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Les tres lleis de 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 segona llei. 

Isaac Asimov , Jo, Robot, 1942 
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1. INTRODUCCIÓ

El món de la robòtica és cada vegada més present en la nostra vida quotidiana. Des dels seus 

orígens els robots han anat augmentant la seva popularitat fins avui dia, que suposen una 

autèntica revolució tecnològica. Són molt propers a la societat, ja que a poc a poc s’han anat 

introduint en diversos àmbits fins ser gairebé imprescindibles. Però alhora també estan molt 

distanciats de la població, ja que bona part d‘aquesta no en sap sobre ells o bé no coneix el 

seu funcionament.  

Ens podem arribar a fer preguntes molt senzilles com “què fa que funcioni el meu telèfon 

mòbil?” fins a preguntes com “què fa que les portes automàtiques s’obrin quan jo 

m’apropo?”. En molts casos no coneixem la resposta. La curiositat de poder entendre i 

conèixer com funcionen els robots és la que em motiva a tirar endavant el projecte. Des de 

sempre m’han despertat un gran interès els temes relacionats amb la tecnologia. L’afany de 

conèixer com són aquestes màquines per dintre i saber, si més endavant, dedicaré la meva 

vida professional en aquest àmbit han estat les raons per les quals he escollit aquest tema 

concret. 

L’objectiu del treball no només és investigar sobre aquest tema tan proper i alhora tan 

desconegut, sinó que també busca introduir al lector al món de la robòtica. Que aquest pugui 

entendre a grans trets com és el funcionament d’un robot i pugui obtenir una resposta a 

moltes de les seves preguntes. Aquest projecte tècnic es divideix en dues parts principals. 

Un marc teòric on es contextualitzen històricament els robots, se n’expliquen les seves 

aplicacions avui dia i quina influència tenen dins la societat. La part teòrica conté també 

conceptes bàsics i imprescindibles per poder entendre la resta del treball. La segona part es 

centra en el procés de construcció d’un robot seguidor de línies. Es parteix des de zero, i 

s’explica tot el procediment pas per pas, de manera que el lector pugui entendre com són 

realment els robots i alhora s’animi a realitzar els seus propis projectes. S’inclouen també 

tots els programes que fan possible el funcionament del robot. Aquesta potser és la part més 

complicada o que menys coneix el lector, i és per això que s’intenta explicar en tot moment 

de forma detallada el perquè de cada cosa. 
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2. OBJECTIUS

OBJECTIUS GENERALS 

 Investigar en àrees de l’electrònica i la informàtica per aprendre conceptes aplicables al

desenvolupament d’un robot.

 Construir un robot autònom capaç de seguir una línia negra.

 Redactar un escrit on s’especifica el procés de construcció pas per pas.

 Explicar al lector de forma entenedora el funcionament del robot.

 Aplicar el projecte a situacions del món real i explicar-ne les seves utilitats.

OBJECTIUS ESPECÍFICS 

 Dissenyar un prototip previ, adaptat a les necessitats del projecte, en una plataforma

informàtica similar a “Google SketchUp”.

 Construir un xassís lleuger i robust a partir de la recerca de materials i les seves

propietats.

 Estudiar cadascuna de les parts del robot i escollir els components electrònics més

adequats segons les necessitats.

 Fer una llista de totes les peces i eines que s’utilitzaran. Preparar tot el material per al

muntatge.

 Familiaritzar-se amb la placa i entorn d’Arduino.

 Interpretar i escriure en el codi de llenguatge C, utilitzat en Arduino

 Desenvolupar diversos programes de prova de les diferents parts i un programa final

amb el codi pel seguidor de línia.

 Realitzar un projecte ajustat al pressupost inicial.
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PART TEÒRICA 
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3. ROBÒTICA

3.1. Història i orígens 

Quan parlem del concepte de robòtica, més encara quan és sobre la seva història, de forma 

inevitable relacionem aquesta idea amb quelcom actual, de fa poc. Això és degut a que la 

paraula “robot” no va aparèixer fins l’any 1921. Però aquesta associació que fem és errònia 

ja que podem ubicar els inicis de la robòtica al s. I aC, fins i tot abans. Ara bé, no tenien res 

a veure els robots de llavors amb els d’ara. Mentre que ara els robots inclouen circuits 

electrònics, programari informàtic i actuadors físics, els robots de l’antiguitat es basaven en 

accionaments mecànics com poden ser sistemes hidràulics, eòlics o per combustió. Però tots 

dos realitzen la mateixa funció, ja que eren sistemes que funcionaven de forma autònoma i 

molts d’ells facilitaven alguna tasca humana. Cal dir que els primers models de robot que es 

van fer, es centraven més en funcionar autònomament que no pas complir cap necessitat o 

funció. 

Els primers autòmats que trobem són procedents de 

l’antic Imperi Babiloni, aproximadament el s. I aC. 

Funcionaven amb foc, vent i fins i tot vapor. Des de 

llavors no se n’ha trobat cap, fins l’any 1206, quan Al-

Jazari construeix els primers robots en forma 

d’humanoide.  Consistia en una barca on hi havia 

quatre robots que tocaven música de forma autònoma. 

Aquests funcionaven gràcies a un sistema hidràulic que feia moure un conjunt de lleves que 

feien sonar l’instrument. De la seva posició depenia la melodia que sonava.  

Gairebé 300 anys més tard, el 1495, Leonardo da Vinci va crear els plànols d’un robot 

humanoide. Estava recobert d’una armadura medieval, i es creu que 

era capaç de realitzar moviments humans com sentar-se o moure els 

braços. Tot i això, no es sap si mai va arribar a construir el seu model. 

Més tard, el 1738, Jacques de Vancauson va construir un ànec 

mecànic. Aquest era capaç de moure les seves ales, menjar aliments 

i suposadament, digerir-los i expulsar els excrements. Però realment, 

Fig. 1. Banda de robots de Al-Jazari 
Font:MuslimHeritage.com

Fig. 2. Ànec mecànic 
Font:sroberts.earbee.com 
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el menjar anava a parar a un recipient on simplement s’emmagatzemava. Els excrements 

expulsats per l’ànec provenien d’un segon recipient, prèviament omplert amb matèria fecal. 

En l’ànec mecànic, per tant, no es produïa cap digestió tot i que el seu creador creia que un 

futur seria possible. 

Durant el segle XIX al Japó es van començar a desenvolupar un tipus de nines mecanitzades 

anomenades Karakuri, del Japonès “artefacte”, creades per Hisashige Tanaka. Estaven 

formades per complexos mecanismes que les permetia moure’s per si mateixes. N’hi havia 

de molts tipus, des de nines que servien el te fins a nines que disparaven fletxes amb un arc. 

Únicament servien per decorar i per impressionar al públic.  

Ara si, després de més de 2000 anys de construcció de diferents autòmats i artefactes, apareix 

el concepte de “robot”. Això succeeix l’any 1921, quan l’escriptor txec Karel Ĉapek publica 

la novel·la de ciència-ficció “Rossum’s Universal Robots” (R.U.R.). La paraula prové del 

txec “robota”, que significa “treball”. Durant el segle XX, el desenvolupament de robots 

augmenta en gran mesura gràcies l’electricitat, que permet crear circuits. A finals de segle, 

amb l’aparició de la informàtica i la programació juntament amb les innovacions en 

electrònica, fan que els robots creats siguin molt més potents, amb moltes més funcions i 

habilitats. La electrònica fa que cada vegada es puguin ser més compactes i alhora 

econòmics. Aquests són els esdeveniments destacats al llarg d’aquest segle: 

- 1939: Westinghouse Electric Corporation crea “Elektro”, un robot humanoide que 

podia caminar, parlar i moure els braços. 

- 1948: William Grey Walter exhibeix un robot amb forma de tortuga que es movia 

donant resposta a estímuls de llum. 

- 1956: Apareix el primer robot comercial per part de l’empresa Unimation, fundada 

per George Devol. 

- 1961: El mateix George Devol, en nom de la seva empresa instal·la el primer robot 

industrial 

- 1963:Fuji Yusoki Kogyo crea el primer robot paletitzador. És un sistema que utilitza 

els “palets” per transportar de manera més fàcil i còmoda. On major profit se’n treu 

és a l’indústira. L’empresa de Yusoki Kogyo segueix activa avui en dia construïnt 

robots. 
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- 1975: L’empresa Unimation, aquest cop dirigida per Victor 

Scheiman construeix el primer braç robòtic manipulador 

programable. El bategen amb el nom de PUMA. 

- 2000: Just a final de segle, la companyia Honda Motor Co. Ltd 

desenvolupa  “ASIMO”, un robot humanoide que es desplaça 

de forma bípeda i és capaç de interactuar amb persones.  

3.2. Evolució fins l’actualitat 

L’evolució de la robòtica ve determinada per l’avenç tecnològic. Ens centrarem en els 

avenços produïts a partir de la segona meitat del segle XX. Per poder aquesta evolució, els 

robots s’han dividit en cinc generacions segons les funcions que eren capaços de dur a terme 

i el seu nivell d’intel·ligència. 

