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1. INTRODUCCIÓ I MOTIVACIONS 

Vaig decidir fer un robot perquè durant molt de temps 

havia estat pensant que podia fer per al treball i, un dia, 

buscant per Internet coses  que m'ajudessin a decidir-me 

per a quin treball escollir vaig trobar un vídeo d’un robot 

que seguia la llum, el robot anava a darrere del lot com 

un desesperat.  La idea de poder fer un robot que fos 

capaç de fer el mateix em va satisfer i vaig començar a 

buscar informació. 

 

Fer un robot era una opció arriscada, ja que la paraula robot només l’havia sentit per la 

televisió i em semblava que la seva construcció era massa complicada, però un cop vaig 

haver buscat informació em vaig convèncer del tot, ja que amb esforç i treball ho podria 

aconseguir. 

 

Per realitzar un projecte de disseny i construcció d'un robot seguidor de llum vaig 

aplicar un mètode de treball conegut com a procés tecnològic. 

 

El procés tecnològic és un mètode de treball sistemàtic que facilita la realització de 

projectes. Consta d'un seguit de fases que cal aplicar en l'ordre que indica el diagrama.  

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fig. 1 Robot 

fig. 2 Diagrama de les fases d'un procés tecnològic 
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El projecte per a la creació del robot seguirà diverses fases: 

Primer de tot, ja que començaré el projecte des de zero, hauré d’adquirir diversos 

coneixements, des de recercar informació per Internet fins a fer pràctiques amb 

microcontroladors i finalment la construcció del meu primer robot, un robot seguidor 

de línea. Una vegada ja estigui preparat, podré començar a dissenyar i construir el robot 

seguidor de llum. 

 

Crec que la realització del treball m’aportarà molts coneixements en molts camps. 

Això m’ajudarà en part a decidir que m’agradaria fer en el futur, crec que serà una 

experiència molt agradable i que el fet de començar de zero m’aportarà molts 

coneixements. 

 

El món de la robòtica sempre m'havia fet gràcia hi vaig trobar que 

seria una molt bona manera per començar a aprendre com 

funcionaven els robots. 

Crec que la robòtica està evolucionant molt, i que cada dia hi ha 

més robots que realitzen la feina que antigament realitzaven 

persones.  

 

 

El món de la electrònica encara està evolucionant més de 

pressa. Avui en dia tothom utilitza durant el dia més d’un 

aparell controlat electrònicament. 

Dins del món de l’electrònica m’endinsaré sobretot en el 

dels microcontroladors, per tal de poder donar ordres al robot 

per mitjà d’un programa.  

 

Per aquest motiu, també entraré en el món de la informàtica, exactament en el de la 

programació, ja que també partiré de zero en aquest aspecte. Gràcies a la programació 

del robot, podré dir-li com ha de reaccionar davant de cada situació. 

 

 

 

fig. 3 Robot Músic de Toyota 

fig. 4 Circuit electrònic 
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2. LA RÒBOTICA 

La robòtica és la ciència i la tecnologia dels robots. S’ocupa del 

disseny, manufactura i aplicacions dels robots. La robòtica combina 

diverses disciplines com són: la mecànica, l’electrònica, la 

informàtica, la intel·ligència artificial i la enginyeria de control. 

Karel Capek, un escriptor txec, va inventar el 1921 el terme "Robot" 

a la seva obra dramàtica “Rossum's Universal Robots”. a partir de la paraula txeca 

“Robbota”, que significa servitud o treball forçat. 

 

Un robot és una entitat virtual o mecànica artificial. En la pràctica, això es un 

sistema electromecànic que, per la seva aparença o moviments, ofereix la sensació de 

tindre un propòsit propi. La paraula robot pot referir-se tant a mecanismes mecànics 

físics com a sistemes virtuals de software, (bots). 

2.1 ARQUITECTURA DELS ROBOTS 

Existeixen diferents  classes de robots, es diferencien per les seves capacitats i es 

classifiquen en cinc tipus: 

1. Androides: Robots amb forma humana. Imiten el 

comportament de les persones. 

2. Mòbils: Es desplacen mitjançant rodes. 

3. Zoomòrfics: Utilitzen un sistema de locomoció imitant 

al dels animals. 

4. Poliarticulats: Mouen les seves extremitats amb pocs graus de llibertat. La seva 

principal utilitat és industrial. 

5. Híbrids: Aquests robots corresponen a aquells de difícil classificació perquè la 

seva estructura és una combinació dels altres tipus. 

 

 

 

fig. 5 Karel Capek 

           fig. 6 Robot androide 

fig. 7 Robot mòbil fig. 8 Robot Zoomòrfic fig. 9 Robot poliarticulat 
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2.2 ELS ROBOTS EN LA FICCIÓ 

 En la literatura 

L’autor més important d’històries sobre robots va ser Isaac Asimov (1920-1992), que 

va col·locar els robots i la seva interacció amb la societat en el centre de molts dels seus 

llibres. Aquest autor va considerar sèriament la sèrie ideal d’instruccions que podien 

donar-se als robots per reduir el perill que aquests representaven per als humans. Així 

va formular les seves tres lleis sobre la robòtica: 

1. Un robot no pot fer mal a un ésser humà o, per inacció, permetre 

que un ésser humà prengui mal. 

2. Un robot ha d'obeir les ordres dels éssers humans, excepte si 

entren en conflicte amb la primera llei. 

3. Un robot ha de protegir la seva pròpia existència en la mesura 

que aquesta protecció no entri en conflicte amb la primera o la segona llei. 

Al 1981 es va  nombrar un asteroide, el “5020 Asimov”, en el seu honor. Y actualment 

el robot hominoide d’Honda es diu "ASIMO" com a referència a Isaac. 

En el Cine i la televisió 

La primera pel·lícula en seguir el to iniciat per “R.U.R” va ser 

“Metrópolis” (1927), i més tard, les famoses Blade Runner 

(1982) i “The Terminator” (1984).  

