

convertiran  en  eines  indispensables  en  la 

nostra societat per fer feines que, si les fa una 

persona,  poden  ser  perilloses,  com  per 

exemple:  entrar  en  una  zona  d'alta  radiació, 

treballar  en  una  mina...  Tot  i  que  puguem 

pensar que es pot tardar molt temps a arribar 

en aquest punt, hem de tenir en compte que 

aquest camp està avançant molt ràpidament ja 

que, encara que no ens referim a ells com a robots, tots els aparells electrònics 

tenen el  mateix  funcionament.  Si  els  obrim veurem la  placa verda amb tots  els 

components electrònics a sobre, allò que quan jo era més petit en deia vulgarment 

les entranyes de l'aparell.

Fer  el  robot  crec  que  m'ajudarà  a  poder  decidir  què  estudiar,  ja  que  combina 

l'electrònica per la part del muntatge i la informàtica per la part de la programació. 

Tant si  acabo estudiant informàtica com electrònica com qualsevol altra cosa per 

l'estil, crec que fer aquest treball em donarà un cert avantatge sobre el tema. A més 

a més, fent un treball que combini tant una part teòrica com una part pràctica sempre 

serà més satisfactori al final que no pas fent només una part teòrica.

Un dels meus propòsits és que, quan acabi el  robot, sigui capaç de construir-ne 

altres de nivell superior i entendre millor el món de la robòtica amb les seves utilitats.

3

Dibuix de Matt Groening



Projecte de creació d'un robot humanoide Joan Vilà Cuñat

1.1.1.La meva tria

Des del principi vaig tenir bastant clar que volia fer un robot; el que em va costar molt 

de decidir va ser el tipus de robot que volia fer, ja que era conscient de què ja se 

n'havien fet altres. Per tant, jo vaig voler fer alguna cosa diferent de les que s'havien 

fet i, com que tots els robots fins ara s'havien mogut amb rodes, jo vaig voler fer-lo 

amb forma humana (humanoide).

1.1.2. Val més anar a poc a poc

S'ha de dir que, tot i que a 4t d'ESO vam fer 

una  pràctica  d'electrònica  amb  picaxe  amb 

una  placa  d'experimentació,  el  tutor  em  va 

aconsellar  que,  per  endinsar-me més  en  el 

món  de  la  robòtica,  primer  fes  un  robot 

rastrejador per “no tirar-me a la piscina sense 

saber nadar”.  El  robot  rastrejador  consisteix 

en seguir una línia d'un color fosc sobre un 

color  clar  o  a  l'inrevés,  segons  com  es 

programi. 

La  veritat  és  que,  havent  fet  el  rastrejador  abans,  m'ha  sigut  més  fàcil  fer 

l'humanoide, perquè m'han sortit  alguns problemes de novell  (els quals explicaré 

més  endavant)  que,  si  m'haguessin  sortit  durant  la  construcció  de  l'humanoide, 

haurien sigut molt més difícils de resoldre ja que és més complex que el rastrejador.
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2.ELS ROBOTS

No hi  ha un acord sobre una definició  exacta de robot.  Joseph Engelberger,  un 

pioner en robòtica, defensa aquesta idea amb una frase: "No puc definir un robot, 

però en reconec un quan el veig". 

En  principi,  un  robot  hauria  de  tenir  una  sèrie  de  característiques  per  poder-lo 

anomenar robot, les quals són:

– Ha sigut creat artificialment

– Pot sentir el seu entorn

– Pot manipular coses del seu entorn

– Té certa intel·ligència o habilitat per prendre decisions sobre el seu entorn o 

en una seqüència programada

– És programable

– Pot moure's en un o més eixos de rotació o translació

– Pot realitzar moviments coordinats
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2.1.HISTÒRIA

Encara que ens sembli que la idea de robots i d'intel·ligència artificial és de fa poc, ja 

la podem trobar en moltes llegendes i en la mitologia clàssica, com per exemple, el 

mite de Pigmalió, en què l'estàtua de Galatea cobra vida; amb el déu dels ferrers 

Vulcà, el qual va crear servents mecànics. I així podríem anar anomenant moltes 

altres històries per l'estil.

L'obra  de  Capek  “R.U.R”  va  introduir  la 

idea de la fabricació en línia de robots que 

construïen  més  robots,  la  cosa  va  anar 

agafant un to més econòmic i filosòfic, el 

qual va potenciar la pel·lícula Metropolis i 

va obrir la porta a moltes altres com Blade 

Runner, Terminator, Star Wars, I Robot...

La  paraula  “robot”  ve  del  vocable  txec 

“robota”, que vol dir servitud, treball forçat 

o esclavatge. El terme va ser utilitzat per primera vegada per Karel Capek en la seva 

història “R.U.R” (Rossum's Universal Robots),  però va ser el soviètic Isaac Assimov 

qui va popularitzar el terme i aquest món amb les seves obres de ciència ficció, la 

més destacada de les quals és “Jo, robot”.
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2.2. TIPUS DE ROBOTS

Existeixen moltes classes de robots, amb forma humana, d'animals, de plantes i de 

moltes altres coses a vegades inimaginables, ja que en aquest aspecte només es 

necessita creativitat. Segons les seves capacitats es classifiquen en quatre grups:

– Humanoides: Són robots amb forma humana i imiten els moviments de les 

persones. Actualment la utilitat que tenen és només d'experimentació perquè 

tenen una limitació molt gran en l'equilibri ja que són bípedes.

