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1. MOTIVACIÓ 
 

Un dia del mes d’octubre de l’any passat vaig decidir posar-me a cercar a internet 

per veure si era capaç de decidir que volia fer de treball de recerca. L’únic que 

tenia clar era que havia de ser un projecte, ja que volia fer quelcom més que 

cercar a internet, llegir llibres i fer enquestes. Vaig entrar a la pàgina “Youtube” 

a mirar vídeos de projectes, però cap m’apassionava, així que vaig decidir deixar-

ho córrer i anar a mirar el “Facebook”. De sobte vaig trobar una notícia 

relacionada amb el cub de Rubik i vaig recordar que des de ben petit el cub de 

Rubik ha sigut més que un joc per a mi. Sempre he volgut resoldre’l, però sempre 

s’ha tractat d’una missió impossible. Per a mi, és més que una simple joguina o 

un simple passatemps per jugar en els moments en el quals no saps que fer. El 

cub de Rubik és una desafiament mental, matemàtic i lògic el qual uns pocs 

afortunats, només, tenen la clau de l’èxit. Jo sempre he volgut resoldre’l sense 

seguir cap pas, és a dir, anar provant i, mai me n’he sortit.  

És per aquesta raó que vaig decidir fer un pas més. La tecnologia és una de les 

meves passions i, tal com diu la seva definició, la tecnologia ajuda a fer més fàcil 

la vida de les persones, per tant, vaig decidir que la tecnologia podria ajudar-me 

a realitzar un gran projecte que em permetés resoldre el cub de Rubik només 

amb un clic. Per tant, el cub de Rubik en aquest projecte em permetrà 

desenvolupar totes les passions que tinc: disseny en 3D, programació, 

construcció...  

Escollir aquest projecte no va ser fàcil. Per una part contenia tots els àmbits que 

a mi m’agradaven tecnologia, matemàtica, lògica... Però, per l’altra, era un gran 

projecte, ja que no es tracta d’un sol treball, sinó varis: algoritme del cub, robot 

que realitzi els moviments per solucionar el cub i fusió dels dos anteriors.  
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El fet de ser un treball tant extens i que em dedicaria 

moltes hores em va fer tirar una mica enrere però, vaig 

estar pensant i les ganes de fer-ho bé i la motivació van 

tibar més que no pas la por del gran volum de feina.  Per 

tant, amb la mà al cor i no del tot convençut vaig escollir 

fer aquest treball, un robot que solucionés el cub de 

Rubik. 

 

 

2. INTRODUCCIÓ 
 

El cub de Rubik és un trencaclosques mecànic 

tridimensional. Es tracta d’un cub el qual les seves cares, 

de diferents colors, estan dividides en 9 quadrats més 

petits del mateix color. Tradicionalment les cares són de 

color: blanc, vermell, taronja, groc, verd i blau. Els 

quadrats es poden moure gràcies a un mecanisme 

d’eixos que hi ha a l’interior del cub. Gràcies a això 

podem resoldre el cub (tenir a cada cara els 9 quadrats 

del mateix color).  

El cub consta de dos tipus de peces: 

- Peces centrals: estan totes unides entre si i a una 

peça interior, formen una estructura ferma que 

permet que el cub es sostingui i que totes les altres 

peces puguin moure’s aleatòriament. Formen una peça donat que estan 

totes unides (cares centrals i peça interior). 

- Peces laterals: són les que permeten resoldre el cub, són les que es 

mouen. Tenen unes extensions que uneixen la peça amb les altres peces. 

Hi ha 20 peces en un cub clàssic (3x3). D’aquestes 20 peces, 12 són 

peces aresta (mostren dos colors) i 8 són peces vèrtex (mostren tres 

colors). També hi ha 6 peces que mostren un sol color (peces centrals).  

Imatge 1. Cub de Rubik. Font: 
Google Imatges. 

Imatge 2. Cub de Rubik 
resolt i sense resoldre. Font: 
Google Imatges. 
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3. OBJECTIUS 
 

L’objectiu d’aquest treball, per a mi, és realitzar un robot que solucioni el cub de 

Rubik indiferentment d’on estiguin situats els quadrats amb cadascun dels colors. 

Per fer-ho, primerament necessito complir uns objectius més bàsics: 

- Aprendre a dissenyar en 3D per realitzar el disseny de les peces que 

constituiran el robot. 

- Aprendre com imprimir una peça amb la impressora 3D i quins programes 

he d’utilitzar perquè la impressora pugui interpretar com és la peça. 

- Aprendre a programar amb programes com Arduino o Picaxe per poder 

dir-li al meu robot quins moviments ha de seguir per solucionar el cub. 

- Aprendre a muntar un circuit elèctric amb servomotors, cables, piles, fonts 

d’alimentació...  

Després de parlar amb el tutor, vam arribar a la conclusió que no podia englobar 

tant camp en aquest treball perquè el temps era just per fer-ho tot. Així que vam 

decidir que la part de l’algoritme intentaríem buscar-la a internet. 

- Trobar un programa que digui els moviments que s’han de fer per 

solucionar el cub de Rubik. 

Imatge 3. Diferents tipus de peces del cub de 
Rubik. Font: Google Imatges. Edició pròpia. 
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4. PLANIFICACIÓ 
 

Primerament, per poder realitzar el meu projecte necessito una gran sèrie de 

coses: una impressora 3D amb plàstic, servomotors, una placa la qual pugui 

programar, cables, un ordinador, programes de: disseny i edició de peces, una 

càmera web per poder analitzar com està el cub... 

Planificació del temps: 

Durant el mesos de desembre i gener realitzaré un esbós del robot, cercaré els 

programes que utilitzaré per fer i editar les peces i cercaré informació de com 

puc resoldre el cub. 

A partir del mes de febrer i fins a finals de juny hauré de dissenyar totes les peces 

que compondran el meu robot. A més, redactaré tot el procés de com les faig i 

com les imprimeixo.  

Durant l’estiu hauré de muntar totes les peces al seu lloc amb els seus 

servomotors, buscaré informació sobre el cub de Rubik, faré els programes de 

resolució i escaneig del cub i muntaré tot el circuit elèctric. 

Finalment durant el mes de setembre i octubre, realitzaré els ajustos necessaris 

perquè el robot acabi de funcionar correctament i enllestiré la memòria. 

 

 

5. REALITZACIÓ DEL PROJECTE 
 

5.1. INFORMACIÓ SOBRE EL CUB DE RUBIK 
 

Tot i que no era un dels meus objectius, vaig creure adient cercar una mica 

d’informació sobre el cub de Rubik, així que vaig decidir sintetitzar breument els 

punts que trobava més interessants. Podeu trobar-ho a l’annex del treball. 
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5.2. RESOLUCIÓ ROBOTITZADA DEL CUB DE 

RUBIK 
 

5.2.1. Escaneig del cub (Cube Solver) 
 

Per escanejar el cub vaig cercar a internet diverses opcions. Hi havia una gran 

sèrie de programes que et permetien crear un model 3D del teu cub on només 

havies de col·locar els colors tal i com estaven en el teu cub físic, per després 

donar-te els moviments que havies de fer per solucionar-lo. Però, vaig seguir 

cercant i vaig trobar el programa Cube Solver (cube 512htm) que a més de 

permetre’m crear el model 3D del meu cub, permetia que ho fes amb la webcam. 

Així que no vaig dubtar més i vaig escollir aquest programa.  

Vaig col·locar la webcam sobre del cub gràcies a una peça que vaig imprimir. 

El principal problema que vaig tenir era la lluminositat. Depenent de la 

lluminositat de l’habitació el programa detectava colors diferents. Per exemple: 

si tenia la llum encesa detectava que un quadre era groc, però si la tenia parada 

detectava que era taronja. El color donava més problemes era el taronja, ja que 

sempre el detectava com a groc. Finalment, vaig decidir col·locar un frontal led 

perquè sempre hi hagués la mateixa lluminositat. Però el problema del frontal va 

ser que si el col·locava a prop reflectia en el cub i la càmera detectava els 

quadres de color blanc. Després de pensar-ho vaig veure que l’únic lloc on no 

reflectia era lluny del cub, així que vaig haver de fer una peça amb fusta perquè 

la distància fos la correcta. 