- Primera generació: són els robots que reben el nom de “manipuladors”. Situem els 

primers manipuladors dins la dècada dels anys 50. Es caracteritzen per una 

multifuncionalitat i un sistema de control senzill. Efectuen una tasca prèviament 

programada de forma seqüencial. No disposen de sensors, i per tant, la informació 

que reben sobre la variació de l’entorn és molt limitada o nul·la. Aquest sistema de 

control s’anomena “de llaç obert”. En són un exemple d’aquesta generació les 

joguines que funcionen amb mecanismes de corda. 

- Segona generació: són també anomenats “robots d’aprenentatge”. No es 

desenvolupen completament fins l’etapa dels anys 80. Aquests ja són més conscients 

sobre els canvis produïts en l’entorn perquè disposen del que anomenem “sistema de 

control de llaç tancat”. Això significa que tenen un conjunt de sensors que recullen 

informació de l’exterior i les desen dins la memòria. Els caracteritza el fet que 

repeteixen una seguit de moviments realitzats per un operador. El robot segueix a 

l’operador i alhora aprèn per després poder-ho fer de forma repetitiva. Un dispositiu 

mecànic fa possible que el robot percebi els moviments de l’operador. Són molt 

utilitzats en l’indústria automotriu. 

Fig. 3. Robot ASIMO 
Font: lgblog.com 
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- Tercera generació: aquesta etapa té lloc entre els anys 80 i 90. Són també anomenats 

“robots amb control sensoritzat”. Aquests ja són controlats per un ordinador que 

executa les ordres d’un programa, atenent a la informació que rep dels sensors. 

Disposen, per tant, d’un sistema de control de llaç tancat. Aquí és on comencen a 

aparèixer els llenguatges de programació fruit de la necessitat de poder comunicar al 

robot les instruccions desitjades. Aquesta etapa és l’inici de l’era dels robots 

intel·ligents. 

- Quarta generació: a aquesta generació també és coneguda com a “robots 

intel·ligents” pròpiament dit. Són l’evolució dels robots de tercera generació, ara amb 

sistemes de sensors més sofisticats. Aquests permeten al controlador saber l’estat de 

l’entorn en temps real mentre està executant una acció. El permet, d’aquesta manera, 

modificar les seves accions en mig d’un procés. Els sensors passen a supervisar de 

forma global l’entorn i els canvis produïts per les accions del robot. Així, el 

controlador por prendre una decisió i realitzar noves accions. Cal fer esment que el 

robot seguidor de línia pertany a aquesta generació de robots. 

- Cinquena generació: pertanyen a aquesta etapa, encara en procés, tots els robots 

desenvolupats en l’actualitat. Es basen en l’arquitectura de subsumpció*, ideada pel 

professor Rodney Brooks. 

3.3. Aplicacions de la robótica 

Inicialment els robots només tenien la funció d’entretenir, però a mesura que van anar 

evolucionant i perfeccionant aquests van començar a realitzar tasques humanes. D’aquesta 

manera, el treball efectuat per l’ésser humà es facilita i es redueix en gran mesura. El 

desenvolupament dels robots fa que cada vegada se’ls hi puguin treure més aplicacions. Avui 

en dia tenen milers i milers d’aplicacions, seria impossible dir-les totes. Això si, podem 

diferenciar-les en dos grans blocs. El primer és el que anomenem robòtica industrial, aquella 

utilitzada principalment en les fàbriques durant els processos de construcció i transport. És 

indispensable en la majoria de processos de manufacturació. L’altre gran grup és el de la 
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robòtica de servei, que correspon als robots que assisteixen els humans i els faciliten tasques 

diàries. 

3.3.1. Aplicacions de la robòtica industrial 

Com bé hem comentat, la robòtica dins de l’àmbit industrial s’ha convertit en quelcom 

imprescindible a dia d’avui. Són multifuncionals i poden realitzar una mateixa tasca un 

nombre indefinit de cops, de forma ràpida, segura i sempre idèntica. Una de les indústries 

que major ús fa de robots és la de l’automòbil, on realitzen funcions com soldar, aixecar 

pesos, pintar, etc. Aquestes són les aplicacions més generals de la robòtica industrial: 

- Treballs de fonació: es tracta d’un procés d’introducció de material en estat líquid 

dins d’un motlle. Un cop s’ha refredat, s’extreu del motlle. D’aquesta manera 

obtenim una peça amb la forma desitjada. És un procés on es treballa a temperatures 

i pressions altes, és per això que el robot por facilitar la introducció del líquid dins 

del motlle, el seu posterior transport, etc. Els sistemes d’automatització necessaris no 

són simples i només requereixen d’un camp d’acció ample. 

- Transport de peces: dins de qualsevol fàbrica, és aquell procés on es desplaça un 

objecte d’una posició a una altra. És dels treballs més simples que realitzen els robots. 

- Paletització:  els palets són plataformes, molt utilitzades en l’industria, on es 

disposen objectes de forma que sigui més fàcil i estable treballar amb ells. La funció 

del robot és la manipulació d’aquests palets, tant pot ser en la col·locació d’objectes 

sobre ells com el seu transport. Les càrregues transportades són pesades, i és per això 

que es fa necessari un robot gran i robust. En el procés de col·locació, el robot 

necessita un sistema de control complex i sensors que el permetin identificar els 

objectes i que pugui saber en tot moment quin palet li pertoca a cadascun.  

- Processament de peces: aquí incloem treballs com soldar, aplicar pintura o adhesiu, 

tallar, etc. 

- Muntatge: és una de les aplicacions que més està creixent aquests últims anys i 

requereix d’una gran precisió i repetició d’accions. Un exemple és el muntatge 

d’aparells electrònics o microxips.  
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- Manipulació dins de Sales Blanques: en la indústria farmacèutica durant la 

producció de vacunes i hormones, es treballa en unes estrictes condicions 

d’esterilització. És per això que es treballa dins de cabines protegides de 

microorganismes externs. L’ús d’un robot dins d’aquestes cabines en lloc d’una 

persona redueix en gran mesura el risc de contaminació i el preu de fabricació. 

3.3.2. Aplicacions de la robòtica de servei 

La robòtica de servei engloba tots aquells sectors que no requereixen d’una alta productivitat 

ni la repetició d’una mateixa acció. Aquests robots no es poden classificar perquè realitzin 

una funció concreta, ja que no hi ha cap estructura definida. Es poden classificar, això si, 

segons l’àrea on treballen a trets generals. Quan es construeix un robot d’aquest tipus no es 

busca la rendibilitat econòmica, sinó per fer treballs en entorns perillosos o els humans tenen 

un difícil accés, o per facilitar certes tasques. El seu conjunt de característiques fa que tinguin 

un nivell d’intel·ligència alt, una gran quantitat de sensors i un sofisticat programa que els 

permeti prendre decisions. Els camps on poden tenir diverses aplicacions són: 

- Laboratoris: realitzen processos manuals de forma automatitzada com col·locar 

tubs d’assaig o mesurar magnituds com el pes, pH, viscositat, etc. A part de fer tot el 

procés de forma automàtica, presenten certs avantatges com una major control de 

qualitat o evitar la constant exposició humana a substàncies nocives 

- Indústria nuclear: una de les principals aplicacions és la manipulació de la gran 

quantitat de residus radioactius que produeixen les centrals nuclears. Han de guardar-

se en contenidors especials i el contacte amb els humans és molt nociu. També 

serveixen per el manteniment de zones contaminades amb residu radioactiu. Robots 

amb càmeres i equipament per detectar els nivells de radiació permeten fer tota classe 

de proves. 

- Agricultura i ramaderia: són camps en vies de desenvolupament, però ja s’han 

inventat sistemes automàtics per sembrar camps dins l’agricultura, o sistemes per 

esquilar ovelles dins la ramaderia. 

- L’espai exterior: es tracta d’un entorn molt hostil pels humans. La robòtica no és 

encara tan precisa i avançada com per poder substituir a l’ésser humà en les missions 
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espacials. Es busca construir vehicles automatitzats que puguin viatjar a zones 

inhabitables pels humans per fer un estudi del terreny i recollir proves. 

- Vehicles submarins: s’utilitzen en tasques d’exploració. Tant pot ser la recerca de 

vaixells i avions enfonsats com la recerca i investigació de la fauna i flora submarina. 

- Educació: els robots intervenen en l’educació de diferents formes. Una de les formes 

és ensenyar un llenguatge de programació per mitjà d’un sistema de control que faci 

de simulador. Una altra aplicació és de suport a l’hora d’explicar una matèria. Quan 

s’estudien matemàtiques, per exemple, s’utilitza el robot perquè l’alumne pugui 

interactuar amb ell i l’educació sigui més eficaç. 

- Construcció: són útils en la construcció d’edificis per tasques com transport de 

materials, tractament de superfícies o a l’hora de fer excavacions o moviments de 

terra. 

- Medicina: la seva principal aplicació dins d’aquesta àrea és la de la cirurgia. En 

moltes operacions es fa ús de robots per facilitar el treball o per poder efectuar-lo 

amb una major precisió.  

- Ciència-ficció: gran quantitat de directors de cinema opten per utilitzar robots per 

posar-los en escena. Els més popularitzats en aquest àmbit són els humanoides, és a 

dir, els que tenen una estructura física com la dels humans. També es fa necessari un 

robot quan s’han de gravar escenes en zones de difícil accés pels càmeres. S’opta per 

càmeres robot controlades a distància per teleoperadors. 