– Mòbils: Es desplacen amb rodes i són molt útils per transportar objectes.

– Zoomòrfics: Intenten imitar la forma dels animals i són molt útils en el camp de 

l'exploració en llocs perillosos com poden ser els volcans i l'espai.

– Multiarticulats: Mouen les seves extremitats amb pocs graus de llibertat; el 

seu principal ús és industrial.
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3. SISTEMA PICAXE

Un dels motius pel qual vaig decidir fer servir aquest sistema per fer el meu robot va 

ser perquè, com ja he dit anteriorment, a 4t vam fer una pràctica amb picaxe i, a 

més, és probablement el sistema de microcontroladors1 més utilitzat pels “aficionats” 

a la robòtica. Els microcontroladors picaxe estan dissenyats per ser el cervell d'un 

projecte electrònic. 

Originalment va ser dissenyat com un sistema 

educatiu per a les escoles, però el seu èxit l'ha 

portat a expandir els seus consumidors. 

Un altre punt a favor  dels xips picaxe és que 

tenen  un  cost  molt  baix  i  tenen  una  fàcil 

programació que a més és gratuïta.

Picaxe té diferents mides de xips, de 8, 14, 18, 

20,  28 i  40 terminals2,  la  qual  cosa fa que tingui  una gran flexibilitat  i  el  puguin 

utilitzar tant persones que comencen en el món de la robòtica, com persones amb un 

nivell avançat en aquest aspecte. Els xips es programen amb llenguatge BASIC o 

diagrames de flux.

1 Un microcontrolador és un circuit que inclou en el seu interior les tres principals funcions d'una computadora: 
unitat central de processament, memòria i perifèrics d'entrada i sortida.
2 Potes que te un xip
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4. ROBOT RASTREJADOR

4.1.CONSTRUCCIÓ DEL ROBOT

Com ja he dit, el tutor em va recomanar fer un robot rastrejador abans de posar-me a 

fer l'humanoide. 

Un robot rastrejador és un robot mòbil capaç de seguir una línia fosca sobre un fons 

clar o una línia clara sobre un fons fosc. Les línies han de ser negres o blanques  

perquè els sensors d'infrarojos que s'usen funcionen “mirant” si la llum que envien 

els rebota o no, per tant si la línia és blanca rebota i si és negra no.

Per fer aquest rastrejador, el tutor mateix em va proporcionar una placa dissenyada 

per construir un rastrejador, un xip 08-M i els components necessaris. 
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Primer de tot, vaig encomanar per internet els servomotors3 que farien moure les 

rodes. Atès que tardarien uns dies a arribar, em vaig posar a fer l'estructura del robot 

amb una planxa de 1,5 mm de gruix, però, quan gairebé tenia la forma feta, vaig 

pensar  que pesaria  massa,  llavors  vaig  intentar  fer-la 

amb CDs, la qual cosa va ser un problema perquè es 

doblegava per tot arreu i quan cargolava els cargols al 

plàstic, aquest s'esquerdava. 

Sense cap altre remei vaig tornar al disseny metàl·lic i 

vaig treure-li tan pes com vaig poder. Mentrestant anava 

soldant els components a la placa i, quan vaig acabar, 

em van arribar els servomotors, els quals vaig haver de 

modificar perquè enlloc de girar només uns certs graus 

giressin com motors de corrent continu normal, la qual cosa explicaré detalladament 

més endavant.

Quan vaig tenir la part mecànica feta per un costat i la part electrònica per l'altra, les 
3 Motor amb els graus de rotació limitats i amb més control, també anomenats servos.
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vaig unir i entre la planxa metàl·lica i el circuit hi vaig posar un tros de CD per evitar  

curtcircuits.

4.2. PROBLEMES
Amb  la  part  física  del  robot  acabada,  era  hora  de 

començar  a programar,  però  llavors  van sorgir  tots  els 

problemes  i  errors  comesos  anteriorment.  Quan  vaig 

connectar el robot a l'ordinador, el primer error que em va 

donar va ser que no es trobava el xip, al final va resultar 

que havia connectat una pila al revés. 

El següent problema va ser que un fil 

que anava cap a un sensor em feia mal 

contacte i la part metàl·lica de la placa 

on  estava  soldat  el  fil  es  va 

desenganxar  de  la  placa.  Per 

solucionar-ho vaig fer un pont des del 

final del fil que s'havia desenganxat fins 

a  la  següent  soldadura  on   anava  a 

parar, tal com es veu a la imatge de la 

dreta.

L'últim problema que vaig tenir però, sens dubte el que més maldecaps em va portar, 

va ser que un sensor no em funcionava.  Primer de tot  amb un multímetre 4 vaig 

comprovar  que  els  fils  que  alimentaven  i  recopilaven  informació  del  sensor  no 

estiguessin trencats per dins, però no ho estaven. Vaig repassar les soldadures dels 

fils però el sensor continuava sense funcionar. Aleshores vaig pensar que potser el 

4 Aparell usat per mesurar resistències, voltatges, intensitats i conductivitats.
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sensor  estava  espatllat  i  el  vaig  canviar.  Per  no  perdre  el  costum,  el  sensor 

continuava sense donar senyals de vida i com a intent desesperat vaig canviar els 

fils  del  sensor encara que els hagués comprovat  anteriorment,  però no,  no volia 

funcionar. 