 
Imatge 4. Captura de pantalla del programa Cube Solver en funcionament. Font: imatge 
pròpia. 
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5.2.2. Disseny de les peces (Sketch Up) 

 
 

 

El programa que vaig decidir utilitzar per dissenyar les peces del que seria el 

meu robot, va ser l’Sketch Up. Sketch Up és un programa de disseny gràfic molt 

utilitzat en diverses àrees com enginyeria, disseny gràfic, disseny de videojocs... 

Es tracta d’un programa senzill, fàcil de fer funcionar i gratuït, tot i que també 

podem trobar la versió Sketch Up PRO (professional) que és de pagament.  

Barra d’eines: 

 

Imatge 5. Barra d'eines del programa Sketch Up. Font: imatge pròpia. 

Les funcions de cada imatge són: 

1- Esborrar. 

2- Dibuixar una línia. 

3- Dibuixar arcs. 

4- Dibuixar cercles, rectangles, polígons... 

5- Donar profunditat (passar d’una superfície en 2D a un cos en 3D). 

6- Dibuixar paral·leles a les arestes seleccionades. 

7- Moure les parts seleccionades. 

8- Rotar les parts seleccionades. 

9- Allargar les parts seleccionades. 

10- Mesurar distància d’una línia o distància entre dos punts. 

11- Afegir text. 

12- Pintar. 

13- Moure la vista de la càmera. 
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14- Desplaçar el punt de vista. 

15- Zoom. 

16- Ajustar la vista per veure la peça completa. 

 

A la part inferior dreta apareixen les mesures. En aquest requadre podem veure 

quan mesura una determinada línia, quan mesura la peça en conjunt... A més, a 

l’hora de dibuixar podem detallar la distància que volem que faci una línia, 

introduint la mesura amb el teclat. 

Les dues eines que vaig utilitzar majoritàriament, per dibuixar les peces que 

necessitava, van ser l’eina de dibuixar cercles, polígons i rectangles i l’eina de 

donar profunditat.    

Per exportar els fitxers amb un format que entenguessin la resta de programes 

que havia d’utilitzar, vaig fer servir l’opció d’exportar amb STL. 

 

 

 

 

 

Imatge 6. Disseny de l'encaix pel capçal del servomotor al programa Sketch Up. Font: imatge pròpia. 
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5.2.3. Impressió de les peces 
 

5.2.3.1. Netfabb Basic 
 

 

 

 

Netfabb Basic és un programa que les seves funcions principals són: editar, 

reparar i analitzar dissenys en 3D que posteriorment seran impresos. A vegades, 

hi ha dissenys en 3D amb imprecisions que a simple vista no podem veure, 

Netfabb Basic les detecta i les repara. Es tracta d’un programa molt senzill que 

permet solucionar tots els problemes que hi puguin haver amb molta eficàcia i 

rapidesa. El programa només accepta fitxers STL. Es tracta d’un programa 

gratuït.  

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 7. Programa Netfabb Basic. Font: imatge pròpia. 

 

Imatge 8. Barra d'eines del programa Netfabb Basic. Font: imatge pròpia. 

1- Obrir document. 

2- Inserir cos geomètric. 

3- Informació. 
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4- Punts de vista. 

5- Zooms. 

6- Seleccionar. 

7- Alinear parts. 

8- Moure parts. 

9- Rotar parts. 

10- Escalar parts. 

11- Retallar.  

12- Operar amb circumferències. 

13- Nivell de detall. 

14- Reparar imprecisions (manual o automàticament). 

15- Analitzar. 

16- Mesurar. 

17- Fer un test. 

El programa bàsicament l’utilitzava per reparar les imprecisions que poguessin 

tenir les peces i, a més, per girar les peces, en cas que fos necessari, donat que 

depèn com les col·loqués les parts volades quedaven a terra i es podia imprimir 

bé.  

 

 

 

 

 

 

5.2.3.2. Slic3r 

 
 

 

 

Imatge 9. Peça apunt per ser reparada pel programa Netfabb Basic. 
Font: imatge pròpia. 
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Slic3r és un programa que passa els projectes STL a gcode, és a dir, passa les 

característiques físiques de les peces a ordres que ha d’entendre la impressora. 

Entre aquestes característiques podem destacar: diàmetre del fil, densitat de la 

peça, temperatura de l’extrusor, temperatura del llit... Hi ha fitxers que es poden 

trobar a internet que ja tenen 

els paràmetres de cada plàstic 

definits i, només fa falta obrir 

aquest fitxer al programa 

perquè quedin definits 

automàticament. Aquest 

programa és totalment gratuït. 

Barra d’eines: 

 

Imatge 11. Barra d'eines del programa Slic3r. Font: imatge pròpia. 

1- Afegir peça. 

2- Esborrar peça. 

3- Esborrar tot. 

4- Organitzar. 

5- Duplicar/dividir peces. 

6- Girar. 

7- Escalar peça. 

8- Dividir. 

9- Tallar. 

10- Ajustos. 

11- Exportar projecte com a STL. 

12- Exportar projecte com gcode. 

             Ajustos d’impressió, del fil i de la impressora. 

 

 

Imatge 10. Peça al programa Slic3r. Font: imatge pròpia. 
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5.2.3.3. Impressora 3D 
 

La impressora que vaig utilitzar per imprimir totes les peces dissenyades en 3D 

va ser la Plus BCN3D+ de l’empresa barcelonina BCN 3D Technologies que em 

va proporcionar el meu tutor. Per conèixer les característiques de les 

impressores 3D i els tipus de plàstics que podem fer servir per imprimir consulteu 

l’annex del treball.   

 

 

5.2.3.4. Gcode viewer 
 

Gcode viewer és un portal web (gcode.ws) on pots obrir els teus fitxers gcode i 

observar totes les característiques entre les quals destaca el preu d’impressió, el 

temps d’impressió, el preu del temps d’impressió, la quantitat de fil utilitzada... A 

més podem observar tal i com s’imprimirà la peça per capes i, dins de la mateixa 

capa, com ho farà (de dreta a esquerra, d’esquerra a dreta...). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 12. Pàgina web Gcode viewer. Font: imatge pròpia. 

http://gcode.ws/
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5.2.4. Procés de disseny, impressió i muntatge de les 

peces del robot 
 

 5.2.4.1. Peça base 
 

La primera peça que vaig dissenyar 

va ser la peça que havia de sostenir 

el cub de Rubik. La peça havia de 

tenir la mida exacta del cub amb 

1mm de marge per cada costat per 

tal de que el cub no quedés 

encaixat. A més, la peça havia de 

tenir una mica d’inclinació per tal de 

que quan volgués fer el moviment de canviar de cara inferior la peça es 

col·loques amb més facilitat. La peça, a la part inferior, havia de tenir l’encaix del 

servomotor amb la finalitat de que el servomotor fes menys força a l’hora de 

realitzar el gir.  

Per dissenyar la peça vaig utilitzar el programa de disseny Sketch Up. 

Després de dissenyar la peça, vaig 

exportar-la en format STL i vaig 

obrir-la amb el programa Netfabb 

Basic per  reparar totes les 

imprecisions que hi poguessin 

haver.  

Després de reparar-la vaig tornar-la 

a exportar en format STL.  

Per finalitzar el procés de disseny vaig obrir la peça amb el programa Slic3r, amb 

l’objectiu de passar el que seria la peça física a ordres que havia d’entendre la 

impressora per fer la peça. A més, vaig introduir les configuracions del plàstic 

que vaig fer servir per imprimir-la.  

Imatge 13. Peça base després de la impressió. Font: Pep 
Porredon. 

Imatge 14. Peça base al programa Sketch Up. Font: 
imatge pròpia. 
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Vaig exportar la peça en format gcode i vaig introduir el programa a la 

impressora.  