3.4. Influència dins la societat 

La robòtica va sorgir fa milers d’anys, però realment no va esclatar 

fins el segle XX. Gràcies  a l’electricitat i a sistemes mecànics cada 

vegada més sofisticats va permetre un gran desenvolupament i 

progrés en relativament poc temps. Sorgeix de la necessitat 

humana. La raó per la que van aparèixer una gran quantitat 

d’autòmats és la seva ràpida integració dins la societat. La funció 

principal dels robots és la de realitzar tasques pròpies dels humans. 

L’ús de màquines i sistemes automatitzats va suposar una 

revolució en l’indústria. Els robots realitzaven la mateixa tasca que 

Fig. 4. Integració dels robots 
Font:hernanespinosadotta. 
blogspot.com.es 
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una persona de forma molt més ràpida. No només això, sinó que en cadenes de 

manufacturació podien fer la mateixa tasca de manera repetitiva i de forma idèntica a 

diferència dels humans, i amb una major qualitat. Aquest gran augment de la productivitat 

ocasiona un abaratiment de tot el procés. No només això, els robots també realitzen treballs 

en entorns difícils que poden ser desagradables o perillosos per als humans, com per exemple 

neteja de clavegueram o inspecció de reactors nuclears. 

D’aquesta forma, la robòtica ha tingut una gran repercussió en la vida quotidiana dels éssers 

humans. Les transformacions tecnològiques i socials fan que cada vegada canviï més el valor 

i el significat de “treball”. L’automatització de moltes tasques fa que els humans tinguin més 

temps d’oci. No només això, sinó que la utilització dels robots fa que el model laboral pateixi 

canvis de la mateixa manera que es produeix una reorganització empresarial per tal de treure 

el màxim profit dels sistemes robotitzats.  

Però això també té les conseqüències. A mesura que augmenta l’automatització, redueix la 

demanda de mà d’obra especialitzada, que s’expressa en un augment de l’atur. Les empreses 

busquen obtenir el màxim rendiment, i quan un robot pot realitzar el treball que fan 10 

persones en una cadena de producció, l’empresari sempre invertirà en el robot per tal 

d’obtenir majors beneficis a llarg termini. Cada vegada més sectors de treball són 

automatitzats i aquesta xifra va en augment. 

3.4.1. Possibles conseqüències socials 

Hi ha experts que opinen que la incorporació de robots en el sector laboral crearà una 

economia i societat polaritzada. Es preveu que fins l’any 2042, totes les activitats del 80% 

dels sectors es faran de forma automatitzada. Això implica que en un període molt curt de 

temps hi haurà grans canvis, cosa que pot suposar un problema d’adaptació per a moltes 

persones. La robotització redueix en gran nombre els llocs de treballs actuals, però n’obre 

de nous com pot ser el disseny o el manteniment de tota la maquinària. És per això que les 

persones amb un nivell de qualificació baix o insuficient com per poder adaptar-se a l’àmbit 

tecnològic, els costarà més trobar treball. Com a conseqüència molta gent romandrà aturada, 

incapaç de trobar cap feina. Per l’altra banda, la gent amb qualificacions trobarà un treball 

segur quant més exigent sigui el càrrec. 
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Doncs, podem trobar-nos davant d’una possible societat polaritzada, on per una banda 

trobem una gran quantitat de gent aturada o sense treball fixe, mentre que per l’altra banda 

hi haurà una minoria amb treball fixe i ben pagada; cosa que pot provocar conflictes socials. 

 

3.4.2. Possibles beneficis socials 
 

Els sistemes d’automatització i de robòtica ens dirigeixen cap a un model de societat 

integrada. El concepte de treball patirà grans canvis ja que moltes de les activitats les 

realitzaran els robots. Per això es fa molt important reforçar l’aprenentatge i formació de les 

persones, per tal que puguin estar preparades per ocupar nous llocs de treballs basats en el 

servei i el coneixement. La societat només podrà gaudir de tots els beneficis que pot aportar 

la robòtica si és capaç d’amortitzar les conseqüències i aspectes negatius que comporta. 

 

3.5. Vies de desenvolupament 
 

Tal com està passant a l’actualitat, l’aparició de nous robots i sistemes fa que es puguin 

trobar noves aplicacions d’aquests. Hi ha camps on actualment s’està investigant i 

possiblement en un futur no gaire llunyà  també s’automatitzaran.  

Un d’aquests camps pot ser el de transport, tant en àmbit públic com privat. El 

desenvolupament de vehicles autònoms que puguin funcionar per si mateixos sense 

necessitat de conductor i un sistema de control capaç de coordinar tots els vehicles, de forma 

similar a les torres de control dels aeroports, podria crear una xarxa de transports automàtica. 

Si es fa de forma adequada, aquesta xarxa es pot esdevenir en un sistema de transport més 

ràpid i segur que l’actual. S’evitaria qualsevol imprecisió o error humà com pot passar a 

l’actualitat. No només això, si els vehicles privats també disposessin d’un sistema similar, 

els accidents en carretera es reduirien a zero. En el projecte del robot seguidor de línia 

s’intenta simplificar al màxim el funcionament d’un cotxe autònom que segueix el camí 

marcat per si sol. 
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L’exploració de terrenys nous per a l’home també és 

una tasca que comença a agafar   importància per als 

robots. El cas més conegut o potser del que més se 

n’ha parlat és de les sondes espacials enviades a 

Mart. És un clar exemple d’exploració de terrenys 

inhòspits. Tant les condicions donades a Mart com 

la distància a la que es troba (tot i que les òrbites 

s’alineen amb el Sol). Per això, quan l’accés humà és 

difícil, el mètode més eficaç d’estudiar una zona són els robots. No només a l’espai, a la 

Terra mateix hi ha una porció enorme que està encara per explorar. D’aquesta forma es pot 

estudiar una zona de forma molt més ràpida que no pas si ho fa un humà. Podem aplicar el 

mateix en el cas de la mineria, una professió molt dura i on els miners treballen sota el 

constant perill de poder patir un accident. A mesura que s’excava més fondo, més perillosa 

es torna la mina; per no parlar els problemes de salut que comporta treballar moltes hores 

diàries respirant l’aire d’aquestes condicions. Automatitzar les excavacions profundes en 

mines pot ser una de les futures vies de desenvolupament. 

Una de les altres funcions que pot efectuar un robot és la de seguretat. Principalment parlem 

de seguretat en termes civils, com poden ser equips de rescat o d’extinció d’incendis. Moltes 

vegades el propi foc fa que les brigades de bombers hagin de retrocedir. Però si en comptes 

d’això, s’utilitzen robots resistents al foc, apagar incendis podria ser un treball molt més 

ràpid, segur i senzill. El mateix s’aplica en rescats o evacuacions, la robotització d’aquestes 

feines, no de forma completa sinó com a ajuda, permet arribar a zones de difícil accés. Quan 

ens referim a seguretat, també podem parlar de sistemes de vigilància. Avui dia és un dels 

camps on la tecnologia s’ha aplicat més. L’aplicació de robots en aquests casos pot resultar 

en sistemes de vigilància, tant fixes com mòbils, més complexes que els actuals i més segurs. 

La videovigilància en espais públics suposa un conflicte ètic pel que fa la intimitat de les 

persones. Però si totes aquestes imatges són processades per robots, la delinqüència en 

carrers podria reduir-se de forma notable. Fins i tot robots policia podrien patrullar els 

carrers. No seria cap novetat, el desenvolupament de robots humanoides per l’ús d’armes es 

una realitat avui en dia en els sistemes militars dels països més avançats. La idea és fer que 

els robots lluitin en el camp de batalla per evitar víctimes humanes. La robòtica actual encara 

no permet aplicacions d’aquest tipus, però és un àrea en desenvolupament.  

Fig. 5. Robot astronauta  
Font: alt1040.com 
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4. ROBOT 
 

Un robot és aquella màquina formada per una part física i una part virtual, controlada per 

ordinador i programable per poder realitzar ordres determinades, treballs i interaccionar amb 

l’entorn de manera independent. Es podria definir com a tot sistema motoritzat que pren 

decisions mitjançant sensors. La seva funció és complir treballs humans que poden ser durs, 

repetitius o perillosos. Ho fan de forma segura, ràpida i eficaç. Segons la “Robot Institute of 

America”, la definició de robot és la següent: “Dispositiu multifuncional reprogramable 

dissenyat per manipular i/o transportar materials a través de moviments programats per a 

diverses tasques”. Tots els robots tenen tres característiques en comú: programables, 

flexibles i amb capacitat mecànica. Els robots són ordinadors i per tant, han de tenir la 

capacitat de realitzar còmputs i interpretar programes escrits en un determinat llenguatge. 

Han de poder interactuar amb l’entorn i respondre a certs estímuls exteriors. Com tota 

màquina, han de constar d’un suport físic, que permeti executar totes les ordres enviades des 

del “cervell” del robot fins als actuadors. Aquests són els que li permeten realitzar sovint 

més d’una funció. 