Vaig  estar  molts  dies  encallat  aquí  però  al  final  vaig  decidir  comprovar  amb  el 

multímetre si al circuit d'alimentació del sensor hi havia les tensions que hi havia 

d'haver  durant  tot  el  recorregut.  Durant  aquest  procés  em vaig  trobar  amb una 

resistència en la qual el multímetre em marcava que no hi havia caiguda de tensió. 

Per tant vaig repassar les soldadures d'aquesta i finalment el sensor ja va funcionar.

4.3. PROGRAMACIÓ

Per programar el rastrejador vaig fer molts programes diferents començant amb el 

més bàsic, en el qual només feia servir els motors, tirar endavant, endarrere, girar i  

anar alternant aquests moviments. Després ja vaig fer un programa per seguir línies i 

encenent  i  parant  els  motors  amb  les  ordres  “high”  i  “low”.  Fent-ho  d'aquesta 

manera, el  robot seguia la línia però tremolant,  bastant lent i  moltes vegades es 

perdia. Vaig canviar les ordres “high” i “low” per la de “let pins”, que amb aquesta el  

robot, a part de no tremolar, anava més ràpid. El problema d'anar més ràpid, però, 

va ser que es perdia més sovint i llavors vaig afegir-hi les anomenades interrupcions, 

que fan que si el robot es perd, continua girant cap allà on s'havia perdut i es torna a 

enganxar a la línia.

El programa acabat del robot seguidor es troba a la següent pàgina. A l'esquerra hi  

ha el programa i a la dreta de cada línia el que fa aquesta línia.
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4.3.MODIFICACIÓ DELS SERVOMOTORS

Com he dit, perquè els servomotors funcionessin com motors normals vaig haver de 

seguir una sèrie de passos.

Primer vaig haver de treure els cargols que unien les peces dels servos i amb un 

soldador vaig separar el circuit elèctric del motor. Vaig tallar els fils on s'unien a la  

placa del servo i  em vaig desfer del fil blanc ja que és el fil de la informació i per fer 

servir  el  servo  com a motor  normal  no  fa  falta.  A la  part  dels  engranatges que 

redueixen la velocitat n'hi havia un que tenia una llengüeta que només deixava girar  

el servo uns certs graus, la qual amb un ganivet vaig tallar. A l'hora de soldar els fils  

d'alimentació  al  motor  hi  vaig  afegir  un  condensador  que  ajuda  a  estabilitzar 

l'electricitat que va al motor. Un cop fet només faltava tornar a posar la tapa al servo i  

ja estava preparat per fer-lo servir de motor normal.

Amb el robot rastrejador acabat era hora de posar-se a fer l'humanoide.
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5. ROBOT HUMANOIDE

Un  robot  humanoide  és  aquell  que  a  part  de  ser  robot,  imita  l'aparença  i  els  

moviments  de  les  persones.  La  majoria  de  la  gent,  quan  se'ls  parla  de  robots, 

associen aquesta idea directament als humanoides, però això no vol dir que un robot 

només hagi de tenir forma humana com he explicat anteriorment a l'apartat de tipus 

de robots.

El meu objectiu principal a l'hora de fer aquest projecte, no era construir un robot que 

fes una funció concreta, sinó que imités la manera en la que es mouen les persones 

i  que,  a  més  a  més,  el  pogués  dirigir  amb  un  comandament  a  distància.  Per 

aconseguir això vaig haver de fer-li articulacions mòbils; els turmells(per inclinar el 

cos cap un costat i cap a l'altre), la cintura (per tirar les cames endavant i ajupir-se),  

les espatlles (per tirar els braços endavant i endarrere) i els colzes (per tancar els  

braços). En un principi també tenia pensat fer-li articulacions mòbils als genolls però 

15
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el projecte es complicava molt, per això vaig descartar aquesta opció. 

Amb les idees més o menys clares de com volia que fos el robot vaig començar a 

pensar el tema de la part electrònica.

5.1. PLACA IMAGINA
Primer de tot vaig haver 

de fer la part electrònica, 

per  això  tenia  dues 

opcions:  o  fer-me  jo  el 

circuit,  o  comprar  una 

placa  ja  amb  el  circuit 

fet.  Primer  de  tot  vaig 

buscar  a  la  botiga  en 

línia de picaxe per mirar 

quines  plaques  oferien 

però  com  que  jo 

necessitava vuit servomotors (un per a cada articulació) no vaig trobar cap placa 

amb tantes sortides d'aquest tipus però a la pàgina web de Robolot (uns dels pioners 

en aquest camp a nivell  de Catalunya) vaig veure que havien dissenyat la placa 

imagina a la qual se li podien donar moltes funcions i que a més a més, que és el 

més important, tenia vuit sortides per servomotors i una entrada per infrarojos per 

comandar el robot amb un comandament a distància. Però això no era tot, sinó que 

també hi  anava incorporat  un comandament  universal.  Quan vaig veure aquesta 

placa vaig decidir comprar-la i no fer el circuït jo ja que m'estalviava molta feina i 

l'aprenentatge acabava sent gairebé el mateix. La placa estava disponible amb els 

components soldats i amb els components sense soldar, el preu era pràcticament el 

mateix però vaig decidir comprar-la sense soldar perquè trobo aquesta tasca molt 

entretinguda i  perquè no,  divertida,  i  a  més a més,  repassava les funcions dels 

components  i  com  s'havien  de  soldar.  Quan  vaig  tenir  la  placa  a  casa,  vaig 

encomanar els servomotors que serien els mateixos que pel robot rastrejador però 
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aquesta vegada no caldria convertir-los en motors de corrent continua. Mentrestant 

arribaven  els  servos,  vaig  soldar  els  components  a  la  placa  imagina.  Aquesta 

vegada, per assegurar-me de que no em passés el mateix que en el rastrejador que 

hi havia una resistència mal soldada i no em funcionava, després de fer totes les 

soldadures, vaig anar repassant-les una per una.