 

Quan vaig tenir la peça impresa, 

vaig voler comprovar que l’encaix 

pel servomotor era el correcte. Vaig 

observar que no havia tingut en 

compte una petita part que 

sobresortia. Per arreglar-ho vaig 

anar al taller i amb el trepant vaig fer 

una mica de rebaix. Vaig utilitzar 

una broca de 7,5 mm.  

Per fixar el capçal del servomotor amb la peça vaig utilitzar quatre cargols 

autoroscants de 2x10 mm. Primer, vaig col·locar el capçal a l’encaix i vaig fer 

passar els cargols per uns forats que ja té el capçal fets amb l’objectiu de fer els 

forats a la peça. Després vaig tallar els cargols per la meitat amb l’ajuda d’una 

serra d’arquet i un cargol de banc, 

puix que eren massa llargs (no n’hi 

havia de més curts) i haguessin 

sortit per l’altre costat. Per últim, 

vaig tornar a posar els cargols i vaig 

acabar de roscar-los amb un 

tornavís d’estrella petit fins al final. 

Imatge 15. Peça base al programa Netfabb Basic. 
Font: imatge pròpia. 

Imatge 16. Peça base al programa Slic3r. Font: imatge 
pròpia. 

Imatge 17. Rebaix a l'encaix pel capçal del servomotor. 
Font: imatge pròpia. 

Imatge 18. Capçal situat al seu lloc i a punt de ser collat 
amb cargols. Font: imatge pròpia. 
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5.2.4.2. Peça suport de la base 
 

La segona peça que vaig dissenyar 

va ser la peça que havia d’aguantar 

el servomotor que havia de moure 

la primera peça. A més, aquesta 

peça havia de ser la que anés a 

sota de la primera per tal de tenir 

una mica més d’estabilitat. 

Primerament, vaig apostar per un 

disseny on el servomotor quedés 

encaixat mecànicament, és a dir, el 

servomotor havia d’entrar de costat 

i, quan ja estigués a dins l’havia de 

girar perquè quedés ben encaixat i 

que no es mogués.  La peça a la part 

superior havia de tenir un forat 

d’1cm de diàmetre per fer sortir la 

peça del servomotor encarregada del gir.  

Per fer el disseny i impressió vaig fer el mateix procediment que amb la primera 

peça.  

Quan la impressora va acabar 

d’imprimir-la, vaig observar que el 

que seria la part superior de la peça, 

“el sostre”, havia quedat malament. 

El plàstic no s’havia solidificat bé, ja 

que, al tractar-se d’una zona en la 

qual no hi havia res a sota, el plàstic 

s’havia d’assecar molt ràpidament, 

per no caure. Com que la peça va quedar malament, vaig repetir la impressió 

però al revés, és a dir, el que seria la part superior de la peça s’imprimiria primer, 

d’aquesta manera tindria el terra de la impressora com a suport. 

Imatge 19. Primera disseny de la peça suport de la base. 
Font: Pep Porredon. 

Imatge 20. Primer disseny de la peça suport de la base al 
programa Sketch Up. Font: imatge pròpia. 

Imatge 21. Imperfeccions de la peça. Font: Pep Porredon. 
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Vaig repetir tot el procés de disseny i edició i vaig tornar-la a imprimir. D’aquesta 

manera, la peça va quedar bé. 

Quan vaig intentar introduir el 

servomotor vaig adonar-me que no 

era la millor opció. Era molt difícil 

posar-lo al lloc correcte i, quan el 

tenia a lloc es movia. Per tant, vaig 

decidir començar des de zero 

aquesta peça, començar amb un 

disseny nou, ja que encaixar el 

servomotor a la força no era la millor 

opció. 

Vaig apostar per un disseny en que 

el servomotor s’aguantés amb 

cargols i femelles, ja que el 

servomotor té uns forats on es 

poden passar cargols. Així que, vaig 

dissenyar una peça amb la forma de 

la part de dalt del servomotor i 

quatre forats on fer passar els 

cargols. 

Per fer el disseny i impressió vaig 

seguir el mateix procediment que 

amb la resta de peces. 

 

 

 

 

Imatge 22. Disseny definitiu de la peça suport de la base 
al programa Sketch Up. Font: imatge pròpia. 

Imatge 23. Peça al programa Netfabb Basic. Font: imatge 
pròpia. 

Imatge 24. Peça al programa Slic3r. Font: imatge pròpia. 
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En el moment que vaig tenir la peça impresa vaig adonar-me que en el forat no 

hi cabia la cabota del cargol (això era un problema perquè rascaven amb la peça 

base pel cub que anava a sobre), així que, amb l’ajuda d’un trepant i una broca 

de 5,5mm vaig fer una mica de rebaix als forats ja fets.  

 

Per unir el servomotor amb la peça 

vaig utilitzar cargols de 2x20mm i 

les seves respectives femelles. Per 

cada cargol vaig utilitzar dues 

femelles per tal que no es 

descargolessin. 

 

 

 

5.2.4.3. Empenyedora 
 

La tercera peça que vaig dissenyar 

va ser la peça que havia 

d’empènyer el cub per tal de 

realitzar un gir de 90º verticalment. 

A més, aquesta peça havia de tenir, 

com la primera peça, un encaix pel 

capçal del servomotor. Aquest cop, 

Imatge 25. Peça suport de la base després de la impressió. Font: imatge pròpia. 

Imatge 26. Peça amb el servomotor ja col·locat i fixat al 
seu lloc. Font: imatge pròpia. 

Imatge 27. Peça empenyedora després de la impressió. 
Font: imatge pròpia. 
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però, vaig tenir en compte el 

problema que havia tingut amb la 

primera peça i vaig fer l’encaix més 

profund i amb el rebaix adequat per 

la petita part que sobresurt al capçal 

(en la primera peça no ho havia 

tingut en compte). 

Per fer el disseny i impressió vaig 

seguir el mateix procediment que 

amb la resta de peces. 

Com es pot observar en la peça, al 

costat de l’encaix pel capçal del 

servomotor hi ha una petita 

aglomeració de plàstic. Això és 

degut que el programa Sketch Up 

no és perfecte i aquestes errades ja 

les fa de vegades. 

En el moment que vaig tenir la peça 

impresa vaig decidir que, per tal 

que tingués més efectivitat el 

moviment, afegiria a la punta de la 

peça un tros de cinta 

autovulcanitzable. D’aquesta 

manera la peça tindria més 

adherència al cub. 

 

 

Imatge 28. Peça empenyedora al programa Sketch Up. 
Font: imatge pròpia. 

Imatge 29. Peça empenyedora al programa Netfabb 
Basic. Font: imatge pròpia. 

Imatge 30. Peça empenyedora al programa Slic3r. Font: 
imatge pròpia. 

Imatge 31. Punta de la peça amb cinta autovulcanitzable. 
Font: imatge pròpia. 
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Finalment, vaig fixar el capçal del servomotor a la peça 

amb quatre visos de 2,5x10mm amb l’ajuda d’un 

tornavís d’estrella. 

 

 

 

 

 

5.2.4.2. Bloquejadora 
 

La quarta peça que vaig dissenyar, va ser la peça que havia d’aguantar dos de 

les tres files del cub per tal de fer girar només una fila els graus adequats. 

Aquesta peça havia de pujar i baixar per no bloquejar el cub quan hagués de 

girar, per tant havia de tenir dos parets per bloquejar les dos files del cub i fer 

girar la tercera. Aquestes parets havien de ser paral·leles entre elles i havien de 

de ser paral·leles al moviment, donat que si fem la paret que és perpendicular al 

moviment no podrà pujar i baixar correctament perquè rascarà amb el cub. A 

més, la peça havia de tenir l’encaix pel capçal del servomotor. 

Primerament vaig apostar pel disseny següent: 

 

 

 

 

 

 

 

Però, després de pensar-ho bé, vaig veure que  si feia la peça així el servomotor 

hauria de tenir molt parell, puix que d’aquesta forma a l’hora que el cub girés i la 

Imatge 32. Capçal del 
servomotor fixat a la peça amb 
visos. Font: imatge pròpia. 