Hi ha un tipus concret de robot que s’escapa de la definició general. Es tracta dels “bots”, 

entitats virtuals que realitzen funcions específiques. 

 

4.1. Tipus de robot 
 

No existeix una classificació general sobre robots. Però si que es poden classificar atenent 

certs aspectes com poden ser la funció, l’arquitectura o el nivell d’intel·ligència. 

Segons l’arquitectura que tenen els robots es poden classificar en: 

Poliarticulats 

És un grup que engloba formes diverses de robots. Es caracteritzen per ser generalment 

immòbils o de mobilitat limitada, dotats d’actuadors físics, amb articulacions que tenen un 

rang d’operació limitat que els permet treballar en un espai determinat. Es tracta de robots 

industrials i manipuladors. Actuen de manera precisa sobre una zona. 
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Mòbils 

Robots amb una gran capacitat de desplaçament, formats per un sistema locomotor basat en 

rodes. Poden seguir un camí marcat o guiar-se mitjançant les dades que reben dels seus 

sensors. Poden ser utilitzats com a mitjà de transport d’un punt a un altre d’una cadena de 

muntatge. És el cas del robot seguidor de línia, que segueix franges de línia negra sobre fons 

blanc. En funció del nivell d’intel·ligència del robot també poden sortejar obstacles. 

Androides 

Intenten reproduir de forma parcial o total la forma del cos dels humans i els seus moviments. 

Són un tipus de robot poc desenvolupat i sense una funció pràctica. S’utilitzen en la recerca 

i investigació. Quan imiten de forma total el moviment humà, un sistema de desplaçament 

bípede, suposa una gran dificultat controlar i coordinar el procés en temps real al mateix 

temps que es manté l’equilibri del robot. 

Zoomòrfics 

Similars al grup dels androides, són una classe que intenta reproduir parts d’éssers vius. 

Existeixen dos tipus: els caminadors i no caminadors. El grup de no caminadors és el menys 

desenvolupat i sovint intenta imitar al moviment de cucs. Sovint tenen el cos format per 

seccions cilíndriques. En canvi, el grup de caminadors ha estat més desenvolupat. Estan 

formats per més de quatre extremitats. S’estan investigant per poder-los utilitzar com 

vehicles capaços de desplaçar-se per terrenys difícils, tal i com fan alguns animals. 

Híbrids 

Corresponen a aquells robots resultants de la combinació de més d’un dels anteriors tipus. 

En són un exemple els robots poliarticulats amb rodes. 

Ara bé, segons la funció pel qual han estat creats els robots, es poden classificar de la següent 

manera: 
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Robots industrials 

Són un tipus de robots utilitzats per a la manipulació. Consten d’un mecanisme format per 

múltiples articulacions que els permeten agafar i desplaçar objectes de lloc. Són 

multifuncionals i poden ser controlats tant per un operador humà com per un ordinador. 

Normalment són sedentaris, és a dir, tenen una mobilitat limitada en un espai determinat. La 

seva forma més comuna és la de un braç imitant així les articulacions humanes. 

 

Robots d’aplicacions mèdiques 

Són aquells encarregats de substituir alguna part o òrgan del cos humà. Per tant, s’adapten 

fàcilment al cos i són controlats per la persona que els utilitza. S’encarreguen de realitzar les 

funcions i moviments dels òrgans que supleixen. En aquesta categoria també s’inclouen 

aquells automatismes utilitzats en les intervencions quirúrgiques.  

 

Robots domèstics 

Fan la funció de realitzar treball domèstic de forma ràpida i precisa, reduint així el treball 

humà. Un exemple poden ser els robots de cuina o els aspiradors automàtics. Els sistemes 

domòtics estan formats per múltiples robots domèstics que automatitzen molts processos i 

permeten un control d’aquests per ordinador. 

 

Robots educatius 

Estan destinats a complir funcions didàctiques. Involucren determinades àrees del 

coneixement i serveixen de suport a l’alumne per desenvolupar un aprenentatge 

corresponent. 

 

Robots espacials 

Fa referència als robots construïts per operar en l’espai exterior i facilitar o reduir el treball.  
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4.2. Funcionament bàsic 

Un robot realitza una sèrie de tasques en unes condicions determinades. Ho fa mitjançant la 

supervisió d’un programa que li ha estat implementat i que en cada moment li diu el que ha 

de fer. Tot robot rep una senyal d’entrada, la processa i respon amb una senyal de sortida, 

en funció de les dades obtingudes. 

Un robot en correcte funcionament és aquell que pot fer ús de tots els seus components, 

controlats pel “cervell” del robot. 

La forma amb la que actua un robot és molt similar a la dels éssers humans. Des del moment 

en el que interaccionen amb l’entorn fins que donen una resposta, podem diferenciar tres 

fases principals: 

1) Fase de recepció

El robot obté informació de l’entorn gràcies als seus sensors. Aquests obtenen dades

i les envien a la unitat de control. Les dades rebudes depenen del tipus de sensor que

s’utilitza. Es poden mesurar magnituds físiques com la llum, la temperatura, la

humitat... que són transformades en corrent elèctric. El sistema de control utilitza

senyals digitals, per tant, aquestes dades s’han de convertir en un llenguatge binari

perquè puguin ser interpretats. La placa Arduino juntament amb les senyals digitals,

també n’interpreta d’analògiques. En lloc de valors binaris s’envien dígits compresos

entre 0 i 1023.

2) Fase de processament i interpretació de les dades

La unitat central de control i processament és l’encarregada d’interpretar totes les

dades rebudes en la primera fase. El principal constituent és el microprocessador, on

hi ha implantat un programa que permet prendre decisions en funció de la informació

obtinguda de l’entorn. Un cop el microprocessador llegeix totes aquestes dades, envia

senyals de control per tal d’executar l’acció corresponent.
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3) Fase d’execució 

El senyal de control del microprocessador és enviat a uns dispositius motrius 

anomenats actuadors. Aquests són els encarregats de canviar l’estat físic del robot, ja 

sigui un desplaçament o el moviment d’algun component. 

 

 

4.3. Estructura i parts 
 

Generalment es diu que un robot consta de tres parts principals: la unitat de control, els 

actuadors i els sensors. La unitat de control és l’equivalent humà al “cervell”, s’encarrega de 

processar totes les dades obtingudes dels estímuls externs i donar una resposta adient. Els 

actuadors són en canvi el sistema locomotor del robot. Proporcionen una resposta motriu en 

funció de les ordres enviades pel cervell (unitat de control). Finalment, els sensors fan de 

sentits, cada sensor recull una determinada informació. Aquesta és la divisió més bàsica que 

compleixen tots els robots. Hi ha una gran quantitat de classificacions, atenent als paràmetres 

utilitzats. La següent és un punt entremig: 

- Estructura: constitueix l’esquelet o el xassís del robot. Ha de servir de base per a 

tots els altres components, per tant, ha de ser sòlida i robusta. Capaç de mantenir 

totes les parts del robot ben fixades. 

- Mecanismes: elements encarregats de transmetre moviment entre les diferents parts 

del robot, tant girs com desplaçaments. En són un exemple els engranatges, les 

politges, corretges de transmissió, rodes, etc. 

- Fonts d’energia: són les que transmeten qualsevol tipus d’energia al robot. 

Distingim la font d’energia elèctrica, la que proporcionen les bateries, i que permeten 

el funcionament de la unitat de control, els actuadors i sensors. L’altre tipus d’energia 

que intervé en el funcionament és la mecànica. És la proporcionada pels motors, que 

permeten que hi hagi moviment. Gràcies als motors, podem transformar l’energia 

elèctrica en mecànica. 

- Elements de control: tots els elements que permeten un control de les accions del 

robot. El principal integrant és un xip. Actualment els xips utilitzats són 

microprocessadors, que van encastats en una placa que fa que puguem connectar els 



JO, ROBOT  

 

 

 25 

diferents pins. Consten d’una memòria on s’implementa el programa, normalment 

des d’un ordinador mitjançant un cable USB. 

- Sensors: són els sentits del robot. Van connectats a la unitat de control i li envien 

informació sobre l’entorn. Aquesta informació pot ser transmesa tant per senyal 

digital com analògica, i el tipus d’informació depèn del sensor. 

- La programació: no és una part física del robot però si essencial per al seu 

funcionament. Gràcies a un programa escrit en un llenguatge de programació 

determinat, el robot és capaç de prendre decisions davant determinades situacions. 

Aquí és on s’especifiquen les ordres que ha de seguir. 

Ara ens endinsarem en les bases teòriques de certes parts del robot, que ens ajudaran a 

comprendre millor el funcionament dels robots. 

 

4.3.1. El microcontrolador 
 

Diem controlador a aquell dispositiu que 

s’encarrega de controlar un o més 

processos. Aquests són presents en la major 

part dels electrodomèstics que utilitzem 

habitualment a casa, com per exemple els 

forns, que disposen d’un sensor i un 

controlador per poder regular la temperatura 

quan s’excedeix un límit preestablert. L’evolució més immediata dels controladors són els 

microprocessadors. Aquests ja van muntats sobre un circuit integrat, on també hi ha 

connectada la memòria i pins d’entrada/sortida. Amb el temps i els avenços tecnològics, s’ha 

pogut reduir tot en un sol xip anomenat microcontrolador.  Els microcontroladors disposen 

de les següents parts: 

- UPC: Unitat Central de Procés o també conegut com a processador principal. 