5.1.1. Components de la placa

Els components que em venien amb la placa són aquests:

Component Unitats 
BRUNZIDOR (PIEZO) PCB DE 12mm (o TV3) 1

CONDENSADOR ELECTROLITIC 1 uF / 25V  RADIAL 1

CONDENSADOR ELECTROLITIC 4,7 uF / 25V  RADIAL 2

CONDENSADOR ELECTROLITIC 10 uF / 25V  RADIAL 1

CONDENSADOR ELECTROLITIC 100 uF / 25V  RADIAL 1

CONDENSADOR CERAMIC MULTICAPA 100nF/50V 6

DIODE 1N4004 1

JACK STEREO PCB 1

JUMPER PER POSTE PAS 2'54MM 2

INTERRUPTOR DE PALANCA SUBMINIATURA 1

LED EMISSOR D'INFRAROIG 5MM 1

LED VERMELL DE 3mm 5

LED GROC DE 3mm 3

LED VERD DE 3mm 3

LED BLAU DE 3mm 1

PCB PLACA IMAGINA 1

POLSADOR DE CONTACTE 6X6mm ALÇADA=7mm/9,5mm 2

PORTAPILA 4 PILAS TIPO R6 AMB CABLE 1

RESIST 1 ohm  1/4 WATT 1

RESIST 4,3 ohms  1/4 WATT 1

RESIST 100 ohms 1/4 WATT 1

RESIST 220 ohms 1/4 WATT 2
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RESIST 330 ohms 1/4 WATT 2

RESIST 1K  ohms 1/4 WATT 11

RESIST 4K7  ohms 1/4 WATT 1

RESIST 10K ohms 1/4 WATT 1

RESIST 22K ohms 1/4 WATT 1

RESIST 100K ohms  1/4 WATT 4

SENSOR DE LLUM LDR MINI 2

SENSOR DE LÍNIA CNY70 2

SENSOR DETECTOR D'OBJECTES GP20YD810Z 1

SENSOR RECEPTOR INFRAROIG 3 PINS  ( o TSOP4838) 1

SÒCOL C.I. DOBLE CONTACTE 20 PINS PAS 2.54MM 1

SÒCOL C.I. DOBLE CONTACTE 16 PINS PAS 2.54MM 1

TIRA POSTE CI MASCLE RECTE 2,54 40 PIN 1

TIRA POSTE CI MASCLE ACOLZAT 2,54 40 PIN 0,2

TIRA POSTE TORNEJAT FEMELLA RECTE 2,54 36PIN 0,5

TIRA POSTE CI FEMELLA ACOLZADA DOBLE 2,54 72PIN 0,25

XIP PICAXE 20M 1

XIP DRIVER MOTORS L293D o SN754410NE 1

XIP REGULADOR DE TENSIÓ 7805 (opcional) 1
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5.1.2. Esquema del circuit de la placa
Encara que jo no faig servir tots els components de la placa imagina, l'esquema de 

la placa amb tots els components és aquest:
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5.2. DESCRIPCIÓ DELS COMPONENTS UTILITZATS

Aquesta  és  una  llista  dels  components  utilitzats  en  el  robot  humanoide  que 

connectats entre sí, constitueixen el circuit.

Brunzidor

 Un brunzidor és  un transductor electroacústic que 

produeix sons quan hi passa la corrent.

Condensador electrolític

És  un  condensador  que  utilitza  un  líquid 

iònic  conductor  per  una  de  les  seves 

plaques  es  diferencia  dels  altres 

condensadors  pel  fet  de  tenir  més volum. 

S'usen  per  emmagatzemar  càrrega. 

Aquests, són els únics condensadors que tenen polaritat.

Condensador ceràmic

Emmagatzema energia i  estabilitza la  senyal. 

Està format per  dues superfícies conductores 

de influència total.
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Díode

Un díode és un component que deixa passar la 

corrent en un sentit però no en l'altre.

Interruptor de palanca

S'utilitza per tancar o obrir el circuit.

Led emissor infraroig

Els  leds  infrarojos  emeten  llum  infraroja  i 

s'utilitzen en unitats de control remot.

Leds de diferents colors

És un díode semiconductor que emet llum, 

s'utilitzen com a indicadors.
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Polsador

S'utilitzen per activar alguna funció tancant el 

circuit.

Porta piles

Porten les piles connectades en sèrie i els dos fils es solden a la 

placa.

Resistència

Component que fa caure el voltatge del 

circuit.

Ldr

Resistència  que  varia  segons  la  llum, 

com més llum, més resistència.
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Sensor infraroig

Encara   que  jo  no  els  hagi  soldat  a  la  meva 

placa, serveixen per mirar si  una superfície és 

d'un color clar o fosc, són els que vaig fer servir 

en el rastrejador.

Receptor d'infrarojos pel comandament

Reben senyals les senyals d'infrarojos.

Sòcol CI de doble contacte

Com que el xip és molt sensible, primer es solda aquesta 

peça a la placa i  a sobre s'hi  col·loca el  xip,  d'aquesta 

manera, si s'ha de canviar, estirant ja surt.