Imatge 33. Primer disseny de la peça bloquejadora al programa 
Sketch Up. Font: imatge pròpia. 
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peça hagués d’aguantar les dues files quietes el motor hauria de resistir tota 

aquesta força sobre ell. A més, vaig observar que si feia un xamfrà el cub seria 

més fàcil d’encaixar, ja que el servomotor és una mica imprecís i no queda 

exactament al lloc on hauria de quedar. 

Així que, finalment, vaig apostar pel disseny següent:  

 

 

 

 

 

 

 

D’aquesta forma, la força l’aguanta 

en dos llocs. A més, amb aquesta 

estructura és molt més resistent i, si 

el cub no queda totalment al lloc on 

hauria de quedar, també pot 

encaixar gràcies el xamfrà. 

Per fer el disseny i impressió vaig 

seguir el mateix procediment que 

amb la resta de peces. 

Quan vaig tenir la peça impresa i 

muntada al servomotor, em vaig 

adonar que no feia falta dissenyar 

una altra peça per repartir el pes de 

la peça en dos llocs. El treball que 

havia de fer el servomotor no es 

veia afectat pel pes de la peça, així 

Imatge 34. Disseny definitiu de la peça bloquejadora al 
programa Sketch Up. Font: imatge pròpia. 

Imatge 35. Peça bloquejadora al programa Netfabb 
Basic. Font: imatge pròpia. 

Imatge 36. Peça bloquejadora al programa Slic3r. Font: 
imatge pròpia. 
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que no vaig dissenyar cap peça més. 

Per fixar el capçal del servomotor vaig utilitzar quatre visos de 2,5x10mm amb 

l’ajuda d’un tornavís d’estrella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.4.5. Suports de l’empenyedora 
 

En el moment que vaig tenir la peça 

empenyedora impresa vaig decidir 

fer un suport perquè s’aguantés 

amb el servomotor, La peça havia 

de tenir un encaix pel servomotor 

així que vaig prendre mides i vaig 

fer-lo. Després vaig mirar com d’alta 

havia de ser, per fer-ho vaig agafar 

la peça empenyedora i vaig posar-

la amb la mà al lloc on havia d’anar 

situada llavors vaig prendre la 

mesura de l’altura que hi havia. La 

peça havia de fer més de 20 cm, per 

tant vaig haver d’imprimir-la com a 

dues peces diferents donat que la 

impressora només imprimeix peces 

d’un màxim de 20x20x20 cm.  

Imatge 37. Capçal del servomotor fixat a la peça amb 
visos. Font: imatge pròpia. 

Imatge 38. Suport superior de la peça empenyedora al 
programa Sketch Up. Font: imatge pròpia. 

Imatge 39. Suport inferior de la peça empenyedora al 
programa Sketch Up. Font: imatge pròpia. 
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La primera peça contenia l’encaix pel servomotor i la segona uns angles per tal 

que la peça tingués més resistència i major equilibri. 

Per dissenyar les peces vaig seguir el mateix procediment que amb la resta de 

peces. 

 

 

  

 

 

 

Quan vaig tenir les peces impreses vaig observar que necessitava unir-les 

d’alguna forma que sigues resistent. Vaig buscar diferents opcions i vaig quedar-

me amb dues: una era unir-les amb cinta de doble cara extra forta i, l’altra; era 

tornar a imprimir les peces amb un encaix determinat. Com que no sabia quina 

de les dues opcions donaria millor resultat vaig dur a terme les dues. 

Vaig dissenyar les peces amb l’encaix i vaig seguir el mateix procediment que 

amb la resta de peces per imprimir-la. L’encaix era el següent: 

Imatge 40. Peces al programa Netfabb Basic. Font: imatge pròpia. 

Imatge 41. Peces al programa Slic3r. Font: imatge pròpia. 
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Vaig fer l’encaix amb 0,1mm de marge (gruix del 

fil de plàstic). Aquest marge que vaig deixar va 

ser molt just i vaig haver de llimar les peces una 

mica. Quan ja més o menys semblava que 

encaixaven, amb l’ajuda d’un martell vaig 

encaixar-les. Però no va sortir com esperava, ja 

que al ser plàstic el material utilitzat i l’encaix ser 

prim, el plàstic va vèncer i va trencar-se una mica. 

L’encaix no era fort, es movien les peces.  

En veure aquest resultat vaig optar per la primera 

opció: unir les peces amb cinta de doble cara 

extra forta. Aquesta opció em va donar molt bon 

resultat tan mecànica com estèticament.  

 

 

Finalment, vaig fixar la peça inferior a la base i el 

servomotor a la peça superior. Per fixar la peça 

inferior a la base vaig fer una marca a cadascuna 

de les quatre potes de la peça per saber on havia 

de posar el vis. Després, amb el trepant i una 

broca de 3mm (0,5mm més petit que el vis) vaig 

fer els forats a la peça. Vaig col·locar-la al lloc on 

havia d’anar a la base i, amb una agulla, vaig fer 

les marques, a través dels forats fets 

Imatge 42. Peces amb els encaixos. Font: imatge pròpia. 

Imatge 43. Peces encaixades (hi ha parts 
trencades i/o deformades. Font: imatge 
pròpia. 

Imatge 44. Peces enganxades amb la 
cinta adhesiva de doble cara. Font: 
imatge pròpia. 
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anteriorment, a la base per saber on anirien els visos. Finalment, amb el trepant 

vaig fer una mica de forat sobre les marques, vaig col·locar la peça i vaig collar-

la amb visos de 3,5x15mm amb l’ajuda d’un tornavís d’estrella (al ser el vis més 

gran que el forats fets pel trepant queda molt més fort perquè és ell el que fa el 

forat. Els forats del trepant només són una guia, per tal que no es desviï el vis). 

 

 

 

 

 

 

Per collar el servomotor a la peça superior vaig col·locar el servomotor al lloc on 

havia d’anar i amb un retolador vaig fer marques als quatre forats, que ja hi ha al 

servomotor per col·locar els visos, per saber on fer els forats amb el trepant. 

Després vaig treure el servomotor del lloc i amb el trepant (broca de 3mm) vaig 

fer els forats al lloc de les quatre marques. Finalment, vaig col·locar el servomotor 

(ja portava el capçal unit amb la peça empenyedora. Aquest fet va dificultar collar 

els visos amb comoditat) i, amb visos de 3,5x15mm i un tornavís d’estrella, vaig 

collar-lo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 45. Peça collada a la base amb els visos. 
Font: imatge pròpia. 

Imatge 46. Servomotor collat al suport 
superior de la peça empenyedora. Font: 
imatge pròpia. 
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5.2.4.6. Suport de la bloquejadora 
 

En el moment que vaig tenir la peça 

bloquejadora impresa vaig decidir 

fer-li un suport on havia d’anar el 

servomotor encaixat. Vaig seguir el 

mateix disseny dels suports de la 

peça empenyedora. En aquest cas 

la peça havia de ser més baixa, de 

manera que la vaig poder imprimir 

en una sola peça. Igual que les 

altres, la peça tenia el forat pel 

servomotor i les potes per ser més 

resistent i tenir més equilibri.  

Per dissenyar la peça vaig  seguir el 

mateix procediment que amb la 

resta de peces. 

Per fixar la peça a la base i el 

servomotor a la peça, vaig repetir el 

mateix procediment que amb les 

peces que feien de suport a la peça 

empenyedora. 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 47. Suport de la peça bloquejadora al programa 
Sketch Up. Font: imatge pròpia. 

Imatge 48. Suport de la peça bloquejadora al programa 
Netfabb Basic. Font: imatge pròpia. 

Imatge 49.Suport de la peça bloquejadora al programa 
Slic3r. Font: imatge pròpia. 