Avui en dia existeixen moltes pel·lícules sobre robots, algunes 

tot i no tractar exclusivament de robots, en fan referència o 

tenen algun protagonista robot. La majoria de pel·lícules 

futuristes tenen elements robòtics. 

En televisió, existeixen sèries molt populars sobre robots com per exemple 

“Doraemon” o “Astro Boy”. A Amèrica són famoses les “Robot Wars” i Battlebots
1
. 

                                                           
1
 Les Robot Wars i Battlebots són competicions de lluita entre robots. 

fig. 10 Isaac Asimov 

fig. 11 RD-D2 
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2.3 ELS MICROROBOTS 

Els microrobots són uns robots de grandària reduïda, els quals estan controlats 

majoritàriament per un microcontrolador. 

 

 

 

Aquests robots poden tenir moltes aplicacions i s’utilitzen sobretot amb fins educatius o 

d’entreteniment ja que el seu cost és accessible i per això és transforma en una eina 

valuosa per als que vulguin iniciar-se en la robòtica. 

 

 

 

Els microrobots però, també poden ser molt útils per als humans, com per exemple: els 

robots vigilants, els que busquen sortides de laberints, robots de manipulació d’objectes, 

robots que investiguen noves zones inexplorades, robots que contenen una càmera per a 

poder enregistrar imatges on els humans no podem accedir, robots domèstics que 

escombren o tallen la gespa... 

  

fig. 15 Robot que busca la sortida d'un laberint                                     fig. 16 Robot que talla la gespa 

fig. 13 Robot Pleo fig. 14 Robots Hexbug 

      fig. 12 Robot minúscul 
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3. MICROCONTROLADORS 

Un microcontrolador és un microprocessador especialitzat en controlar equips 

electrònics, i inclou en un sol xip les tres unitats funcionals d'un ordinador: una CPU
2
, 

memòria i unitats d'E/S (Entrada/Sortida), és a dir, es tracta d'un computador complet 

en un sol circuit integrat. 

   

 

 

 

 

 

3.1 MICROCONTROLADORS PIC 

El PIC és un microcontrolador amb arquitectura Harvard
3
, fabricats per "Microchip 

Technology". Deriven del PIC1640 desenvolupat originalment per "General 

Instrument's Microelectronics Division". 

El nom de PIC, va sorgir inicialment de la paraula "Programmable Interface 

Controller", és a dir, microcontrolador de connexió perifèric passant més tard a 

anomenar-se'n "Programmable Intelligent Computer". 

La fama i el coneixement per aquest producte s'obté a partir del baix cost, àmplia 

disponibilitat i base d'usuaris, amplies possibilitats per aplicacions amb documents, 

                                                           
2
 CPU, abreviatura de Central Processing Unit (unitat de procés central), és el “cervell” del ordenador. 

3
 L' arquitectura Harvard és una arquitectura d'ordinador que tracta separadament les instruccions i les 

dades en quant al magatzematge i a la senyalització. 

fig. 17 Esquema d'un microcontrolador reprogramable 
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disponibilitat de baixos costos o gratuïtes eines de desenvolupament i forces sèries de 

programacions o reprogramacions amb memòries flash
4
. 

3.2 MICROCONTROLADORS PICAXE 

Un PICAXE és un PIC amb  un “bootloader” (programa 

carregat), per facilitar la programació del xip per als que 

encara no saben programar en assemblador o en C. Aquest 

programa permet programar el PIC en 

Basic o en diagrama de flux d’una 

manera molt fàcil amb l’editor de 

programació que la empresa ofereix. 

La seva principal característica és que 

són microcontroladors de baix cost 

amb memòria flash. 

Existeix tota mena de xips PICAXE, cadascun amb les seves característiques: 

                   

                                                           
4
 La memòria flash és un tipus de memòria que permet esborrar posicions de memòria en una operació 

programable. En altres paraules, és un xip de memòria que manté el seu contingut sense tensió 
d'alimentació. 

fig. 18 “Logo” de PICAXE 

fig. 20 Llistat de tots els pics i les seves característiques 

fig. 19 Esquema d'exemples d'aplicacions d'un PICAXE 
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4. MATERIAL ELECTRÒNIC 

Durant tot el projecte de construcció i disseny del robot i també durant la part de proves 

i aprenentatge, necessitaré saber el funcionament i les característiques de cada un dels 

components que utilitzaré. 

Resistències elèctriques o resistors: són uns components electrònics de dos terminals 

que ofereixen resistència al pas del corrent elèctric, d'acord amb la Llei d'Ohm. 

Poden estar fetes de diferents substàncies i compostos, però també de fil metàl·lic 

especial, com l'aliatge de níquel-crom. 

 

LDR (Light Dependent Resistor) o fotoresistència: és una resistència que té la 

propietat de variar el seu valor en funció de la llum. Com més llum els arriba, menys 

resistència tenen. 

                                   

Díode: és un dispositiu electrònic no lineal i polaritzat format per dos elèctrodes actius. 

Un díode només deixa circular el corrent elèctric en un únic sentit i el bloqueja en el 

sentit contrari restringint el moviment dels electrons. 

                                                  

LED (Light Emitting Diode): és un díode emissor de llum, dispositiu semiconductor 

que emet llum d'espectre reduït quan es polaritza de forma directa la unió PN del mateix 

i és travessat per corrent elèctric. 
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El transistor: és un dispositiu semiconductor d'estat sòlid que s’utilitza com a 

amplificador o com a commutador i té tres terminals que s’anomenen col·lector, base i 

emissor. 

                     

El brunzidor: és un component que transforma l'energia elèctrica en sonora. 

                                                          

Un condensador elèctric: és un dispositiu que emmagatzema energia en el camp 

elèctric que s'estableix entre un parell de conductors els quals estan carregats però amb 

càrregues elèctriques oposades.  