Tira de pins mascle

S'utilitzen  per  unir  components  femella  a  la  placa  com  per 

exemple els servomotors.
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Xip picaxe 20X2

És el cervell del robot i el que ho controla tot. Dins s'hi guarda el 

programa. Més endavant explicaré les característiques d'aquest 

xip en concret.

Xip driver motors

D'aspecte és molt semblant als xips normals però fan que els 

motors puguin girar en un sentit i en l'altre. De totes maneres 

jo no el  faig servir perquè en comptes de motors faig servir 

servomotors.

Comandament a distància TV universal

Envia  senyals  d'infrarojos  a  la  placa  per  fer  determinades 

funcions segons es programi.
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5.3. XIP PICAXE 20X2

A la placa imagina hi anava de sèrie el xip 

20M, però en aquest hi havia vuit entrades i 

vuit  sortides  i  jo  ja  necessitava  totes  vuit 

sortides pels servos per tant, si necessitava 

una altra sortia no la tenia. 

Per  prevenir  aquest  possible  problema  el 

que vaig fer va ser comprar el xip 20X2 que 

té vint potes igualment però aquestes poden 

funcionar com a entrades i sortides en comptes de funcionar d'una sola manera.

Com que els xips són molt sensibles i es poden espatllar bastant fàcilment si no es 

tracten amb cura, al  mateix comprar-ne un, en vaig comprar un altre de recanvi 

perquè  si  se  m'hagués  espatllat  uns  dies  abans  de  l'entrega  del  treball  o  de 

l'exposició no hauria tingut temps de compra-ne un altre i que me l'enviessin.
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5.4. CONSTRUCCIÓ DEL ROBOT

5.4.1. Elecció de materials

El primer que vaig haver de decidir per fer el robot van haver de ser els materials 

amb què el construiria.

Al principi tenia pensat fer el robot amb planxes de PVC perquè, com que és un 

termoplàstic5, el podria doblegar escalfant-lo, però el que passa amb aquest plàstic 

és que trobar-ne amb làmines és molt difícil, ja que normalment s'usa per fer tubs. Al 

cap d'uns dies vaig pensar que amb el PVC tindria un problema per doblegar-lo, ja 

que no tenia cap plegadora de plàstics i fent-ho amb una flama se'm deformaria tot, 

per tant vaig decidir que faria les peces que no s'havien de doblegar de PVC i les 

que sí, amb alumini, ja que és lleuger i aquest robot necessitava que ho fos perquè 

els servos que feia servir eren bastant econòmics però no tenien gaire força.

Decidits els materials, només faltava trobar-los. Per això, el meu pare coneixia un 

home  que  treballava  fent  finestres  i  persianes  i  possiblement  tenia  el  que 

necessitava. Així doncs un dia vaig anar a Tàrrega a veure'l i em va subministrar un 

retall d'alumini i un altre de PVC. Aquest últim però, tenia el problema de que era 

massa prim i es doblegava molt i si l'hagués fet servir en el robot, hauria tingut molt 

poca estabilitat i consistència. Afortunadament, tot tornant cap a casa amb el meu 

pare vam anar a una ferreteria per comprar una 

broca de 3mm per fer forats petits i vaig veure 

que  per  vendre  hi  havia  unes  planxes  d'un 

plàstic  anomenat  políver6 que  deien  que  era 

fàcil de tallar i resistent, per aquest motiu vaig 

pensar  que  podria  fer  la  funció  que  hauria 

hagut  de  fer  el  PVC  i  en  vaig  comprar  dos 

trossos un de 4mm de gruix i un altre de 2mm 

per provar quin m'anava més bé i amés no era 

gaire car i n'he quedat molt satisfet. 

5 Tipus de plàstic que amb l'escalfor es plega
6 Tipus de plàstic semblant al metacrilat però més fàcil de tallar
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5.4.2. Producció de les peces i construcció

Les peces del robot, les vaig anar improvisant 

bastant i és per aquest motiu que gairebé totes 

les  vaig  haver  de  fer  dues  vegades  per 

millorar-les.  Per  construir-lo  vaig  decidir 

començar per baix i anar pujant. Primer vaig fer 

els peus, que van ser les peces que em van 

costar més perquè eren les primeres. 

Per  tallar  el  políver  vaig  fer  servir  una serra 

d'arquet amb la que vaig fer talls rectes i per fer les curvatures ho vaig fer amb una 

polidora ja que aquest plàstic ho permetia fàcilment. Tenint els peus fets volia fer els 

turmells però primer havia de pensar com els enganxaria amb els servomotors. Per 

davant amb la roda del servo, però l'havia de subjectar per darrera d'alguna manera i 

buscant a la mateixa pàgina de la placa imagina hi 

havia  un  projecte  de  construir  un  robot  molt  més 

simple  que  el  meu  però  explicava  com  solucionar 

aquest  problema,  per  la  qual  cosa  ho  vaig  fer  i 

consistia en posar una planxeta d'alumini darrera el 

servo amb un cargol de cabota cònica sortint cap a 

darrera  i  la  planxeta  subjectada  amb  els  mateixos 

cargols del servomotor. D'aquesta manera tenia un eix que sortia cap a darrera on 

poder subjectar el turmell al servo. 