Imatge 50. Suport fixat a la base i, 
servomotor, amb la peça 
bloquejadora fixada, fixat al suport. 
Font: imatge pròpia. 
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5.2.4.7. Suports de la càmera  
 

Les últimes peces que vaig 

dissenyar van ser les que havien de 

sostenir la càmera que escaneja el 

cub. La càmera té un forat amb una 

rosca on pots roscar alguns 

accessoris de la mateixa. Vaig 

decidir aprofitar aquest forat per 

subjectar-la, així que vaig dissenyar 

una peça amb un forat per fer 

passar un cargol que cargolés amb 

la rosca de la càmera. La càmera 

havia de quedar sobre el cub, però 

no feia falta que fos exacte ja que 

es pot ajustar el que vols que 

enfoqui amb l’ordinador. Vaig haver 

de partir la peça en tres peces 

perquè vaig tenir el mateix 

problema que amb les peces que 

feien de suport a la peça 

empenyedora. Vaig aprofitar el 

disseny del suport inferior de la 

peça empenyedora, l’únic diferent 

era la llargada de les quatre “potes” 

de la peça per tal que sigui més 

estable. En aquest cas eren 1,5mm 

més curtes perquè no sobresortissin de la base. Per dissenyar les peces vaig  

seguir el mateix procediment que amb la resta de peces. 

 

Imatge 51. Suport superior, central i inferior de la càmera 
al programa Sketch Up. Font: imatge pròpia. 
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Imatge 52. Suport superior, central i inferior de la 
càmera al programa Netfabb Basic. Font: imatge 
pròpia. 

Imatge 53. Suport superior, central i inferior de la 
càmera al programa Slic3r. Font: imatge pròpia. 
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Quan vaig tenir les peces vaig unir-les amb la mateix cinta de doble cara extra 

forta que havia utilitzat amb les peces que feien de suport a la peça 

empenyedora. Però, al posar la càmera al seu lloc vaig observar que la cinta no 

tenia la força suficient per sostenir les peces, a més les peces patien molt. Així 

que, vaig deicidir posar una barra d’acer foradada, amb dos visos. Va donar molt 

bon resultat, d’aquesta manera les peces no patien i la cinta feia la seva feina 

sense patir tant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 54. Barra d’acer foradada per unir 
les dues peces. Font: imatge pròpia. 

Imatge 55. Peça collada a la base. Font: imatge pròpia. 

Imatge 56. Suports de la 
càmera units i amb la càmera 
al seu lloc. Font: imatge pròpia 

 Imatge 57. Cargol que sosté la càmera. Font: imatge 
pròpia. 
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Destacar que la peça central no la tenia. Vaig dissenyar-la i imprimir-la més tard, 

quan em vaig adonar que la peça empenyedora no podia treballar correctament. 

 

5.2.5. Muntatge del elements exteriors 
 

5.2.5.1. Suport del treball 
 

Per posar el meu treball vaig decidir agafar un fusta. Aquesta fusta havia de ser, 

més o menys, de 30x50cm per tal que hi cabessin tots els components i peces. 

Per trobar aquesta fusta vaig anar a la fusteria Tribulet Xic on van ajudar-me 

molt. 

5.2.5.2. Encaix per la peça 

suport del servomotor i de la 

peça base 
 

Per mantenir quieta la peça que manté fix el 

servomotor i que aguanta la peça base vaig 

agafar quatre llistonets de base cuadrada. 

La peça feia 12x12cm, per tant, vaig agafar 

els llistons de 14x2x2cm. 

Per enganxar els llistons entre sí i a la base, 

vaig utilitzar una cola de fuster especial per fusta. Vaig col·locar primerament els 

llistons al lloc on havien d’anar amb l’ajuda d’un regle i un llapis amb el qual vaig 

marcar les seves posicions. Vaig anar posant cola blanca a la base dels llistons 

i també a la punta per unir-los a la 

base i també per unir-los entre sí. 

Després d’enganxar-los vaig 

deixar-ho assecar durant unes 

hores i va quedar molt resistent. 

 

Imatge 58. Esbós de la col·locació dels 
llistons. Font: imatge pròpia. 

Imatge 59. Llistons enganxats a la base. Font: imatge 
pròpia. 
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5.2.5.3. Suport pel frontal 
 

El frontal havia d’estar a una posició una mica allunyada del cub, donat que si 

estava molt aprop reflexava i la webcam detectava totes les peces blanques. 

Vaig fer proves sostenint la càmera web amb la mà i vaig veure que el punt on 

no reflexava era en un lloc fora de la base, així que vaig haver de construir una 

peça. La peça volia que es pogués posar i treure, per tant vaig fer un encaix a la 

base. Vaig dissenyar la peça i vaig decidir fer-la amb fusta, així que vaig anar a 

la fusteria Tribulet Xic. 

 

 

 

 

 

Posteriorment, després de fer vàries proves, vaig 

observar que el frontal no quedava encarat cap al 

cub. Vaig dissenyar una peça en forma de 

piràmide irregular per tal que el frontal quedes 

encarat cap al projecte. Vaig decidir fer-la amb 

fusta també. Vaig enganxar-la a la part superior de 

l’altra peça amb cola blanca, però el frontal vaig 

enganxar-lo amb cinta adhesiva extra forta de 

doble cara. 

Imatge 60. Peces que fan de suport del cub. Font: imatge pròpia. 

Imatge 61. Encaixos. Font: imatge pròpia. 

Imatge 62. Piràmide per enfocar 
correctament el frontal. Font: imatge 
pròpia. 
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5.2.6. Muntatge dels elements electrònics 
 

5.2.6.1. Servomotors 
 

Un servomotor es caracteritza per ser un motor elèctric amb la capacitat de 

situar-se en qualsevol lloc de l’espai dins del seu rang d’operació. Podem trobar 

dos tipus de servomotors: 

- Servomotor comú: aquest tipus de servomotors tenen un rang d’operació 

de 180º aproximadament. Per manipular-los hem d’introduir els graus els 

quals volem que es situï.  

- Servomotor de gir continu: aquest tipus de servomotors tenen un rang 

d’operació de 360º. Per manipular-los hem d’introduir la velocitat a la qual 

volem que vagi. No podem introduir els graus exactes on volem que es 

situï.  

Parts d’un servomotor: 

- Motor de corrent continua: és l’encarregat del moviment. En el moment en 

el qual s’aplica un potencial el motor gira a la seva màxima velocitat. 

Imatge 63. Parts d'un servomotor. Font: www.monografias.com/trabajos60/s. 
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- Engranatges: s’encarreguen de reduir o augmentar la velocitat. A més, 

gràcies als engranatges el servomotor té més força. 

- Circuit controlador (“tarjeta controladora”): s’encarrega de col·locar el 

servomotor en la posició desitjada llegint els polsos. 

- Cables: el servomotor té tres cables. En el cas del meu servomotor: 

vermell (alimentació +), taronja (control) i negre (terra). 

Funcionament d’un servomotor: 

Els servomotors funcionen amb una modulació per amplària d’impuls (PWM - 

Pulse-Width Modulation ), és a dir, es modifica un senyal periòdic com per 

exemple una ona quadrada, per tal de poder enviar informació o per controlar la 

quantitat d’energia que s’envia a una càrrega. Gràcies a això podem enviar la 

informació dels graus que volem que es situï el servomotor o la direcció en la 

qual volem que es mogui el servomotor. El servomotor es mourà d’una forma o 

d’una altra depenent de l’amplitud del senyal. 

Gir Senyal 

(milisegons) 

Exemple: 

Horari 0,5 – 1,4 

0,7 ms 

Antihorari 1,6 - 2 

1,8 ms 

No 

moviment 

1,5 

1,5 ms 

Taula 1. Tipus de girs d'un servomotor de gir continu amb els seus corresponents milisegons de senyal. 
Font: taula pròpia. 
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Els servomotors que vaig utilitzar van ser dos VS-2A i un VS-

2. Dos els vaig haver de convertir en servomotors de gir 

continu tallant una pestanya d’un engranatge de l’interior 

(servomotor de la base i servomotor de la peça 

empenyedora).  

 

 

5.2.6.2. Font d’alimentació 
 

Primerament, no vaig parar-me a pensar com alimentaria els servomotors i 

pensava que només connectant-los a la placa ja funcionarien correctament. 