               

Els polsador: és un element que permet el pas o la interrupció de la corrent mentre és 

accionat. Quan ja no s’actua sobre ell, torna a la seva posició inicial. 

     

Els interruptors i els commutadors: permeten obrir o tancar un circuit elèctric de 

manera permanent, deixant els contactes en qualsevol dels dos o més estats possibles 

fins que s'acciona de nou. 
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Un regulador de tensió: és un dispositiu electrònic dissenyat amb l’objectiu de protegir 

aparells electrònics delicats de variacions de diferència de potencial i descàrregues 

elèctriques.  Els reguladors de tensió proporcionen una tensió constant a la seva sortida, 

eleven o disminueixen el corrent  perquè el voltatge sigui estable.  

   

 

Un microcontrolador: és un microprocessador especialitzat en controlar equips 

electrònics, i inclou en un sol xip les tres unitats funcionals d'un ordinador: una CPU, 

memòria i unitats d’Entrada i Sortida, és a dir, es tracta d'un computador complet en un 

sol circuit integrat. 

 

Un micròfon: és un transductor
5
 que converteix el so en un senyal elèctric. 

                                      

També necessitaré alguns aparells i materials com  un Galvanòmetre, un soldador i 

estany per a les soldadures. 

                                                           
5
 Un transductor és un dispositiu capaç de transformar o convertir un determinat tipus d’energia 

d’entrada, en una altra de diferent a la sortida. 
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5. PROCÉS D’APRENENTATGE 

Començar a fer un robot, si mai n’has fet cap, és molt complicat, ja que no se sap per on 

començar i per més que un vulgui, si no té uns coneixements bàsics respecte el món de 

la robòtica, el dels microcontroladors i de la electrònica en general, no es pot construir 

el robot que  es desitja. 

Per això, el primer que vaig haver de fer per a poder construir el robot va ser aprendre 

per tal d’aconseguir uns coneixements bàsics que em donessin experiència. 

 

Així doncs, el primer que vaig haver de fer va ser practicar amb l’SCHOOLS 

EXPERIMENTER BOARD (AXE092), que està pensada per a que els que s'iniciïn al 

món del microcontroladors puguin començar a fer els primers passos.

 

fig. 21 Schcools Experimenter Board 

Una vegada vaig haver practicat prou amb la placa, vaig decidir fer un robot seguidor de 

línea per començar a acumular experiència en el món dels microrobots. 

 

fig. 22 Robot rastrejador de línea 

Per acabar, durant l’estiu, vaig realitzar un curs al Centre Tecnològic del Solsonès sobre 

els robots Mindstorms NXT de 60€ i 21 hores de durada. 
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5.1 EXEPRIMENTACIÓ AMB LA PLACA 

AXE092  

 

fig. 23 Schools Experimenter Board 

 

fig. 24 Esquema entrades/sortides PICAXE-08M 

La placa AXE092
6
 està composta per: un PICAXE-08M, una LDR, un brunzidor,        

3 leds (verd, vermell i groc) i un polsador, gràcies als quals, un cop soldats tots els 

components, es poden realitzar diversos programes amb BASIC
7
 o amb DIAGRAMES 

DE BLOCS o DE FLUX
8
. 

 

 

 

 

                                                           
6
 La placa AXE092, també anomenada SCHOOLS EXPERIMENTER BOARD és una placa ideal per a la 

iniciació en el món dels PICAXE. 
7
El BASIC és una família de llenguatges de programació d'alt nivell. Concebut, en principi, com un 

llenguatge fàcil d'usar. 
8
 El diagrama de blocs és la representació gràfica del funcionament intern d’un sistema, que és fa 

mitjançant blocs i les seves relacions. 

fig. 25 Esquema de la placa AXE092 
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Un cop o vaig tenir tota la placa soldada, vaig poder començar a fer  diversos programes 

que em permetessin realitzar diverses activitats: 

1) En prémer el polsador, que sonés, si feia sol “Jingle Bells” i si era fosc “Silent 

Night”. 

 

 

fig. 26 Programa realitzat amb  el PICAXE Programming 

Editor 

2) En prémer el polsador, s’encendrà el led vermell durant 0,5 segons i s’apagarà 

durant un segon. 

 

 

fig. 27 Programa realitzat  amb el PICAXE Programming Editor 
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3) Després vaig realitzar la mateixa activitat que la primera, però ara utilitzant 

melodies que no fossin dintre de la memòria del pic, sinó que  havia d’escriure-

les dins el programa jo mateix. Aquesta activitat era més complexa que 

l’anterior, com que no estan guardades dins de la memòria del PIC, primer havia 

d'aprendre a fer servir els “ringintones”
9
 dins d’un PICAXE. 

En prémer el polsador, si hi ha llum, sonarà la melodia de “The Final 

Countdown”, si és fosc, sonarà la melodia dels “Simpsons”. 

(Vegeu vídeo 1 del DVD o Webgrafia). 

fig. 28 Captura de pantalla amb el programa 

4) Quan LDR detecti poca llum, sonarà la melodia dels “Simpsons”, si és fosc, no  

sonarà cap melodia, quan detecti molta llum sonarà la melodia del “Superman”. 

(Vegeu vídeo 2 del DVD o Webgrafia). 

 

fig. 29 Captura de pantalla amb el programa 

                                                           
9
  Els “ringintones” són una seqüència de sons, o una porció d’una cançó, que substitueix la "campana" 

de un telèfon mòbil. Per a més informació sobre les “ringintones” vegeu Wegrafia. 
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5) També vaig realitzar programes amb diferents combinacions amb els leds, però 

el led groc es va fondre i llavors només funcionaven el verd i el vermell. 

Exemple:  En prémer el polsador, s’encenen els 3 leds correlativament durant 1 segon 

cada un, cinc vegades. 

 

 

fig. 30 Programa realitzat amb el PICAXE Programming 

Editor 

 

Gràcies a les pràctiques que vaig anar realitzant, vaig anar aprenent molts conceptes 

nous. Va ser una molt bona manera de començar a aprendre com es feien els programes 

amb el PICAXE Programming Editor
10

. 