- Memòria RAM: Permet al controlador executar dos o més processos de forma 

simultània. La quantitat de funcions que es poden dur a terme simultàniament depèn 

de la quantitat de memòria RAM la qual es disposi. 

Fig. 6. El microcontrolador  
Font: monografías.com 
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- Memòria de programa: és on 

s’emmagatzema el programa escrit. 

Igual que la memòria RAM, aquesta 

és limitada i augmenta a mesura que 

el chip és més potent. 

- Línies E/S: són entrades i sortides al 

microcontrolador que permeten 

comunicar-se amb l’exterior. 

- Mòduls de control de perifèrics: temporitzadors, ports sèrie, transformador 

analògic/digital i digital/analògic 

L’ús d’un microcontrolador ofereix avantatges pràctics. La principal és l’augment de 

prestacions, un millor control. Destaquen també per la seva fiabilitat i senzillesa. Els 

microcontroladors són els substituts de múltiples components antics. També implica una 

dràstica reducció en la mida, per tant, de l’espai que ocupen. Són reprogramables, cosa que 

els proporciona una gran flexibilitat. 

Cal deixar clara la diferència entre un microprocessador i un microcontrolador. Un 

microcontrolador és un sistema tancat, té totes les seves parts integrades a l’interior. L’únic 

que surt fora són els pins que permeten connectar perifèrics. En canvi, el microprocessador 

està format per una Unitat Central de Procés. Connectada a ella, externament hi ha la 

memòria i diferents controladors, encarregats de controlar determinats perifèrics. Això 

permet als microprocessadors ser més flexibles, ja que si escau, es pot ampliar tant la 

memòria com el nombre de controladors.  

En resum, el microcontroladors s’utilitzen per augmentar el rendiment, reduir la mida i preu, 

tenir una millor fidelitat i també un consum més reduït. Avui en dia són presents en una gran 

quantitat de electrodomèstics que utilitzem de forma habitual, com podrien ser joguines, 

microones, televisors, frigorífics, sistemes de control del cotxe, etc. 

Segons la tecnologia que utilitza la memòria dels microcontroladors, es poden classificar de 

la següent manera: 

Fig. 7. El microprocesador 
Font: monografías.com
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- ROM (Read Only Memory): inclouen ja de fàbrica un programa només de lectura, és 

a dir, que no es pot modificar. Aquesta és una tecnologia similar als CDs comercials 

- OTP (One Time Programmable): només es poden programar una vegada. 

Normalment s’implementen programes senzills i constants, que no requereixin 

futures actualitzacions. 

- EPROM (Erasable Programmable Read Only Memory): són microcontroladors amb 

un encapsulat de ceràmica, on es poden gravar i borrar programes diverses vegades. 

Per implementar el programa es connecta a l’ordinador. Quan es vol borrar, disposen 

d’una finestra de vidre per on es sotmet a la memòria a raigs ultraviolats durant uns 

minuts. 

- EEPROM (Electrical Erasable Programmable Read Only Memory): són memòries 

programables i esborrables elèctricament, és a dir, des d’un ordinador mateix podem 

fàcilment gravar programes i esborrar-los. És un procés molt més senzill que les 

memòries EPROM i no disposen d’una finestra de vidre. Tenen un nombre limitat 

de vegades que es poden gravar i borrar. Tot i els avantatges que proporciona aquest 

tipus de memòria, segueix sent lenta. 

- FLASH: memòria de baix consum que es pot escriure i borrar. És més que la 

EEPROM. És la més utilitzada a causa de la gran quantitat de memòria que ofereixen, 

la seva velocitat i la gran quantitat de cicles de gravació/esborrat que toleren. 

4.3.2. Els sensors 

Els sensors són dispositius que detecten una determinada magnitud física, i la transformen 

en una magnitud elèctrica, de forma que la podem quantificar i manipular. Constitueixen el 

sistema sensorial del robot, el permeten interactuar amb el medi i obtenir informació de 

l’entorn. Per tant, reben dades físiques de l’entorn que transformen en elèctriques i les 

transmeten al sistema de control del robot. Segons els valors obtinguts el robot s’encarrega 

de realitzar l’acció corresponent. Hi ha diversos tipus de sensors, classificats en funció de la 

magnitud que mesuren. Els més bàsics són: 
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Sensors de llum 

Tenen la capacitat de detectar les ones de llum i la seva intensitat. N’hi 

ha de diversos tipus,  els més comuns són els LDT (Light-dependent 

Transistor). Els caracteritza una resistència variable que canvia el seu 

valor en funció de la quantitat de llum que rep. Quan la llum incideix 

directament sobre ells, el valor de la resistència és mínim i deixa passar 

la màxima quantitat de corrent elèctric. Depenent de la quantitat de 

corrent que li arriba, el microcontrolador pot saber la quantitat de llum 

que hi ha a l’exterior. 

Sensors infrarojos 

Es tracta de sensors que detecten la quantitat de radiació infraroja que hi ha en el seu camp 

de visió. Es classifiquen segons la seva forma de funcionament. En el robot seguidor de línia, 

hi ha sensors infrarojos de tipus reflexiu. Aquest tipus de sensor infraroig està format per un 

LED i un fototransistor. El LED emet una llum infraroja, que pot incidir sobre qualsevol 

superfície. Aquesta llum rebota i és detectada pel fototransistor. El color de la superfície és 

el que determina la quantitat de llum que rebotarà. Com més similar sigui al color blanc, més 

gran serà la reflexió; i com més pròxim al negre, menor serà. Aquest sensors funcionen en 

un rang determinat, normalment a mil·límetres de distància de la superfície. 

Sensors d’ultrasons 

Els ultrasons són sons d’altra freqüència, imperceptibles pels humans. Aquest tipus de sensor 

emet una ona d’ultrasons. Aquestes ones reboten quan es troben algun objecte en la seva 

trajectòria i tornen. El sensor detecta l’ona que ha rebotat i mesura el temps que l’ona ha 

estat emesa fins que ha estat rebuda. Com que sabem que aquestes ones per aire viatgen a 

una velocitat 330 m/s, podem saber també la distància a la que es troba l’objecte. 

Fig. 8. Sensor de llum 
Font: 
controlanything.com 
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Sensors de temperatura 

 

Detecten la temperatura del medi on es troben. Els més comuns són els que aprofiten els 

diferents comportaments elèctrics de dos metalls per mesurar la tensió que hi ha entre ells 

quan es troben en contacte tèrmic. 

 

Sensors de moviment 

 

Hi ha diversos sensors de moviments que controlen diferents 

paràmetres. Els sensors de lliscament indiquen al robot la força 

que ha de fer per agafar qualsevol objecte, de manera que aquest 

no es trenqui per un excés de pressió ni caigui per no haver-ne 

aplicat suficient. Existeixen també els sensors de moviment de 

velocitat i d’acceleració, tant lineal com angular.  

 

Sensors de pressió 

 

Mesuren la pressió gràcies a una membrana i una resistència variable. Segons la pressió que 

s’apliqui, variarà el valor de la resistència i d’aquesta manera podrem saber quina és la 

pressió sobre l’objecte o superfície. 

 

Sensors d’humitat 

 

Aquest sensors mesuren la humitat relativa que hi ha a l’ambient. S’utilitzen en 

humidificadors, higròmetres, aparells mèdics, etc. 

 

4.3.3. Motors elèctrics 
 

Els motors elèctrics són els encarregats de transformar l’energia elèctrica en energia 

mecànica. El seu funcionament es basa en les forces d’atracció i repulsió creades entre un 

Fig. 9. Sensor de moviment 
Font: progratronica.blogspot.es 
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imant i un fil, per on es fa circular el corrent elèctric. Són econòmics, còmodes d’utilitzar, 

segurs i no generen residus. 

El rotor és la part del motor elèctric que gira. Aquest està envoltat d’un fil conductor 

anomenat bobina. El camp magnètic que crea la bobina és oposat al camp magnètic creat per 

la part estàtica del motor, formada per imants permanents. Això fa que el rotor de l’interior 

comenci a girar. Arribats al punt en el que s’alineen els pols dels imants permanents i els del 

rotor, aquest deixarà de girar. Perquè això no passi s’ha d’invertir la polaritat. Segons la 

forma amb la que s’inverteixen la polaritat, els motors elèctrics es classifiquen en dos 

principals tipus: 

Motor de corrent altern (AC) 

Tots els motors elèctrics que funcionen endollats al corrent elèctric són generalment de 

corrent altern. Es caracteritzen per canviar la direcció del flux d’electrons molts cops cada 

segon. La polaritat de l’electroimant s’alterna de forma contínua de manera que el rotor 

manté el gir. 

Motor de corrent continu (DC) 

Són aquells que tenen com a font d’energia una bateria. Al seu interior disposen d’una peça 

anomenada commutador, que el que fa és alternar la direcció del corrent de manera que 

s’inverteix la polaritat del camp magnètic. 