Després vaig veure que no era així. Els servomotors necessitaven un voltatge 

major que el que proporcionava la placa i més encara si eren tres. Després de 

veure això vaig optar per alimentar-los amb un porta-piles de 6v. Vaig començar 

a fer proves amb els servomotors i al cap d’uns quants dies vaig observar que 

d’un dia per l’altre havia de canviar el programa perquè els servomotors em 

giraven menys, la velocitat de parada del servomotor era diferent... Vaig verificar 

que les piles es consumien molt ràpid i això, feia que els servomotors no 

treballessin correctament. 

Vaig arribar a la conclusió que necessitava una font d’alimentació que em 

proporcionés un voltatge estable i que no es consumis mai. Finalment, vaig optar 

per una font d’alimentació regulable amb la qual podia regular el voltatge i la 

intensitat. 

 

 

 

 

 

 

Imatge 64. Servomotor 
que he utilitzat per la 
realització del projecte. 
VS-2A. Font: Google 
Imatges. 

Imatge 65. Font d'alimentació regulable externa. Font: Google 
Imatges. 
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5.2.6.3. Esquema electrònic 

 

 

Imatge 66. Esquema electrònic que he muntat pel meu projecte: Font: imatge pròpia. 

En aquest esquema podem observar com he connectat tots els components. Els 

servomotors al tenir tres cables van connectats a llocs diferents, ja que cadascun 

té la seva funció. El cable vermell, que és l’encarregat de portar el corrent elèctric, 

està connectat a la fila on hi ha connectats, també, tots els cables vermells dels 

altres servomotors i el cable que prové de la font d’alimentació (5,5v). Els cables 

negres dels servomotors, igual que els vermells, estan tots connectats a la 

mateixa fila i amb el cable negre de la font d’alimentació, però, a més a més hi 

ha un cable que va d’aquesta fila al GND (terra) de la placa per evitar 

enrampades. L’altre cable, el taronja o marró, va connectat a la sortida digital de 

la placa, per on rep la informació. En aquest cas el servomotor de l’empenyedora 

està connectat a la sortida 8, el de la bloquejadora a la sortida 9 i el de la base a 

la sortida 10. 

La placa va connectada al port USB de l’ordinador. 

 

 



                                                                                                                 RESOLUCIÓ ROBOTITZADA  
                                                                                                                DEL CUB DE RUBIK 

   36 
 

5.2.7. Programació 
 

5.2.7.1. Arduino 
 

 Arduino és una plataforma per crear prototips de software i hardware, és a dir, 

per crear programes. Arduino serveix per programar plaques de la mateixa marca 

que es connecten a l’ordinador amb un cable USB-impressora. Per programar 

aquestes plaques s’ha de descarregar el programa a la mateixa pagina web de 

l’empresa (www.arduino.cc). Es tracta d’un programa fàcil d’utilitzar, donat que 

és un programa per introduir-se en el món de la programació de plaques 

electròniques. 

És molt important en aquest programa els signes tipogràfics com comes, 

claudàtors... Després de cada línia de programa s’ha de posar un punt i coma; 

quan comencem el “void loop” o el “void setup” s’ha de posar un claudàtor i quan 

acabem l’altre... 

Estructura del programa:  

 

Imatge 67. Parts del programa Arduino amb el què hi ha d'haver a cada part. Font: imatge pròpia. 

http://www.arduino.cc/
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Eines del programa: 

 

 

 

 

 

 

 

Algunes de les paraules que més s’utilitzen per programar són: 

- High/Low: és una variable. S’utilitza per encendre/apagar per exemple un 

led. 

- Input/Output: és una variable. S’utilitza per indicar si el component 

electrònic que hem posat en una entrada és una sortida d’informació (led) 

o una entrada d’informació (interruptor). 

- Void: serveix per declarar funcions. 

- Int: s’utilitza per definir que quelcom és igual a una entrada o que quelcom 

és igual a una altra cosa. Per exemple: int ledpin = 8 (el led està situat a 

la sortida 8). 

- If...else: s’utilitza quan poden passar diverses coses depenent del que 

succeeixi anteriorment. Traduït seria: en el cas que succeeixi A, fes B. 

Sinó fes C. 

- For: s’utilitza per declarar un bucle on s’ha d’augmentar i/o disminuir per 

exemple la llum d’un led.  

- Break: s’utilitza per sortir d’un bucle. 

 

 

 

 

 Imatge 68. Botons del programa Arduino. Font: imatge pròpia. 
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5.2.7.2. Placa Arduino (Genuino UNO) 
 

Genuino UNO és una de les diverses plaques que comercialitza l’empresa 

americana Arduino. Les plaques comercialitzades als Estats Units porten el nom 

d’Arduino, però les comercialitzades fora dels Estats Units porten el nom de 

Genuino o altres.  

La Genuino UNO compta amb catorze entrades/sortides digitals de les quals sis 

es poden utilitzar com sortides PWM (modulació per amplària d’impuls). A més 

a més, compta amb 6 entrades/sortides analògiques. Per connectar la placa a 

l’ordinador s’utilitza el mateix cable que s’utilitza per connectar l’ordinador amb 

la impressora. Una de les característiques d’Arduino és que no necessita estar 

connectat a l’ordinador per executar el programa si té una font d’alimentació 

externa. 

Característiques tècniques principals: 

- Microcontrolador: ATmega328. 

- Voltatge: 5v. 

- Voltatge entrada (recomanat): 7-12v. 

- Voltatge entrada (límits): 6-20v. 

- Flash Memory: 32 KB (ATmega328) dels quals 0.5 KB s’utilitzen per 

engegar la placa.   

 

 

 Imatge 69. Dibuix de la placa Arduino amb tots els components posats al seu 
lloc. Font: imatge pròpia. 
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5.2.7.3. Programa 
 

Per realitzar el meu projecte he hagut de fer més d’un programa. He fet el 

programa que escaneja les sis cares del cub, diversos programes amb els 

moviments de cada servomotor per separat i el programa de resolució del cub a 

partir dels moviments establerts pel programa Cube Solver. 

El programa que escaneja les sis cares, realitza els moviments per tal de mostrar 

a la càmera les cares del cub seguint l’ordre que estableix el programa Cube 

Solver de forma predeterminada. Primer, realitza els moviments adequats per 

posar la cara que està mirant al suport de la càmera de cara amunt, és a dir, que 

la càmera la vegi. En aquest moment, espera uns segons per tal que pugui clicar 

el botó d’escanejar la cara al programa Cube Solver. Al cap d’uns certs segons, 

realitza els moviments adequats per escanejar la segona cara i torna a esperar 

un moment per clicar el botó d’escaneig. Així, successivament fins escanejar-les 

totes. Finalment, quan ja les ha escanejat totes i el programa Cube Solver ja té 

el seu model en 3D del nostre cub, realitza els moviments adequats per deixar el 

cub encarat de tal forma que els moviments que faci a partir d’aquell moment 

(moviments de resolució) s’apliquin a la cara correcta. 

A més a més, també vaig haver de fer programes pels moviments de cada peça 

per separat. Els programes que vaig fer van ser: programa que fa girar una volta 

la peça empenyedora, programa que fa pujar i baixar la bloquejadora, programes 

que fan girar la peça base 90º antihoraris o horaris amb o sense bloquejadora (4 

programes diferents). Tot això ho vaig fer perquè els servomotors de gir continu 

(base i empenyedora) estan programats per velocitats i segons, és a dir, tu li has 

de dir al programa que el servomotor giri a una velocitat durant un temps. Si, per 

exemple, volem que la base giri 90º hem d’anar fent proves amb diferents temps 

per ajustar el programa. El problema és que d’un dia per l’altre, aquest segons i 

velocitats varien i s’han d’ajustar cada dia, és per això que vaig fer el programes 

per separat. 

Aquests temps que s’han d’ajustar, després els passo als altres dos programes, 

el de resolució i el d’escaneig, perquè realitzin els moviments correctament. 
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Imatge 70. Programa per determinar el temps de gir antihorari. En vermell, velocitat de gir; en verd, temps 
de gir; i, en blau, velocitat de parada. Font: imatge pròpia. 