També vaig tenir el primer contacte amb el món de la soldadura, que tampoc havia 

realitzat mai. 

La experimentació amb SCHOOLS EXPERIMENTER BOARD em va servir de gran 

ajut, ja que totes les coses noves que vaig aprendre durant les pràctiques em van ser 

molt útils després a la hora de construir els robots. 

 

 

 
                                                           
10

 El PICAXE Programming Editor és l’editor de programació que la empresa PICAXE ofereix. Per a més 
informació sobre els “Basic Commands” vegeu Annex 2. 
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5.2 EXPERIMENTACIÓ AMB EL ROBOT 

SEGUIDOR DE LÍNEA 

El segon pas d'aprenentatge va ser la construcció d’un robot seguidor de línia. Aquest 

pas em va introduir molt més al tema, ja que, per fi, ja podria construir el meu primer 

robot. 

Aquest robot el vaig construir amb l’ajut de la placa que fabrica la ROBOLOT
11

. 

Aquesta paca està preparada per a realització d’un robot seguidor de línea. Tant la part 

mecànica, la part de programació i la soldadura estan fetes per mi. 

 

5.2.1 SISTEMA ELECTRÒNIC 

El sistema electrònic el podem dividir en 3 apartats: 

 

A) FUNCIONAMENT 

La funció del robot rastrejador de línea serà la de seguit una línea negra gràcies al dos 

sensors d’infrarojos. El robot tindrà dos leds vermells per a poder distingir amb facilitat 

quin és el motor que està girant. 

 

fig. 31 Esquema Entrades/Sortides robot seguidor de línea 

2 CNY70 
2 Motors 

2 Leds vermells 

                                                           
11

 Robolot és un concurs de robots didàctics organitzat per l'IES SEP La Garrotxa. 
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El disseny gràfic del robot és aquest: 

 

fig. 32 Esquema gràfic del robot 

El robot ha de seguir una línea negra gràcies als dos sensors CNY70 que segons si 

detecten negre o blanc faran moure els motors d’aquesta manera: 

 

Quan detecten la línia negra els dos 

sensors, el robot ha de  seguir una 

trajectòria recta. 

 

Quan l’únic sensor que detecta la línea 

negra és l’esquerre, el robot ha de girar 

cap a l’esquerra, és a dir, el motor de 

la dreta avançarà i el de l’esquerra 

es pararà. 

 

Quan l’únic sensor que detecta la línea 

negra és el dret, el robot haurà de girar 

cap a la dreta, és a dir, el motor 

esquerre avançarà i el dret es 

pararà. 

 

Per a fer més visible l’accionament o no dels motors, cadascun d’ells tindrà un led 

vermell que mostrarà si estan en funcionament o no. 
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B) ESQUEMA ELÈCTRIC 

Una vegada vaig aconseguir tot el material que necessitava, vaig poder fer la soldadura 

pertinent de tots els components i em va quedar l’esquema elèctric següent: 

ESQUEMA DEL CIRCUIT ELÈCTRIC 

 

 

El circuit estarà compost per una part d’alimentació, una de control, una de motors i una 

de sensors. 

 

La alimentació serà de 6V (o més segons la velocitat que es vulgui), un díode destinat a 

que en cas d’inversió accidental de la polaritat de les piles el circuit quedi protegit, un 

interruptor i un regulador de tensió de 5V que permet enviar als motors els 6V o més i 

al PICAXE 5V. 
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La part de control està formada pel PICAXE 08-M, un condensador per filtrar 

interferències i el port COM. 

 

fig. 33 Esquema del port COM 

 

 

fig. 34 Esquema entrades/sortides PICAXE-08M 

 

 

fig. 35 Característiques PICAXE-08M 
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C) SISTEMA SENSORIAL I ACTUADORS 

SENSORS: 

La part dels sensors està formada pels 2 sensors CNY70. 

El CNY70 és un petit dispositiu que allotja en el seu 

interior un díode emissor d'infrarojos i un 

fototransistor estant ambdós amatents en paral·lel i 

apuntant ambdós en la mateixa direcció.  
El fototransistor conduirà mes, contra mes llum 

reflectida de l'emissor capti per la seva base. La sortida d'aquest dispositiu és analògica i ve 

determinada per la quantitat de llum reflectida. 

 

         fig. 37 CNY70                                      fig. 38 Sensors CNY70 al robot 

  

ACTUADORS: 

La part dels motors està formada pels dos servomotors, per 2 transistors i per 2 leds 

vermells i dues resistències de 330Ω. 

Vaig haver de convertir els dos servomotors a motors de CC
12

 

 

fig. 39 Servos convertits en motors de CC 

 

 

                                                           
12

 Està explicat en el robot seguidor de llum. 

fig. 36 Símbol CNY70 
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El material necessari per a la construcció de la placa va ser el següent: 

MATERIAL NECESSARI
13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un cop acabada la soldadura de tots els components  la placa va quedar així: 

 

                   fig. 41 Placa un cop soldada 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13

 Tot el  llistat del material al Pressupost 

fig. 40 Foto del material necessari 
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5.2.2 SISTEMA  DE CONTROL 

El programa que havia de realitzar era bastant senzill, al principi però, no em 

funcionava gaire bé i al cap de poc el robot perdia la línea, vaig canviar les piles i vaig 

poder comprovar que aquest era el problema, ja que amb la pila de 9V, els motors 

anaven massa de pressa. 

Volia que em sortís un programa curt i senzill i al màxim d’optimitzat. 

 

fig. 42 Programa amb diagrama de flux del robot 

 

fig. 43 Programa amb Basic del robot 
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fig. 44 Explicació pas a pas del programa 

Una vegada el robot ja em funcionava com volia li vaig fer retocs al programa perquè 

una vegada és perdés pogués tornar a trobar la línea, també vaig introduir canvis en el 

programa que ajudin a optimitzar el comportament del robot. 