4.3.4. Servomotors 

Els servomotors o servos són un tipus de motor de 

corrent continu, amb un funcionament especial. Consten 

de tres parts principals: el motor de corrent continu, un 

sistema reductor d’engranatges i un circuit de 

retroalimentació. El circuit de retroalimentació està 
Fig. 10. Servomotor 
Font: bricogeek.com 
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format principalment per un potenciòmetre, utilitzat com a sensor per informar al motor la 

posició en la que es troba el rotor. Tant el motor, com el sistema d’engranatges s’encarreguen 

de fer girar el servo. A diferència dels motors de corrent continu convencionals, el servo té 

la  característica de que disposa d’un sistema de control i una caixa reductora. El sistema de 

control permet, mitjançant un potenciòmetre, saber quina és la posició exacta del motor en 

tot moment. Això permet fer girs d’un angle determinat o bé fer que el motor es mantingui 

en la posició desitjada. Una altre avantatge és que podem controlar en tot moment el sentit i 

la velocitat de gir, de manera que obtenim una major precisió. Aquests motors tenen un angle 

de gir limitat, habitualment de 180⁰. Per tant, un cop arribat als 0⁰ o els 180⁰ deixa de girar. 

La caixa reductora formada per un seguit d’engranatges fa que es redueixi la freqüència 

proporcionant un major control. Tenen un consum molt baix i tenint en compte les seves 

dimensions, són relativament potents. 

4.3.5. Fonts d’energia 

El tipus d’energia necessària per al funcionament d’un robot és l’energia elèctrica. Aquesta 

es pot obtenir de dos formes principals: bateries o fonts renovables.  

Les bateries o piles són la font d’energia més utilitzada. L’energia elèctrica que generen 

s’obté gràcies a una reacció electroquímica que es produeix al seu interior. Es diferencien en 

que les bateries permeten revertir la reacció química produïda a l’interior, i per tant, es poden 

tornar a utilitzar un gran nombre de cops. En canvi, les piles no tenen aquesta capacitat de 

reversió, per això un cop s’esgoten els reactius la pila queda inutilitzable.  

Les fonts renovables són una font d’energia que ha guanyat importància aquesta última 

dècada. Els dos principals trets que les fa tant importants són que no contaminen el medi 

ambient i no s’esgoten mai, a diferència de les piles que si no són tractades correctament un 

cop esgotades, poden ser molt perjudicials pel medi ambient. Transformen l’energia solar, 

hidràulica, eòlica o mareomotriu entre altres en energia elèctrica. L’energia renovable 

utilitzada pels robots és la solar. Consisteix en una petita placa fotovoltaica capta les 

radiacions solars i les transforma en corrent elèctric pel seu funcionament. 
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4.3.6. Suport físic 

És la part del robot formada per components mecànics. Podem diferenciar les parts 

estructurals, encarregades de donar forma al robot i on hi van muntats tots els components. 

Han de ser resistents i rígides per aguantar tot el pes sense malmetre’s. També trobem les 

parts mòbils, encarregades de donar moviment al robot. El principal objecte són les rodes, 

que transformen rotació angular del motor en velocitat lineal. També podem incloure en 

aquest grup pinces, extremitats, hèlices... 
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5. ROBOT SEGUIDOR DE LÍNIA 
 

5.1. Principi de funcionament 

 

El factor principal en el funcionament d’un robot seguidor de línia és la propietat que tenen 

certs colors en absorbir la llum, com en el cas del negre, o de reflectir la llum, com passa 

amb el color blanc. Per tant, un element imprescindible és també la llum. Cal dir que la llum 

utilitzada és la infraroja i no la llum solar. 

Quan es té una línia negra sobre un fons blanc, tota llum que incideix sobre la línia és 

absorbida. En canvi, si la llum xoca contra una superfície blanca aquesta es reflecteix, és a 

dir, rebota. Aquest principi tan simple és el que fa que el robot segueixi el camí indicat. Els 

sensors són els encarregats de fer el treball de detecció. Disposen d’un LED emissor 

d’infrarojos  que projecta la seva llum sobre la superfície on es troba, i un receptor que 

detecta la quantitat de llum que rep. Per tant, en funció de la posició del sensor respecte de 

la línia, obtindrà un valor alt quan la llum es reflecteix i un valor baix quan aquesta és 

absorbida. És per això que un excés de llum solar pot alterar els valors que reben cadascun 

dels sensors, i per tant, provocar un mal funcionament del robot. Perquè siguin efectius han 

d’estar a una distància del terra d’entre 2 mm i 6 mm. 

 

Perquè es pugui seguir una línia, el primer pas és la detecció d’informació per part dels 

sensors, que és enviada al microcontrolador. Aquest és l’encarregat de processar les dades, 

prendre decisions i enviar-les als motors, responsables de la direcció. L’accionament d’un 

Fig. 11. Reflexió i absorció de la llum 
Font: panacreativa.wordpress.com 
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motor o l’altre farà que el robot giri cap a un costat o cap a l’altre. En cas d’utilitzar dos 

sensors, podem resumir a tres les accions que es poden prendre segons la posició de la línia: 

- Els dos sensors es troben sobre la línia negra: aquest és el cas ideal perquè la direcció 

del robot és la correcta. Es posen en funcionament tots dos motors. 

- El sensor dret surt fora de la línia: aquí el robot es desvia cap a la dreta. Per corregir 

aquest error el que es fa és posar en marxa el motor dret, mentre l’esquerre roman 

apagat fins que tots dos sensors tornin a estar sobre la línia. 

- El sensor esquerre surt fora de la línia: en aquesta situació el desviament es produeix 

cap a l’esquerra. L’acció presa és oposada a l’anterior, el motor esquerre gira i el 

motor dret s’atura. 

El seguiment d’aquestes tres condicions farà que el robot no surti del seu camí. Però en la 

pràctica, el nombre de sensors és més gran. Per tant, augmenta també la complexitat i el 

nombre de casos en els que es pot trobar el robot. 

5.2. Parts 

5.2.1. Arduino Uno 

És una placa base per al 

microcontrolador ATmega328. Consta 

de 14 pins digitals d’entrada o sortida i 6 

pins analògics. Es caracteritza per una 

entrada USB que permet una fàcil 

connexió amb qualsevol ordinador. La 

placa es pot alimentar d’una font externa 

d’entre 7-12 V o bé des del propi cable 

USB. Mitjançant el programa informàtic 

de la pròpia marca, podem carregar directament els programes escrits a la placa. També 

s’inclouen diverses biblioteques i exemples a disposició de l’usuari. Un dels seus principals 

avantatges és que totes les pistes i circuits ja vénen gravats. L’únic que s’ha de fer és 

connectar cadascun dels cables al seu pin corresponent. 

Fig. 12. Placa Arduino Uno 
Font: propia 



JO, ROBOT 

35

5.2.2. Pololu QTR-8A 

El QTR-8A és una tira de sensors reflectius, habitualment utilitzats en 

projectes per detectar línies blanques o negres. Està format per 8 parells de 

fototransistors, separats entre ells uns 9,5 mm, encarregats d’emetre i rebre 

infrarojos. Cadascun dels parells funciona com a unitat i dóna valors de 

sortida a la placa d’entre 0V i 5V. A menor valor, més gran és la reflexió 

que es produeix amb la superfície. Poden connectar-se tant a pins digitals 

com a pins analògics. Si es connecten de manera digital, els senyals enviats 

pels sensors seran convertits en 0 i 1 per la placa en funció de blanc o 

negre. En canvi, si es connecten per pin analògic, les dades que es reben 

són valors compresos entre 0 i 1023, on un valor baix indica blanc i un 

valor alt indica negre. Per un òptim funcionament es recomana col·locar-

los a una distància al terra d’entre 3 i 6 mm. 

5.2.3. Servomotor Vigor VSD-2 

Es tracta d’un servomotor 

digital utilitzat per controlar 

les dues rodes motrius del 

robot. Funciona a partir de 4,8 

V, i ofereix les seves màximes 

prestacions a 6 V. Funciona 

amb un sistema de control 

anomenat PWM (de l’anglès 

Pulse-Width Modulation) o 

també conegut com modulació d’amplària d’impuls. Aquest modifica el període de treball 

d’una senyal per regular la quantitat d’energia que s’envia a una càrrega. En els servomotors, 

un determinat ample de l’impuls condiciona l’angle que girarà. Consta de les següents 

característiques: 

Fig. 13. Pololu QTR-
8A Font: propia 

Fig. 14. Servomotor Vigor VSD-2 
Font: vigorprecision.com.hk
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Sistema de control PWM 

Voltatge operatiu 4,8-6 V (CC) 

Voltatge 4,8 V 6 V 

Velocitat d’operació 0,20 seg 0,17 seg 

Parell de forces (torque) 3,2 kgf·cm 3,5 kgf·cm 

Corrent de funcionament 0,2 A 0,25 A 

Corrent d’inici 0,8 A 1,0 A 

Tipus de motor motor elèctric 

Engranatges material plàstic 

Dimensions 40,6 x 20,0 x 38,9 mm 

Pes 37 g 

 

 

5.2.4. LV-MaxSonar-EZ1 
 

Aquest es tracta d’un mesurador de distàncies ultrasònic o també 

anomenat sonar, que  integra l’emissor i el receptor en un mateix 

mòdul. Cal definir primer quin és el funcionament d’un sensor 

d’ultrasons. Com hem mencionat, consta de dos parts principals: 

l’emissor i el receptor. L’emissor s’encarrega d’emetre un puls 

d’ultrasò. Aquestes ones viatgen per l’aire fins que reboten contra un 

objecte i es reflecten. Aquestes ones reflectides s’anomenen eco. El receptor és el que percep 

aquest eco emès. El sensor mesura el temps que transcorre des de que l’ona és enviada fins 

que és rebuda de nou. Sabent que aquestes ones recorren 2.54 centímetres en 147 µS, podem 

calcular la distància de l’objecte. Com és lògic, aquest sensor no té un rang indefinit. El seu 

camp d’acció té forma de lòbul i pot arribar a detectar objectes fins a una distància d’uns 6 

metres aproximadament.   