Havent  realitzat  aquest  procediment  als  dos 

servos dels turmells vaig fer la peça d'alumini que 

uniria  els  peus  amb els  servos.  Per  fer-la  vaig 

haver  d'amidar  quan feien  els  servos de llarg  i 

d'ample i plegar la peça en forma de U perquè els 

servo s'aguantés per davant i per darrera. 

La part de sota de la U al  principi  tenia pensat 

ajuntar-la  amb els  peus amb dos cargols  petits 

27

Tallant les peces dels peus

Servo apunt de ser collat al turmell

Peus i turmells del robot



Projecte de creació d'un robot humanoide Joan Vilà Cuñat

però se'm va acudir la idea de provar de fer-ho amb cinta adhesiva de doble cara i  

va resultar que era molt forta per tant ja ho vaig deixar amb cinta sola.

Quan vaig tenir els peus amb els turmells vaig fer les cames. Si les 

hagués fet totalment rectes el centre de gravetat hauria sigut als 

talons del robot, per tant perquè fos al mig dels peus vaig fer que 

les cames estiguessin una mica tirades cap endavant. Per ajuntar-

les amb els servomotors dels turmells ho vaig fer amb la mateixa 

cinta adhesiva de doble cara.  Si  aquesta cinta no hagués estat 

suficientment  forta,  tenia  pensat 

reforçar  la  unió  amb brides però comprovada la  seva 

resistència no van ser necessàries. 

En aquest punt ja tenia fet el robot de cintura cap avall. 

Per fer el tronc del robot vaig posar quatre servomotors 

(dues  espatlles  i  dos  més  a  la  cintura)  entre  dues 

planxes de políver, davant tenia pensat posar-hi la placa, 

i  darrere,  les  piles.  Quan  vaig  tenir  aquesta  peça 

ajuntada amb les cames vaig voler provar si els servos 

tenien prou força per fer moure el que hi havia fins ara, 

per fer això vaig fer un petit programa per moure alguns 

servos i va resultar que els costava fer-ho i encara faltava el pes dels braços i del  

cap, per tant vaig desmuntar el tronc de les cames amb la intenció de tornar-lo a fer 

més petit, però no podia desenganxar els servos de les planxes de políver de tant  

forta que era la cinta adhesiva, per fer-ho vaig necessitar un ganivet per tallar la cinta 

pel mig. 

Quan els servos van estar separats de la planxa 

de plàstic, als servos hi va quedar pega i una 

mena de cotó fluix del que estava formada la 

cinta i ho vaig haver de treure de tots els servos 

rascant  amb  l'ungla  abans  de  tornar  a 

enganxar-los. 
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Vaig dibuixar  un altre  tronc aquesta vegada tant  petit  com vaig poder  perquè hi  

cabessin els servos d'amplada i la placa d'alçada, a més en comptes de fer servir  

dues planxes de 4mm de gruix com havia fet fins llavors, el tronc el vaig fer amb 

dues planxes de políver de 2mm, una davant dels servos i una altra darrera.

Quan  vaig  tenir  el  tronc  fet  una  altra  vegada,  vaig  veure  que  ara  les  cames 

quedaven desproporcionadament llargues, per tant les vaig haver d'escurçar. 

El següent va ser fer els braços, primer de tot  vaig fer la peça d'alumini que en 

principi  era idèntica que la dels turmells però el  problema que tenia era que els 

braços no es podien tocar de la punta quan s'ajuntaven perquè aquesta peça ho 

impedia,  per  tant  la  vaig  tornar  a  fer  inclinada  avall,  d'aquesta  manera  vaig 

aconseguir que els braços es tanquessin més. Per ajuntar els servomotors a aquesta 

peça  vaig  fer  el  mateix  que  amb  els  dels  turmells  amb  el  cargol  darrera  el 

servomotor. El pas següent va ser fer les peces de políver dels braços i enganxar-les 

al servo amb cinta adhesiva de doble cara. 

Amb el cap vaig tenir un petit dilema ja que tenia dues opcions: o fer un cap original  

amb una pilota, un ratolí o alguna cosa per l'estil, d'aquesta manera augmentant més 

el pes del robot,  cosa que no m'interessava, o fer el  cap amb políver,  d'aquesta 

manera no li augmentava tant el pes. Després de pensar bastant vaig decidir fer-lo 

de plàstic ja que si hagués posat gaire pes al cap, hauria fet molt contrapès per la llei  

de la palanca.

Per últim vaig collar la placa imagina a la panxa del robot i les piles a l'esquena amb 

la mateixa cinta adhesiva de doble cara. Això sí, abans d'enganxar la placa vaig 

comprovar que funcionés correctament,  ja que si  l'hagués hagut de desenganxar 

m'hauria  costat  bastant.  Així  doncs  només  em  va  faltar  endollar  els  fils  dels 

servomotors a la placa i el robot ja va haver estat 

construït, però un dia tot mirant-me'l vaig veure 

que  estava  tort  cap  a  la  dreta.  Per  solucionar 

aquest  problema  el  que  vaig  fer  va  ser 

desenganxar  la  cama  esquerra  del  servo  del 

turmell i tornar-la a enganxar una mica més avall, 

d'aquesta manera el  robot es va inclinar cap a 
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l'esquerra i va quedar centrat.

Després de fer aquesta petita reparació ja estava apunt per ser programat.

5.5. PROGRAMACIÓ

5.5.1. Com es programa un robot?

Programar un robot  consisteix en crear un programa a l'ordinador  per mitjà d'un 

programa mare i després, a través d'un cable USB, es passa a la placa del robot i 

queda guardat al xip. Els xips picaxe poden ser programats amb el software oficial  

de picaxe, que és el més habitual, o també amb softwares de terceres parts.