(Vegeu vídeo 3 del DVD o Webgrafia) 

(Vegeu vídeo 4 del DVD o Webgrafia) 
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5.2.3 SISTEMA MECÀNIC 

Vaig decidir construir la estructura del robot amb material reciclat que trobés per casa.  

Per a la construcció del xassís del robot he utilitzat: 4CDs ratllats, una carmanyola petita 

i rectangular, dos tapes metàl·liques posteriors protectores d’ordinadors i una roda boja  

reciclada. (Vegeu vídeo 5 del DVD o Webgrafia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fig. 45 Robot seguidor de línea acabat 

fig. 47 Vista de sota del robot         fig. 46 Vista lateral del robot 

fig. 48 Vista superior del robot fig. 49 Vista davantera del robot 
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5.3 MINDSTORMS NXT 

Una altra cosa que vaig fer per aprendre a 

construir un robot va ser anar a un curs on 

ensenyaven a construir i a programar un robot 

LEGO. 

 

Aquest curs va ser molt interessant. Tot i que no 

em va aportar informació respecte al robot que 

havia de construir, vaig poder provar un robot 

totalment diferent al meu, tot i que es basaven 

el la mateixa idea: “a traves d’un sensor i d’un 

programa havien de fer una acció o una altra”. 

 

Aquest robot LEGO se li podia donar la forma 

que es vulgues mitjançant les peses LEGO de tota la vida. 

 

fig. 51 Robogator construit amb Mindstorm nxt 2.0 

 

 

 

 

 

 

fig. 50 Robot Lego Mindstorm nxt 
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6. ROBOT SEGUIDOR DE LLUM 

Vaig decidir fer un robot que seguís la llum perquè vaig trobar molt interessant que un 

robot, de forma autònoma, pogués seguir la llum. Crec què la detecció de llum en un 

robot, a part de tenir cert caire lúdic, pot tenir bastants aplicacions. 

Un clar exemple d’aplicació per al robot seria la investigació d’un planeta molt pròxim 

al sol, on la seva funció seria la de allunyar-se dels rajos solars en busca d’ombra. Una 

altra aplicació del robot seria, en cas de disposar d’una placa solar per a recarregar-se, 

poder fer girar la placa fins que trobés el punt on es rep més llum solar. 

És complicat trobar una aplicació industrial per al robot, però si que seria interessant la 

possibilitat d’obrir i tancar les màquines d’una empresa segons la llum que hi arribes, en 

cas de que ho necessités.  

6.1 SISTEMA ELECTRÒNIC 

El sistema electrònic el podem dividir en tres apartats: 

 

6.1.1 FUNCIONAMENT 

La funció més important del robot serà la de seguir la llum. El robot però, també farà ús 

d’un sensor d’ultrasons que li permetrà esquivar objectes i d’un micròfon que li proporcionarà 

l’habilitat de detectar sorolls. A 

part d’això, el robot es mourà 

gràcies als dos motors. 

Per acabar, el robot tindrà 

l’opció d’emetre melodies 

gràcies al brunzidor i de fer llum 

amb els leds. 

 

 

 

Micròfon 2 Motors 

Sensor Ultrasons Brunzidor 

3 LDR 6 Leds 

fig. 52 Esquema d'entrades i sortides del robot 
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6.1.2 ESQUEMA ELÈCTRIC 

Vaig decidir utilitzar el PICAXE 20-M perquè tenia les entrades i sortides necessàries 

per a la construcció del robot, a part de tenir les quatre entrades analògiques que 

necessitava per a les 3 LDR i el micròfon. 

 

fig. 53 Esquema d'entrades/sortides del PICAXE-20M 

 

fig. 54 Característiques del PICAXE-20M 

També vaig decidir utilitzar la Placa AXE118
14

, perquè hem sigues més fàcil el 

muntatge dels components i una altra placa perforada amb pistes estanyades individuals 

per a poder-hi posar els components que no cabessin a la AXE118. 

La Placa AXE 118 consta de: 

• PCB
15

 AXE118  

• Resistència de 10k (2) 

• Resistència de 22k  

• RAI de 7 resistències de 10k  

• condensador de poliester de 100nF  

• Sòcol estéreo per a Jack de 3,5 mm 

• Clip per l’alimentació 

• Sòcol per al PICAXE 

• Sòcol per al Darlington Driver 

• ULN2803A Darlington Driver 

Els altres components els vaig haver de  comprar per separat.
16

 

                                                           
14

 La placa AXE118 és una placa fabricada per l’empresa PICAXE per a la utilització del PICAXE 20-M amb 
més facilitat. 
15

 Un circuit imprès o PCB (de l’anglès printed circuit board), es un mitjà per a sostenir mecànicament i 
connectar elèctricament components electrònics, a través de pistes de material conductor. 
16

 Llista completa de material al Pressupost 
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Una vegada vaig tenir tot el material, vaig poder soldar tots els components a la placa. 

No vaig tenir cap problema a la hora de soldar els components, però a la hora de provar 

si tot anava bé, vaig comprovar que les sortides no funcionaven, tot era degut al 

ULN2803A “Darlington Driver”, que és un interruptor electrònic que proporciona una 

sortida de senyal el suficientment potent com per a conduir els subsistemes que 

requereixen alta corrent. 

 

fig. 55 Esquema de connexions del ULN2803A 

Per solucionar el problema amb el “Darlington Driver” vaig connectar les sortides just 

després de que sortissin del pic, ja que el ULN2803A no era necessari per al 

funcionament correcte del robot. Així, vaig aconseguir que les sortides ja funcionessin 

eliminant  l’ULN2803A del esquema elèctric. 