 El LV-MaxSonar-EZ1 és petit, flexible i econòmic dins la seva categoria. S’alimenta per 

mitjà d’una tensió de 5V i té un reduït consum de 3mA, útil per quan l’energia es subministra 

amb piles o bateries. Diem que aquest sensor és flexible perquè permet connectar-se a la 

placa de diverses formes: 

Fig. 15. LV-MaxSonar-EZ1 
Font: propia 
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 Port sèrie: el sensor es connecta al port sèrie de l’Arduino (format RS232) i envia

valors compresos entre 0-5V, directament proporcionals al valor de la distància.

 Analògic: es connecta a una de les entrades analògiques de la placa. El sensor envia

valors entre 0 i 2.55V, amb una relació de 10 mV per polzada de distància.

 PWM: Va connectat als pins digitals de la placa, però no un qualsevol. L’Arduino

disposa de certs pins digitals compatibles amb la tecnologia PWM. De l’anglès

“Pulse-Width Modulation” i coneguda com a modulació per amplària d’impuls. El

PWM permet modificar els cicles d’una ona periòdica, en aquest cas la digital.

D’aquesta manera es pot regular la quantitat d’energia que es transmet. Com a

resultat, envia a la placa valors de 147 µS per polzada. Aquest és el sistema utilitzat

en el robot seguidor de línia. Per comoditat, es fa una conversió de polzades a

centímetres amb una relació de 2.54 cm/ polzada.

Tipus Sensor d’ultrasons de distàncies 

Freqüència de so 42 kHz 

Freqüència de lectura 20 Hz 

Connectivitat Port sèrie, entrada analògica, PWM 

Voltatge 2.5 V- 5.5 V 

Consum energètic 2 mA 

Distància de detecció mínima 15 cm 

Distància de detecció màxima 645 cm 

Dimensions 19.9 x 22.1 x 15.5 mm 

Pes 4.3 g 

5.2.5. Xassís i rodes 

El material del xassís, utilitzat com a base del robot és de un material plàstic de 5 mm de 

gruix. És molt sòlid i resistent, i a diferència de la fusta, és més lleuger i es desgasta menys 

amb el pas del temps. El centre de gravetat ha de ser el més baix possible, per això té una 

forma allargada. D’aquesta manera els components es poden distribuir horitzontalment i el 

robot serà més àgil. Les rodes han de ser d’un material que proporcioni una alta adherència 
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amb el terra. Però la seva mida també és un factor a tenir en compte. Com que el motor gira 

a un determinat nombre de revolucions per minut, a major radi de roda més alta serà la 

velocitat que es pugui assolir. Per altra banda, una roda de mida reduïda permet més control 

a les corbes.  S’ha de buscar una bona relació entre control i velocitat, en aquest cas un 

diàmetre aproximat de 6-7 cm. 

 

5.3. Programació 
 

5.3.1. Entorn de desenvolupament Arduino 
 

Arduino és una plataforma de computació de codi lliure formada per dos parts principals: 

una placa amb un petit microcontrolador i un entorn de desenvolupament que ens permet 

escriure programes per a la placa. 

A més, Arduino funciona amb una gran quantitat d’interruptors o sensors, i permet controlar 

llums, motors i altres actuadors físics. Té una sèrie de avantatges que fan que utilitzar 

aquestes plaques sigui la millor opció: 

 Econòmic: les plaques Arduino tenen un reduït cost en comparació amb altres 

plataformes, fins i tot quan aquestes ja vénen muntades. 

 Compatibilitat: el software que utilitza és compatible amb els sistemes operatius 

Windows, Macintosh OSX i Linux. 

 Entorn de programació: és simple i directe. És senzill d’utilitzar pels principiants, i també 

és flexible per usuaris avançats. 

 Codi lliure i ampliable: està sota una llicencia lliure, i preparat perquè altres programadors 

puguin ampliar les biblioteques d’Arduino amb programes i codis propis.  

 

5.3.2. Llenguatge de programació 
 

L’Arduino funciona amb un llenguatge de programació d’alt nivell anomenat “Processing”. 

Va ser creat l’any 2001 per Ben Fry i Casey Reas.  

 



JO, ROBOT  

 

 

 39 

Estructura dels programes 

 

Té similituds amb el conegut llenguatge de programació C. Existeixen un seguit de normes 

sintàctiques que s’han de seguir per escriure un programa correctament. Tots els programes 

tenen una part, anomenada declaració de variables, on s’indiquen els noms que s’utilitzaran. 

A continuació, es solen configurar cadascun dels pins connectats a la placa. I finalment, a la 

tercera part del programa s’escriuen les ordres que volem que s’executin, les quals es 

repetiran de forma cíclica. 

 

(Declaració de variables) 

void setup() { 

} 

void loop() { 

} 

 

Variables 

 

Les variables assignen un nom qualsevol a un valor numèric i el guarden a la memòria perquè 

pugui ser utilitzat en el programa. Tal com indica el seu nom, podem canviar aquest valor 

numèric en qualsevol moment. S’utilitzen per facilitar l’escriptura i lectura d’un codi, ja que 

podem fer ús de noms descriptius que representen un valor en lloc d’haver d’utilitzar 

simplement el valor. Però per això, hem d’avisar abans al programa quines variables es faran 

servir. A aquesta acció se l’anomena “declaració de variable”. Per exemple: 

 int PinMotor = 9; 

Perquè el programa sàpiga quin valor li correspon a una paraula o conjunt de caràcters, 

prèviament hem de declarar la variable indicant el seu valor. Generalment, la declaració de 

variables es realitza al principi de tot del programa, encara que hi ha casos on es pot fer més 

endavant. 
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Però hi ha una cosa que s’ha de tenir en compte a l’hora de declarar una variable. Hem 

d’indicar davant del nom de la variable de quin tipus és aquesta. Els principals tipus són: 

- Byte: emmagatzema un valor de 8 bits i pot acceptar valor entre 0 i 255 

- Int: emmagatzema un valor de 16 bits amb valor entre -32,767 i 32,767 

- Long: emmagatzema un valor de 32 bits, és a dir, valors compresos entre                                     

-2147483648 i 2147483648 

- Float: també té un valor de 32 bits amb la diferència que accepta nombres decimals 

 

Funcions 

 

Una funció és bloc de codi amb nom i format per un conjunt d’instruccions executades quan 

s’escriu el nom de la funció. Es pot fer que sigui cíclica de manera que executant unes línies 

de codi es realitzi una mateixa acció de forma repetitiva. Setup() i loop() són les dues 

funcions imprescindibles en tot programa escrit en l’Arduino. Entre els claus, hi van les 

línies de programa escrites per l’usuari, anomenades estaments o instruccions. Tots aquells 

estaments que es troben dins del setup() recullen dades sobre la configuració, com per 

exemple, en quin pin es connecta un component determinat. S’executa un únic cop i és també 

on es declaren totes les variables utilitzades al llarg del programa. En canvi, totes les 

instruccions que van dins de la funció loop() són les que constitueixen el programa en sí. 

Com bé diu la paraula, de l’anglès loop, és la part que es repeteix de manera cíclica. Totes 

dues funcions són obligatòries tot i que no tinguin cap estament al seu interior. 

 

Aquest és un exemple de funció: 

void funció(paràmetres) { 

  instrucció1; 

  intrucció2;  

} 

 

Per començar, a la primera línia, trobem el nom de la funció (“funció”). Abans però, davant 

del nom es declara de quin tipus és la funció segons els valors de sortida que dóna. En aquest 
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cas, és de tipus “void” que vol dir “funció buida”. Això vol dir que no dóna cap valor de 

sortida, simplement executa les instruccions. Existeix un altre tipus de funció anomenat 

“int”, que de l’anglès integer significa nombre enter. Això vol dir que la funció, un cop 

executada, dóna com a resultat un nombre enter. 

Seguit del nom trobem uns parèntesis. Aquí és on s’indiquen les condicions que s’han de 

donar perquè la funció sigui executada. Si no s’escriu res, o bé s’executarà sempre o bé quan 

sigui demanada. A continuació, entre claus ({}), van escrites totes les instruccions que es vol 

que s’executin dins la funció. Quan s’escriu qualsevol instrucció o es declara qualsevol 

variable, per raons sintàctiques del llenguatge, es puntua amb “ ; ”. 