5.5.2. Procés de programació del robot

Per  programar  aquest  robot  vaig  fer-ho  igual  que  el  rastrejador;  començant  per 

programes  molt  simples  i  anant-hi  afegint  més  coses  fins  a  tenir  el  programa 

complert. Primer de tot vaig aprendre a programar els servomotors i vaig fer proves 

amb tots els servos per veure si funcionaven. Després vaig fer un programa amb el 

que s'anaven alternant amb espais de temps al mig. 

Per saber quina era la posició inicial dels servomotors dins el seu angle de gir, vaig 

anar programant-los amb cura per veure quin número havia d'escriure del sistema 

dels servomotors al programa per tal que l'extremitat o l'articulació estigués alineada 

amb el  cos.  Més endavant  però,  quan ja  tenia  el  robot  gairebé programat,  vaig 

descobrir que amb una ordre de programació podia saber la posició en què estaven 

els servomotors. Per tant, deixant el robot en la posició que a mi em semblava la 

inicial i executant aquesta ordre podia saber a la posició exacta en què estaven però 

no em va servir, perquè ja ho havia fet “pel compte de la vella”.

Controlant ja els servos, vaig intentar fer-lo caminar. Abans de construir el robot vaig 
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haver de saber com caminaven les persones per tal de decidir com posar els servos 

i com programar-los després. Després de fer de robot una estona, vaig decidir que el 

procediment  que seguien les persones per  caminar  era el  següent:  desplaçar  el 

centre de gravetat al peu dret inclinant el cos, aixecar la cama esquerra i tirar-la 

endavant, tornar el cos al seu centre de gravetat habitual i repetir el procés amb 

l'altra cama. Sabent això vaig posar dos servos als turmells, que són els que inclinen 

el  cos,  i  dos a la  cintura,  que són els  que tiren les cames endavant.  D'aquesta 

manera amb aquest quatre motors i la meva intuïció vaig posar-me a programar.

Per inclinar el centre de gravetat del robot, aquest no té prou força amb el servo del  

turmell corresponent, per tant l'he d'ajudar amb l'altre peu per aixecar-lo. Després 

d'això, la cama que queda aixecada a causa d'inclinar el pes tira endavant. Llavors, 

el pes torna al mig i directament ja passa a l'altra cama per avançar la que ha quedat 

endarrere. En aquest punt el robot al principi em queia al terra, per tant vaig haver 

d'engrandir-li els peus, cosa que ja em temia perquè al principi els havia fet molt  

petits. Amb peus nous, ja no va caure i el procediment es repeteix per a l'altra cama. 

Aquesta maniobra, encara que jo hagi explicat com queda al final, va durar bastants 

dies, ja que el problema no era saber quins moviment fer-li fer, sinó anar provant 

cada  vegada  els  graus  que  havien  de  girar  els  servos,  que,  a  més,  no  estan 

comptats en graus sinó amb el mètode de picaxe, que va del número 75 al 225 i no  

hi ha cap taula de conversió de graus a aquests números, la qual cosa va fer el 

procediment molt pesat. 

En aquest punt ja havia complert el meu objectiu principal a l'hora de fer aquest 

robot, que era fer-lo caminar. 

El pas següent va ser aprendre a donar les ordres al robot amb el comandament a 

distància. Sens dubte això va ser el que em va costar més de tot el robot, ja que 

alguns xips no funcionen amb les ordres habituals per controlar els infrarojos i el 

20X2 és un d'ells.

Al principi, vaig haver de configurar el comandament a distància perquè el xip i el  

comandament fessin servir el mateix codi, la qual cosa vaig aconseguir polsant una 

successió de tecles al comandament. Després, sense saber que segons el xip la 

instrucció era diferent, vaig buscar-la al manual de picaxe igual que totes les altres 
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però em vaig llegir com s'utilitzava aquesta i quan vaig programar el robot no em va 

funcionar. Però llegint el  manual més avall, explicava que no tots els xips picaxe 

feien servir aquesta instrucció, però no explicava la que feia sevir el meu. Després 

de mirar al manual de picaxe, vaig mirar a la pàgina web de la placa imagina i vaig 

veure que hi deia la instrucció pel xip 20M, però jo necessitava la del 20X2 i, al cap 

d'uns dies de pensar com la podia trobar, vaig copiar la instrucció del 20M al google i 

també em va sortir la del 20X2. L'única diferència entre aquestes dues és que les 

potes del xip  es diuen diferent i es necessita el nom d'aquestes per realitzar aquesta 

instrucció. 

A hores d'ara, ja es pot fer moure el robot com es vulgui. L'avantatge que té aquest 

robot és que no es limita al programa que se li posi, sinó que ara, amb poca estona,  

se li pot fer fer el que es vulgui amb els moviments que es vulgui.