 

L’esquema elèctric finalment va quedar així: 
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6.1.3 SISTEMA SENSORIAL I ACTUADORS 

El repartiment de tots els sensors i actuadors vaig decidir realitzar-la d’aquesta manera: 

 

fig. 56 Esquema gràfic del robot 

Per a comprovar que tots els sensors i tots els actuadors funcionaven a la perfecció, 

primer vaig haver de comprovar per separat si funcionaven bé i si hi havia algun 

problema poder-lo solucionar. 

 

SENSORS: 

SENSORS DE LLUM (LDRs) 

La principal funció del robot és la de seguir la llum, gràcies a les 3 LDRs que incorpora. 

Les LDRs, mitjançant el programa, estan unides a un led cada una, per tal de saber 

fàcilment quina és la LDR què està detectant més llum. 

Segons la LDR que detecti més llum, els motors reaccionaran de la següent manera: 

 

 

Quan LDR que detecti més llum sigui la 

del mig, el robot continuarà recte. Els dos 

motors engegats. 
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Quan l’LDR que detecti més llum sigui la 

de l’esquerra, el robot haurà de girar cap a 

l’esquerra i per tant s’haurà de moure el 

motor dret i l’esquerre es pararà. 

 

Quan l’LDR que detecti més llum sigui la 

de la dreta, el robot haurà de girar cap a la 

dreta i per tant s’haurà de moure el 

motor esquerre i el dret es pararà. 

 

EXPERIMENTACIÓ AMB LES LDRs 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abans de muntar el robot, vaig comprovar com reaccionaven les LDRs amb la llum. 

 

fig. 58 Debug LDRs 

 

 

 

 

fig. 57 Pràctica amb les LDRs 
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SENSOR D’ULTRASONS SRF005 

El robot també disposa d’un sensor d’ultrasons per a 

poder detectar els obstacles abans de xocar amb ells.  

 

El sensor d’ultrasons envia una senyal ultrasònica i 

calcula, depenent del tremps en que triguin en tornar 

les ones, la distancia a la qual hi ha un objecte. 

Aquestes són algunes de les seves característiques: 

Corrent - 30mA Typ. 50mA Max. 

Freqüència - 40KHz 

Max Distància - 3 m 

Min Distància - 3 cm 

Trigger Input - connectat a la sortida del pic 

Echo Output - connectat a l’entrada del pic 

Mides - 43mm x 20mm x 17mm 

 

                                        fig. 60 Connexions del sensor d'ultrasons 

El funcionament del sensor es basa en enviar un pols de 10us pel Trigger Input del 

SRF005, llavors el sensor crea unes ones ultrasòniques que l’Echo Output torna a rebre 

més tard. Segons la estona que han tardat a tornar les ones significa una distància o una 

altra. 

 

 

 

 

 

fig. 59 SRF005 

fig. 62 Relació que hi ha entre els polsos i la distància fig. 61 Ones ultrasòniques rebotant en un obstacle 
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A vegades els sensors d’ultrasons poden fallar. Un cas seria el que les ones rebotin en 

una superfície dues vegades abans de tornar a ser rebudes pel sensor, llavors detecta 

més distància de la què hi ha realment. Aquest problema amb més sensors intensifica. 

 

fig. 63 Sensor d'ultrasons fallant 

 

EXPERIMENTACIÓ AMB EL SENSOR SRF005 

Per a comprovar que els sensors d’ultrasons SRF005 funcionessin bé i per aprendre a 

programa’ls, vaig fer diverses pràctiques amb ells. 

 

 

fig. 64 Pràctica amb el sensor d'ultrasons 

El programa consistia en que quan el sensor d’ultrasons detectes un cos a menys de 20 

cm, el brunzidor emetria una melodia. 

(Vegeu vídeo 6 del DVD o Webgrafia) 

 

fig. 65 Programa SRF005 
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MICRÒFON 

EXPERIMENTACIÓ AMB EL MICRÒFON 

Gràcies al Pep Porredon vaig aconseguir un petit micròfon, però no teníem la certesa de 

que funcionés, per això vaig haver de fer una pràctica per comprovar-ho. 

 

fig. 66 Pràctica amb el micròfon 

El programa consistia en que quan el micròfon detectés un soroll més gran de 100 

unitats, el brunzidor emetria una melodia de 3 notes. 

(Vegeu vídeo 7 del DVD o Webgrafia) 

 

fig. 67 Programa micròfon 

Tot i que el micròfon podia realitzar la funció que tenia prevista per a ell, el micròfon no 

funcionava a la perfecció, ja que encara que hi hagués total silenci, el micròfon 

detectava de manera permanent 91 unitats de soroll. 

Per solucionar el problema, hauria hagut de construir un amplificador, però no ho vaig 

veure necessari perquè 

no em feia falta i no 

teníem gaire temps. 

 

 

 
fig. 68 Debug micròfon 



Projecte De Creació D’un Robot Seguidor De Llum 
Marc Macià Roca 

 

 

35 

 

ACTUADORS: 

SERVOMOTORS 

Els Servomotors incorporen un motor CC, una caixa reductora i un circuit de control i 

serveixen per a la construcció d’articulacions, gràcies al seu rang de gir limitat a 180 

graus perquè connectant el cable de senyal de control amb un microcontrolador es pot 

controlar quants graus es vol que giri aquell servo. 

 

 

fig. 69 Mides del Futaba S3003 

Característiques dels servomotors: 

Velocitat: 0.23 s/60 graus (260 graus/s) 

Parell de sortida: 3.2 Kg-cm (0.314 Nm) 

Dimensions: 40.4 x 19.8 x 36 mm 

Pes: 37.2 g 

Frec. PWM: 50Hz (20ms) 

Rang de gir: 180 graus 

 

fig. 70 3003S per dintre 
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Procés de conversió dels servos a corrent continua: 

Per aconseguir que els servomotors puguin desenvolupar la funció d’un motor, primer els hem 

de “trucar”, aquest procés però, provocarà la pèrdua de la capacitat de controlar els graus que 

volem girar. 

 

1r PAS 

 

Per convertir els servos en motors de corrent 

continu, primer, n’obri’m la tapa exterior i 

n’extraiem els quatre cargols. 