Per últim, el programa més llarg i difícil és el de resolució del cub a partir dels 

moviments que ens dóna el programa Cube Solver. Aquest programa l’explicaré 

detalladament perquè crec que és el més important.  

Primerament, igual que amb els altres programes, hem d’escriure les llibreries 

de moviments. Són unes llistes de moviments predeterminats, en aquests cas 

dels servomotors, que ens permeten que el programa sigui més fàcil de 

programar i, sobretot més curt.  

Després, cal que declarem al programa que tenim tres servomotors i quins són 

els seus noms, en el nostre cas: base, empenyedora i bloquejadora. 

 

Imatge 71. Llibreries i servomotors que utilitzarem. Font: imatge pròpia. 

Per continuar, cal fer un incís. En el meu cas he diferenciat entre dos tipus de 

moviments. Els moviments reduïts, que serien els que tenen el seu petit 

programa per programar-los com he esmentat més amunt, és a dir, que 

l’empenyedora faci una volta, que la base giri 90º en sentit horari...; i, els 

moviments generals, que serien els que podem fer en un cub i els que ens diu el 

programa Cube Solver per resoldre el cub. Exemples: R,R’,U,U’... Com que el 
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programa Arduino no em permetia posar la lletra i la prima, ja que eren dos 

caràcters, vaig diferenciar entre les lletres sense prima en majúscules i les lletres 

amb prima en minúscules.  

Després de declarar les llibreries, definim els moviments generals. 

 

Imatge 72. Definició dels moviments. Font: imatge pròpia. 

Com podem observar el moviment F no el podem anomenar així. Això succeeix 

perquè el programa Arduino utilitza aquesta lletra per fer quelcom ja establert. 

A continuació, declarem els temps i velocitats de cada moviment. Com que 

algunes velocitats i temps apareixen en més d’un lloc els escrivim a l’inici. Per 

escriure-ho així primer escrivim “int” i llavors diem el nom que volem que tingui 

aquest temps o velocitat, per exemple: temps_empenyedora; i, finalment, posem 

un igual i el valor d’aquest temps. 

 

Imatge 73. Definició dels temps de gir i velocitats. Font: imatge pròpia. 

Més endavant hem de dir-li al programa que i=0, perquè cada número correspon 

a una posició de l’array. L’array és un conjunt de caràcters els quals són uns 



                                                                                                                 RESOLUCIÓ ROBOTITZADA  
                                                                                                                DEL CUB DE RUBIK 

   42 
 

moviments. En el nostre cas com que el nostre array no és de números sinó de 

lletres posarem char. Al char, posarem les lletres que hagi dit prèviament el 

programa Cube Solver. Per exemple: si el Cube Solver ens ha dit que per 

solucionar el cub hem de fer els moviments: R, U’, L i L’; al nostre char escriurem 

{‘R’,’u’,’L’,’l’};.  

 

Imatge 74. Array de caràcters. Font: imatge pròpia. 

A continuació, iniciem el void setup on diem al programa en quina sortida digital 

treballen i entre quins valors de freqüència de polsos treballen els servomotors 

de gir continu. A més a més, li diem al programa que volem que ens mostri en 

pantalla els moviments que faci amb el Serial.begin.  

 

Imatge 75. Definició de les sortides on estan els servomotors i el Serial.begin. Font: imatge pròpia. 

Finalment, iniciem el void loop. Dins del void loop, primerament, li diem al 

programa que aquest valor “i” que tal i com hem dit abans val zero, vagi 

augmentat el seu valor d’un en un fins arribar a un nombre més petit que sis, per 

tant, cinc. Per dir-li això al programa utilitzem el “for”.  

A continuació, li diem al programa que vagi al nostre char i miri quina lletra 

correspon a la posició zero en primer cas, després en segon cas, que miri quina 

lletra hi ha a la posició u i, així successivament fins acabar les lletres. 

 

Imatge 76. Inici del void loop amb la presència de for per anar augmentant el valor de "i". Font: imatge 
pròpia. 
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Finalment, quan el programa ja sap quina lletra ha de fer, busca el “case” de la 

lletra i l’executa. Quan acaba de fer els moviments d’una lletra hi ha un break, 

que es perquè torni a l’inici i agafi la següent lletra.  

 

Imatge 77. Moviment R i R'. Font: imatge pròpia. 

Com podem observar dins de cada “case” hi ha els moviments reduïts que ha de 

fer i, al final el Serial.println perquè ens digui en una pantalla el moviment que ha 

fet (lletra) i el valor numèric que té aquest. 

 

En una altra pestanya hi ha declarats els moviments reduïts, és a dir, que és 

cada moviment. Per fer-ho hem de crear un void de cada moviment i dins 

anunciar les velocitats de gir i els segons (com els programes que he anunciat 

abans). 

Com podem observar, en comptes d’un valor numèric pels temps hi ha escrit un 

nom. Això, és perquè, tal i com he esmentat abans, he declarat els temps i 

velocitats a l’inici per no anar-los canviant un per un. A més, també podem 

observar un Serial.println després de cada moviment reduït. Així podem saber, 

si hi ha algun moviment que no funciona, quin és. 
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6. PLÀNOLS 
 

Com que vaig realitzar el disseny de les peces amb el programa Sketch Up, a 

l’hora de fer els plànols la feina ha sigut més ràpida. He decidit agafar les peces 

en 3D directament des del programa i acotar-les perquè crec que és molt més 

entenedor i visual que no pas amb alçat, planta i perfil. Per consultar els plànols 

de les peces cal anar a l’annex del treball.  

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 78. Moviment empenyedora tres cops, baixada de la bloquejadora i gir de la base 90º (antihorari) 
amb la bloquejadora baixada. Font: imatge pròpia. 
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7. PRESSUPOST 
 

Unitats Concepte Preu unitari Total 

1 Placa electrònica Arduino UNO amb 

cable de programació 

18,42€ 18,42€ 

25cm Cinta autovulcanitzable  3,80€ 0,14€ 

20cm Cinta adhesiva extra forta de doble 

cara 

6,15€ 0,62€ 

2 Servomotor VS-2A 9,69€ 19,38€ 

1 Servomotor VS-2 8,24€ 8,24€ 

20 Visos 3,5x15 0,02€ 0,40€ 

12 Visos 2,5x10 0,015€ 0,18€ 

1 Cargol 5x23 0,10€ 0,10€ 

1 Webcam Logitech C930e 119,00€ 119,00€ 

1 Frontal led 14,60€ 14,60€ 

1  Regleta 0,80€ 0,80€ 

68,6h Energia elèctrica 0,14€/kwh 4,82€ 

1 Bloquejadora 1,67€ 1,67€ 

1 Empenyedora 0,52€ 0,52€ 

1 Base 1,23€ 1,23€ 

1 Peça sota 1,46€ 1,46€ 

1 Suport inferior empenyedora 0,67€ 0,67€ 

1 Suport superior empenyedora 0,36€ 0,36€ 

1 Suport bloquejadora 0,66€ 0,66€ 

1 Suport superior càmera  0,91€ 0,91€ 

1 Suport central càmera 0,45€ 0,45€ 

1 Suport inferior càmera 0,74€ 0,74€ 

 

TOTAL 

 

195,37€ 

Taula 2. Pressupost: Font: taula pròpia. 
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8. AVALUACIÓ 
 

Després de finalitzar tot el procés del projecte puc fer una avaluació del seu 

funcionament i els meus objectius.  

Primerament, vull avaluar com han anat els meus objectius, és a dir, si els he 

pogut complir o no.  

El primer objectiu, aprendre a dissenyar en 3D, l’he complert satisfactòriament. 

Com podem observar les peces estan fetes amb el màxim de detall possible, tot 

i que, podem observar algunes petites errades com per exemple, el descuit de 

deixar un petit rebaix per una part que sobresurt del capçal del servomotor en la 

peça base. A més, he pogut observar en mi mateix una millora en la fluïdesa a 

l’hora de pensar com seran les peces i a l’hora de fer-les. El disseny en tres 

dimensions ha fet adonar-me que en un futur pròxim no em desagradaria gens 

treballar en aquest àmbit. 