A continuació hi ha un exemple de programa per a robot, fraccionat en tres parts 

perquè no em cabia tot en un full. Executo aquest programa en el vídeo de dins el  

CD adjuntat amb el treball.
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5.6 PLÀNOLS

5.6.1. Plànol generals
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5.6.2. Plànol per peces
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6. PRESSUPOST

COMPONENTS UNITATS PREU UNITAT PREU TOTAL
Placa imagina 1 35,40 € 35,40 €
Servomotors 8 8,50 € 68,00 €
Xip 20X2 2 4,54 € 9,08 €
Planxa políver 2mm 1 2,99 € 2,99 €
Planxa políver 4mm 1 4,95 € 4,95 €
Planxa alumini 1 0,00 € 0,00 €
Cinta adhesiva 2 2,95 € 5,90 €
4 Piles AA 3 0,95 € 2,85 €

Total: 129,17 €

Quan vaig comprar la placa imagina, em va costar 21,40€, perquè gairebé acabava 

de sortir al mercat però ara, a causa del seu èxit, ha pujat de preu i la placa sense 

soldar  val  35,40€  i  soldada,  encara  puja  molt  més:  58,40€.  Per  això  en aquest 

aspecte puc dir que he tingut sort.
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7. CONCLUSIÓ

7.1. ASPECTES A MILLORAR

La  veritat  és  que  si  ara  hagués  de  tornar  a  començar  el  treball  de  recerca,  

possiblement l'hauria fet gairebé igual que el tinc ara, ja que quan l'anava fent, si una 

cosa  no m'agradava, la tornava a fer fins que em va quedar bé. 

El que sí que possiblement hauria fet si hagués tingut més pressupost, hauria sigut 

fer servir servomotors més potents i hauria fet el robot més gran, ja que ara, per 

exemple, per inclinar el cos cap a un costat, necessita l'ajuda dels dos turmells i amb 

uns servos més potents no caldria. 

El que també es podria fer és que ara, el servo del braç dret i el brunzidor, estan a la  

mateixa sortida del xip i si només es vol fer servir el servo, es posa un pont a dos  

pins  que  eviten  que  l'electricitat  passi  pel  brunzidor,  però  si  es  vol  fer  servir  el  

brunzidor, quan sona, el servo també es mou, i el que hauria fet hauria sigut fer un 

pont de tal  manera que el brunzidor anés a una altra sortida del  xip i  d'aquesta 

manera independitzar el servo del brunzidor.

De totes maneres sempre hi ha coses que es poden millorar però es pot dir que estic  

molt satisfet amb el resultat del treball.

7.2. OPINIÓ PERSONAL

Fer aquest treball, m'ha permès endinsar-me en un mon gairebé desconegut al qual 

la majoria de gent li té por per només com sona: l'electrònica. 

Havent  fet  aquest  projecte,  crec  que  puc  afirmar  la  idea  que  exposava  a  la 

introducció  en  la  que  deia  que  els  robots  humanoides  es  convertirien  en  eines 

indispensables en la nostra societat per fer feines que suposessin un risc per a les 

persones. Encara que jo hagi fet un robot amb un funcionament relativament simple, 

40



Projecte de creació d'un robot humanoide Joan Vilà Cuñat

si hi afegíssim més articulacions mòbils amb servomotors com ara genolls, mans 

amb  dits...  podríem  aconseguir  moviments  molt  semblants  als  de  les  persones 

humanes. 

De totes maneres, crec que la idea de fer servir robots humanoides per fer feines 

difícils/dures té avantatges, però també inconvenients. Per una part, al tenir forma 

humana, és un robot més pròxim, fins i tot podríem dir més càlid, Que per l'altra  

banda, el desavantatge més gran que tenen els robots humanoides és l'estabilitat, ja 

que aquesta és molt inferior a la d'un robot amb rodes o fix pel fet de què només té 

dos punts de recolzament i quan camina un de sol.

Havent  exposat  això,  crec  que  puc  arribar  a  una  conclusió  que  jo  diria  que  és 

bastant fiable, i és que es crearan dos tipus de robots: Els robots socials7, que seran 

aquells que tindran forma humana i es buscarà per una banda l'eficiència del robot i 

per l'altra la bellesa exterior, que ajudaran a les persones amb mobilitat reduïda o no, 

a fer feines de la casa o feines en les que hi intervinguin les persones. I per altra part  

es crearan els robots no socials, que seran aquells que estaran dissenyats per fer  

una feina en concret, com per exemple en fàbriques, en mines, en centrals nuclears, 

en els quals no es buscarà la bellesa del robot sinó l'eficiència per fer la feina per la  

qual han estat construïts i programats, a més, no caldrà que siguin humanoides, ja 

que ningú els veurà i tindran més estabilitat si no ho són.

Ja per acabar, com diu la dita, tot esforç té un fruit, i el meu ha sigut d'allò més 

satisfactori. Em podria passar hores davant el robot observant com es mou sense 

cansar-me. Sembla que és cert allò que diuen, que la voluntat és el més important.

7 Terme que m'he inventat jo mateix
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8. AGRAÏMENTS

Principalment, vull agrair als meus pares el fet de suportar durant aquests mesos el  

trobar peces de robot per tot casa i tenir la taula del menjador sempre plena d'eines,  

de  plàstics  i  de  components  electrònics  i  que,  encara  ara,  quan  s'escombra  es 

troben potes de resistències tallades. A part d'això, també els vull agrair el fet de  

subvencionar la totalitat del projecte, ja que sense això hauria estat més difícil  la 

seva realització.

També vull  agrair  l'esforç que ha depositat  el  Pep Porredon, el  meu tutor,  sobre 

aquest treball, orientant-me sempre en la direcció correcta i seguint detalladament el 

procés de realització del projecte.

I ja per últim, també vull agrair a l'Agustí Viladrich el fet que m'ensenyés a utilitzar 

l'Autocad, el programa amb el qual vaig fer els plànols del robot.
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