2n PAS 

 

A continuació dessoldem la placa electrònica de 

control i l’eliminem, tallem els cables a un 

centímetre de la placa i suprimim el cable blanc. 

3r PAS 

 

Soldem en els extrems del motor els condensadors 

de filtre, per tal d’eliminar  les interferències 

produïdes per les escombretes dels motors i  

soldem els cables als motors amb la polaritat que 

vulguem. 

4t PAS 

 

Finalment, eliminem el topall mecànic dels 

engranatges amb l’ajut d’unes alicates de rall 

adequades i desprès, si cal, ho llimarem amb una 

llima. 

 

EXPERIMENTACIÓ AMB ELS SERVOS 

També vaig fer una prova per a comprovar que els motors anessin bé. 

 

fig. 71 Pràctica amb els servomotors i el SRF005 



Projecte De Creació D’un Robot Seguidor De Llum 
Marc Macià Roca 

 

 

37 

 

El programa consistia en que quan el sensor d’ultrasons detectés un cos a menys de 20 

cm, el motor s’engegaria, però quan el sensor el deixés de detectar, el motor es pararia i 

així successivament.  

(Vegeu vídeo 8 del DVD o Webgrafia) 

 

fig. 72 Programa servos i SRF005 

LEDS 

Cada led estarà assignat a un motor, una LDR o sensor d’ultrasons de la següent 

manera: 

 

                                                fig. 73 Funcions de cada led 

BRUNZIDOR 

El brunzidor serà molt útil per a poder fer melodies de tot tipus. 
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6.1.4 CONSTRUCCIÓ DE LA PLACA 

EXPERIMANTACIÓ AMB LA PLACA DE PROVES 

Una vegada vaig haver provat totes les coses per separat, vaig construir el circuit a la 

placa de proves
17

 per assegurar-me de quan soldés els components a la placa, tot aniria 

bé. 

 

                              fig. 74 Placa de proves                                         fig. 75 Pràctica ambla placa de proves                                              

Una de les proves que vaig realitzar va ser la següent: 

Les 3 LDR estarien col·locades de forma angular. Quan una de les LDR rebés més de 

150 unitats de llum, engegaria els motors de la següent manera: 

 Quan fos la LDR de la dreta, el seu led vermell i el motor de l’esquerra amb el seu led 

verd. 

 Quan fos la LDR de l’esquerra, el seu led vermell i el motor de la dreta amb el seu led 

verd. 

 Quan fos la LDR del centre, el seu led vermell i els dos motors amb els seus dos leds 

verds. 

 (Vegeu vídeo 9 del DVD o Webgrafia) 

                                                           
17

 La placa de proves també es coneguda amb el nom de “Protoboard”. 
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fig. 76 Programa 

Una vegada vaig comprovar que tot anava bé, vaig poder començar a construir la placa 

amb la placa amb pistes estanyades. 

 

fig. 77 Estanyadures de la placa acabada 

  

fig. 78 Components de la placa acabada i connexions amb la placa AXE118 
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6.2 SISTEMA DE CONTROL 

Abans de fer el programa final vaig realitzar dos programes més senzills. 

(Vegeu vídeo 10 i 11 del DVD o Webgrafia) 

 

6.2.1 PROGRAMACIÓ 
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El programa ocupa 75 de les 80 línies de memòria i utilitza una memòria total de 190 

bytes de 256 possibles. 

(Vegeu vídeo 12 del DVD o Webgrafia) 
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6.3 SISTEMA MECÀNIC 

Novament, he realitzat tant l’estructura del robot com les rodes amb material reciclat, 

no compraré cap dels materials que utilitzaré durant la construcció del xassís del robot. 

Per construir les rodes faré servir dos CDs que ja no funcionen per a cada roda, i els 

separaré amb espuma. La roda boja, la reciclaré d’una prestatgeria espatllada i la 

pintaré. 

 

fig. 79 Roda boja abans            fig. 80 Roda boja després 

 

   fig. 81 CDs que no funcionen        fig. 82 Material protector                       fig. 83 Rodes acabades 

La estructura del robot he decidit fer-la en tres nivells: 

Al 1r nivell hi haurà la alimentació, els servos i una petita estructura angular per les 

LDR. 

El primer nivell serà l’estructura base i estarà feta amb una carmanyola. 

 

      fig. 84 Carmanyola          fig. 85 Primer nivell en construcció      fig. 86 Primer nivell acabat 

La estructura de les LDR la faré amb fullola i la decoraré amb sinta adhessiva de 

diferents colors. 

fig. 87 Fullola fig. 88 Fullola recoberta de 
cinta adhesiva 

fig. 89 Estructura de les LDRs acabada 
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Al segon nivell hi haurà la placa AXE118 amb tots els cables que aniràn cap als 

diferents sensors i actuadors. Estarà feta amb una part del plàstic d’una caixa de CDs. 

 

                                               fig. 90 Caixa de CDs                                 fig. 91 Tercer nivell nivell 

                                                         

fig. 92 Placa AXE 118 

Al tercer nivell hi haurà la placa on hi he soldat els leds, el sistema d’alimentació amb el 

regulador de tensió i els connectors dels motors. Al lateral, hi posaré el sensor SRF005. 