En segon lloc, l’objectiu d’imprimir una peça en tres dimensions i aprendre com 

funcionen els programes per editar-la també el valoro correctament. He après 

com funcionen els programes Netfabb Basic i Slic3r, tot i que no he pogut veure 

de primera mà com la impressora feia una peça, ja que no s’ha donat el cas de 

poder anar a veure-ho a casa del meu tutor.  

En tercer lloc, aprendre a programar és un dels objectius que més valoro. Durant 

el curs de primer de batxillerat vaig aprendre una mica com funcionava Arduino 

i, és per això que vaig decidir fer-ho amb aquest programa. Destacar que els 

coneixements de programació que vaig aprendre durant el curs m’han servit molt 

a l’hora de la puntuació i estructura del programa, però els coneixements que he 

obtingut durant la realització del projecte són molt més grans. És per això, que 

valoro molt positivament aquesta part del projecte, a més a més, crec que en un 

futur aquests conceptes em poden ser molt útils, ja que estem en una època la 

qual la tecnologia la podem trobar per tot arreu. 

A continuació, l’objectiu de com muntar un circuit elèctric, és dels que menys 

valoro, ja que durant tota l’etapa educativa de secundària i batxillerat ho hem 

treballat, però el projecte m’ha servit per consolidar conceptes. 
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Finalment, l’objectiu principal d’aquest treball, el qual era crear un robot que 

solucionés el cub de Rubik, el valoro molt i molt bé, tot i que té aspectes molt 

millorables. El meu objectiu inicial era que el robot solucionés el cub de forma 

totalment autònoma, però després de valorar el temps que tenia, vaig prioritzar 

fer el robot i fer un programa que fes els moviments que jo li digués i deixar enrere 

la part de l’algoritme del cub.  

Durant aquesta etapa he trobat molts i molts problemes que he intentat 

solucionar de la millor manera possible.  

Un dels problemes va ser la programació dels servomotors. Primerament, 

pensava que podia programar els servomotors de gir continu amb els graus que 

volia que girés. Després vaig adonar-me que havia de programar-los dient-li al 

programa la velocitat i el temps que havien de girar. Aquest ha sigut uns del 

problemes més grans. A l’hora de programar amb segons m’he adonat que hi ha 

una gran varietat de factors interns i externs que varien en el gir del cub. El 

fregament del cub és un d’ells, si poso oli al cub els segons de gir canvien 

respecte si no en poso. Amb oli, els segons també varien, ja que hi ha cares que 

llisquen més que les altres. Un altre factor és el temps que porten els 

servomotors funcionant, si el servomotor és el primer gir que realitza tarda més 

segons que si fa una estona que funciona. Això és degut al lubricant que tenen 

els engranatges del servomotor. Quan els servomotors porten una estona 

funcionant el lubricant ja s’ha escampat bé i la variació de temps és menor. Per 

últim, i com a més important i determinant, el factor de la  font d’alimentació. 

Necessitava una font d’alimentació estable, ja que, primerament, vaig optar per 

les piles, però quan s’esgotaven els segons variaven. Així que, vaig posar una 

font d’alimentació externa regulable que m’ha permès treballar molt 

còmodament, tot i que els segons segueixen variant una mica.  

Tots aquests aspectes fan que cada vegada que vull que funcioni el robot hagi 

de comprovar que tots els temps de gir de tots els servomotors siguin correctes, 

en cas contrari buscar-los i canviar-los als programes. Tot i així, hi ha vegades 

que el gir segueix sent imprecís i s’ha d’ajustar manualment.  

Un altre problema va ser el reconeixement del colors del cub. El programa no 

reconeixia alguns colors bé i el factor que més influenciava era la llum de la sala 
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on estàvem. Això va fer que tingués que posar una font lluminosa per tal que la 

llum fos sempre més o menys semblant.  

I, finalment, el problema de la limitació de la grandària de les peces a l’hora 

d’imprimir-les. Això ha fet que hagués d’imprimir peces partides en dos o tres 

parts i, després, enganxar-les amb cinta adhesiva o amb una barra d’acer 

foradada.  

En conclusió, he tingut una gran sèrie de problemes com a qualsevol projecte. 

He intentat solucionar-los de la millor manera possible i crec que ha estat un 

encert perquè el robot funciona correctament. A més he pogut realitzar molts 

aprenentatges en diferents camps de la tecnologia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Videos: https://www.youtube.com/watch?v=PqOtxBgJ27k i 

https://www.youtube.com/watch?v=iYw_4FldWlE 

 Imatge 79 i 80. Projecte finalitzat. Font: imatge pròpia. 

https://www.youtube.com/watch?v=PqOtxBgJ27k
https://www.youtube.com/watch?v=iYw_4FldWlE
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9. CONCLUSIONS 
 

Finalment, per acabar aquest treball m’agradaria fer una mica d’autocrítica i, a 

més, també m’agradaria plantejar-me que podria fer per millorar el meu treball si 

fos el cas que tingués més temps.  

El que més urgència té, és el tema del gir dels servomotors, sobretot el 

servomotor de la base. M’agradaria fer-lo molt més precís. És per això que he 

arribat a la conclusió que podria fer diverses coses per millorar això: 

- Utilitzar en el meu programa la variable “read”. Aquesta variable permet 

conèixer on està el servomotor en cada moment, si no fos al seu lloc el 

corregiria.  

- Utilitzar un motor pas a pas en comptes d’un servomotor de gir continu. 

Vaig voler fer-ho amb un motor pas a pas, però li calia més electrònica i 

el temps que quedava ja era just. 

- Utilitzar un PWM (Pulse With Modulation).  

També m’agradaria fer el projecte una mica més estètic, és a dir, m’agradaria 

amagar tots els cables, la placa... Per fer-ho, dissenyaria una peça per imprimir 

en tres dimensions, com les altres que formen el robot. A més a més, els cables 

m’agradaria amagar-los, fent-los passar per dins de les peces i per sota de la 

base. Quedaria molt més polit. 

A continuació, milloraria el programa de resolució del cub. Per entrar els 

moviments al programa has d’entrar dins del programa i, això s’hauria de millorar, 

perquè podria ser que amb un descuit esborréssim quelcom i aleshores el 

programa no funcionés. 

Per acabar-ho d’arrodonir, m’entusiasmaria i molt, poder fer jo el programa de 

resolució del cub a partir de l’algoritme, és a dir, fusionar el programa Cube 

Solver i el meu programa de resolució del cub a partir dels moviments donats pel 

programa anterior. El cub només s’hauria d’escanejar. A partir d’aquí, la resolució 

seria totalment automàtica. 
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11. AGRAÏMENTS 
 

Per acabar correctament aquest treball m’agradaria donar les gràcies a totes 

aquelles persones que d’una manera o d’una altra han aportat el seu granet de 

sorra, sigui més gran o més petit, en aquest projecte. 

Primer de tot, al meu tutor, Pep Porredon, per la seva empenta i ajuda durant tot 

el procés del treball. M’ha pogut ajudar gairebé cada setmana, tot i els problemes 

d’agenda. M’ha transmès la seva energia per poder acabar el treball de la millor 

manera possible i, a més a més, també m’ha ajudat molt moralment. 

També vull donar les gràcies als meus pares, Eva i Agustín, pel paper que els hi 

toca (un dels més difícils), recolzar-me i animar-me dia a dia per tirar endavant. 

A més, econòmicament també m’han ajudat molt. 

A la meva tieta Lourdes, per la seva ajuda en el treball escrit, en la impressió i 

enquadernació del treball. 

Al meu tiet Jaume, cap de la fusteria Tribulet Xic, per fer-me les fustes amb 

rapidessa i amb el màxim de polidessa possible.  

I, per últim, a totes aquelles persones que m’han preguntat com portava el treball, 

si necessitava ajuda, si volia desconnectar i anar a donar una volta... 

En general, moltíssimes gràcies tots aquells que de forma desinteressada heu 

aportat el votre gra de sorra en aquest projecte. 

 

Molt agraït! 