 

fig. 93 Nivell 3 acabat 

He decorat tot el robot amb cinta aïllant de diferents colors. 
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Finalment el robot a quedat amb aquestes mides: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per a veure com ha quedat el robot finalitzat: 

(Vegeu vídeo 13 del DVD o Webgrafia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fig. 94 Mides del robot seguidor de llum 
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               fig. 96 Vista davantera del robot                   fig. 97 Vista lateral del robot 

             fig. 98 Vista del darrere del robot 

fig. 95 Robot seguidor de llum acabat 

fig. 99 Vista de sota del robot 
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7. PRESSUPOST DELS ROBOTS 

ROBOT SEGUIDOR DE LÍNEA: 

MATERIAL UNITATS PREU/UNITAT 

Picaxe 08-M 1 1.9 € 

Servo Futaba S3003 2 11 € 

LED (vermell) 2 0.15 € 

Sensors CNY70 Vishay 2 1 € 

Resistència 10K 1 0.15 € 

Resistència 22K 1 0.15 € 

Resistència 100K 2 0.15 € 

Resistència 220Ω 2 0.15 € 

Resistència 330Ω 2 0.15 € 

Regulador de Tensió LM7805CT 1 0.6 € 

Transistor BDX53 2 0.4 € 

Díode 1N4004 1 0.07 € 

Portapiles 1 1.03 € 

Condensador Ceràmic Multicapa 2 0.15 € 

Condensador Poliester 100k 1 0.9 € 

Tira de pins tornejats mascle 1 0.6 € 

Tira de pins tornejats femella 1 1.1 € 

Commutador miniatura 1 3 € 

Sòcol estéreo per a Jack de 3,5 mm 1 0.03 € 

Sòcol per al PICAXE 1 0.3 € 

Piles 1,5 V (4) 1  3 € 

TOTAL 39.13 € 
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ROBOT SEUIDOR DE LLUM: 

MATERIAL UNITATS PREU/UNITAT 

Picaxe 20-M 2 2.4 € 

Placa AXE118 1 3.75 € 

LDR 3 1.47 € 

SRF005 Ultrasonic Range Sensor 1 15 € 

LED 6 0.2 € 

Brunzidor 1 2.31 € 

Servo Futaba S3003 2 11 € 

Portapiles 1 1.03 € 

Micròfon 1   1 € 

Resistència 330Ω 6 0.15 € 

Placa amb pistes estanyades 1 2.4 € 

Condensador Poliester 100k 3 0.9 € 

Commutador miniatura 1 3 € 

Transistor BC548 2  0.2 € 

Tira de pins tornejats mascle 1 0.6 € 

Tira de pins tornejats femella 1 1.1 € 

Díode 1N4004 1 0.07 € 

Regulador de Tensió LM7805CT 1 0.7 € 

Piles 1,5 V (4), 9 V, LR14 2, 1, 1 3, 5, 4 € 

TOTAL 82.37 € 

 

PRESSUPOST TOTAL 

SEGUIDOR DE LÍNEA 39.13 € 

SEGUIDOR DE LLUM 82.37 € 

TOTAL 121.5 €
18

 

 
                                                           
18

 Tant el preu del robot seguidor de línea com el del seguidor de llum no inclouen els Costos 
d'Enviament. 
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8. MILLORES 

Una vegada he acabat el robot he pogut comprovar que un robot sempre es pot millorar, 

sempre li pots afegir alguna cosa nova. Algunes de les millores que es podrien 

implementar serien les següents: 

 El micròfon, gràcies a la construcció d’un amplificador, podria millorar la seva 

funcionalitat, ja que captaria el so de manera més exacta. 

 

 Una altra millora seria la utilització d’un altaveu en lloc del brunzidor perquè el 

robot pogués emetre un so més greu. 

 

 Crec que la millora més útil seria que ara podria realitzar tot el que he fet molt 

més de pressa, i així, podria construir un robot amb totes les funcions dels dos 

robots, a part d’afegir-li nous sensors i actuadors com: sensors de fi de cursa, de 

temperatura, de humitat, leds rgb
19

... 

 

 Un altre dispositiu que implementaria, seria un servomotor que fes la funció que 

li pertoca, per tal de poder controlar el nombre de graus que volgués que gires, 

per així, per exemple, poder-hi posar una càmera que pogués girar. 

 

 També seria una millora a tenir en comte la inclusió de dues LDR més per a que 

el robot fos més exacte a la hora de seguir la llum. 

 

 També m’agradaria posar-hi un altre sensor d’ultrasons per a poder detectar cap 

a quina banda hi ha l’obstacle. 

 

 Una altra cosa que si tingués temps milloraria, seria la possibilitat de que els 

motors poguessin girar en els dos sentits. 

 

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

del Clorur Fèrric. 

 

 Si pogués, utilitzaria una bateria recarregable en lloc de les piles perquè com 

més components hi  posés menys durarien les piles. 

                                                           
19

 Els leds RGB són leds que poden fer llum de diversos colors en més d’un de sol. 
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9. CONCLUSIONS 

Tirar un Treball de Recerca sempre és complicat, no se sap si al final s’aconseguirà el 

que un s’ha proposat, si se n’haurà ensordit en tots els objectius marcats i si al final la 

realització del treball o el projecte haurà servit per alguna cosa. 

 

En el meu cas, estic completament satisfet de la meva tria, ja que, per començar, he 

aconseguit realitzar dos robots, des de zero, que compleixen perfectament amb la seva 

funció i que a part he pogut dissenyar i construir al meu gust. 

 

Gràcies a la realització del treball, ara tinc no només els coneixements bàsics sobre els 

robots que m’he proposat construir, sinó que ara tinc molts més coneixements sobre 

l’electrònica, la robòtica, l’informàtica i la soldadura. 

 

Així doncs, puc afirmar rotundament que la dedicació de tot un munt d’hores per 

aconseguir adquirir nous coneixements, construint, dissenyant i experimentant amb els 

robots, i realitzant tot el projecte de recerca han estat molt útils. 

 

El món de la robòtica es un món molt ampli i a mesura que ha anat avançant el treball 

he vist que a part d’útil i divertit, es un món  ple de possibilitats i que en un futur no 

molt llunyà els humans ens podrem aprofitar del seus avantatges. 

 

Abans d’acabar, m’agradaria agrair al Pep Porredon tot el temps que ha  invertit en 

ajudar-me i en animar-me a seguir treballant de valent, com també per haver-se 

preocupat sempre de si em feia falta alguna cosa i de respondrem els correus electrònics 

tan de pressa com podia. 
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