Constants 

Les constants són valors predeterminats en el llenguatge de programació d’Arduino que 

faciliten la lectura de un programa. N’hi ha de diferents tipus: 

- TRUE/FALSE: aquestes són constants anomenades booleanes. Simplement significa 

el seu valor, en lloc de ser un número, és de tipus cert/fals (TRUE/FALSE). 

S’utilitzen en sortides digitals, per tant, la placa ha d’interpretar-les i convertir-les en 

un codi binari. La constant TRUE és interpretada com a valor alt, és a dir, 1. I la 

constant FALSE és interpretada per la placa com a valor baix, un 0. Podem també 

fer servir les constants HIGH (alt) i LOW (baix) en els mateixos casos. 

led(13, HIGH); 

delay(500); 

led(13, LOW); 

Aquest tros de codi utilitza constants booleanes com podem veure. El que fan és 

encendre i apagar respectivament un LED connectat al pin digital 13. La instrucció 

del mig (delay()) crea una demora de temps indicada en mil·lèsimes entre els 

parèntesis. En aquest cas, la paraula “led” seria una variable assignada al valor 13. 
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- INPUT/OUTPUT: aquestes dues constants, oposades una de l’altra, signifiquen 

“entrada” i “sortida”. Són utilitzades en la declaració de variables per indicar a la 

placa si un pin dóna valors d’entrada o sortida. 

pinMode(led, OUTPUT); 

 

Aquesta línia de codi configura la variable “led”, amb un valor de 13 com s’indica 

en l’exemple anterior, com a pin de sortida. Això significa que la placa li enviarà el 

senyal per posar en marxa el component que hi hagi connectat, o per apagar-lo. Si 

pel contrari, es tracta d’un pin d’entrada, aquest serà el que li enviï dades a la placa 

sobre l’exterior. 

  



JO, ROBOT 

43

PART PRÀCTICA 



JO, ROBOT 

44

6. PROCÉS DE CONSTRUCCIÓ

6.1. Eines 

- Serra de marqueteria 

- Alicates 

- Pelafils 

- Kit de tornavisos 

- Broca de 2mm i 4mm 

- Soldador de 30W 

- Llima 

- Cable sèrie port USB 

- Estany per soldar 

- Barrina 

- Marcador permanent 

6.2. Materials 

- Placa “Arduino Uno” 

- Targeta de circuit imprès 

- 2 servomotors “Vigor VSD-2” 

- Sensors (“Pololu QTR-8A sensor array”) 

- Roda multidireccional (“Pololu Ball caster i 3/8” plastic ball”) 

- Portapiles de 6V 

- Portapiles de 9V 

- 4 piles AA 

- Pila de 9V 

-Cargols i femelles 

- Làmina d’alumini (carrosseria) 

- Taulell de plàstic (xassís) 
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- Sensor d’ultrasons LV-MaxSonar-EZ1 

- Adhesiu amb base de silicona 

- Pintura per a metall 

6.3. Construcció pas a pas 

1. Comencem per dissenyar el xassís, que

farà de base per el robot. S’han de tenir

en compte els components que aniran al

damunt i com estaran distribuïts per tal

de poder establir la forma. Dibuixem

l’esbós utilitzant un programa

informàtic, es aquest cas, Google

SketchUp.

2. Un cop tenim el disseny definitiu, podem

construir el xassís. Ha d’estar fet d’un material

resistent, lleuger i fàcil de treballar. Utilitzarem un

taulell de plàstic de 5mm de gruix. Amb un

retolador es fa el dibuix seguint el plànol.

3. Amb una serra tallem la peça i acabem de polir

els detalls amb una llima. A continuació,

utilitzant una barrina, foradem els punts on aniran

fixats alguns dels components. Per la part de sota,

dibuixem un rectangle que tallarem també més

endavant. Servirà per poder fer passar els cables

que van des de la tira de sensors fins a la placa.

Fig. 16. Disseny del xassís 
Font: propia 

Fig. 17. Dibuix sobre la base 
Font: propia 

Fig. 18. Xassís tallat 
Font: propia 



JO, ROBOT 

46

4. Donem la volta a la base i hi enganxem la

placa Arduino amb cargols i femelles. S’ha

de tenir en compte que com que haurem de

connectar la placa a l’ordinador pel port USB

freqüentment, hem d’orientar-la de tal forma

que l’entrada del cable sigui fàcilment

accessible.

5. Podem connectar ja la placa auxiliar sobre

l’Arduino. Per començar, soldem les dues

bateries a la placa. El portapiles anirà connectat

a l’entrada de 6V i servirà per alimentar els dos

motors. L’altra pila es connecta als 9V i serveix

d’alimentació per la placa Arduino. Cal tenir en

compte que el cable vermell correspon al born 

positiu (+) mentre que el cable negre va al born negatiu (- o GND). També podem 

soldar els cables de la tira de sensors QTR a la placa. D’aquests, sis cables van a les 

entrades analògiques (una per a cada sensor), dos són per l’alimentació i l’altre va 

connectat a un transistor. 

6. Ara fem el mateix en la tira de sensors. Soldem

els cables de manera que cada cable de la placa

es connecti al seu corresponent. Tots han de

passar pel forat fet anteriorment de manera que

després no hi hagi problema per fixar els sensors.

7. Amb l’ajut de cinta aïllant, enganxem les dues

bateries a la base de manera que quedin ben

fixades. Utilitzarem cargols i femelles per

instal·lar els sensors a la part inferior, de manera

que quedi centrada i coincideixi amb el forat.

Per comoditat, ajuntem tots els cables de les

bateries i els unim amb cinta aïllant també.

Fig. 19. Base amb la placa Arduino 
Font: propia 

Fig. 20. Fonts d’alimentació 
Font: propia 

Fig. 21. Tira de sensors reflectius 
Font:propia 

Fig. 22. Placa amb les bateries i els sensors 
Font: propia 
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8. Per les rodes aprofitarem els braços dels

servomotors, que venen inclosos dins de la

caixa. Aquests encaixen a l’eix dels servos, amb

una forma dentada. Com que les rodes no tenen

aquesta forma dentada, es fa difícil fer-les

encaixar. Enganxarem amb fixador les rodes a

les dues peces de plàstic. Això no només farà que puguem tenir les rodes col·locades

en el seu lloc, sinó que també les podrem posar i treure fàcilment.

9. La raó per la qual s’utilitzen els servomotors en la

construcció de robots és el sistema  de control que

tenen integrat, que permet posar en funcionament el

motor en el moment desitjat i decidir en quin sentit

girar. Aquestes característiques són molt útils en un

robot seguidor de línies, però presenta un únic

inconvenient. Al tractar-se d’un vehicle, es fa necessari 

un angle de gir complet de 360⁰ a les rodes. Per poder fer que el servo faci la volta 

sencera, s’ha d’obrir i modificar lleugerament. Les modificacions que s’han de dur a 

terme són: 

- Tallar el tros de plàstic d’un dels engranatges 

que fa de limitador.  

- Llimar l’encaixament de l’engranatge que va 

amb el potenciòmetre per tal que quan la peça 

giri, no ho faci el potenciòmetre. Això farà que 

el motor cregui que no varia d’angle quan en 

realitat si ho fa. 

Fig. 23. Rodes 
Font: propia 

Fig. 24. Modificació del servomotor 
Font: propia 

Fig. 25. Engranatges del servo  
Font: propia 
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10. Agafarem els dos servomotors modificats 

anteriorment. Fent dos forats alineats a cada 

costat de la base, col·loquem els motors 

amb brides. Fem ús de cinta aïllant per 

reforçar. Podem connectar els seus cables a 

la placa. Cada motor té tres cables: control 

(groc), alimentació (vermell) i terra (negre).  

 

 

 

11. Finalment, per acabar, només queda enganxar 

la petita roda que anirà situada a la part inferior 

per fer de suport. Ho podem fer utilitzant 

adhesiu. En aquesta imatge la placa de sensors 

està connectada a l’alimentació. Podem 

observar unes llums de color lila sobre cada 

sensor. Aquestes punts liles són els llums 

infrarojos. No són visibles a ull nu, però poden ser detectats per les càmeres. 

 

6.4. Modificacions posteriors 
 

12. Soldem el sensor d’ultrasons LV-MaxSonar-

EZ1 als seus pins corresponents. Anirà ubicat 

sobre el xassís, al davant de tot. Servirà per 

detectar objectes que se situïn en el camí que 

ha de seguir el robot. En cas d’obstacle, el 

robot seguidor de línia s’aturarà. El marge 

abans d’aturar-se serà d’uns 20 cm 

aproximadament. 

 

Fig. 26. Instal·lació dels motors  
Font: propia 

Fig. 27. Llum infrarroja  
Font: propia 

 

Fig. 28. Sensor d'ultrasons  
Font: propia 
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13. Arribats a aquest punt, ens centrarem en l’elaboració

d’una carrosseria pel robot. Serà feta d’alumini amb un

espessor d’un mil·límetre. Primer de tot hem de realitzar

un disseny a ordinador sobre com volem que sigui la

forma de la carcassa. A continuació, prenem les mesures

de cada peça, que dibuixarem sobre la planxa d’alumini.

En el cas de les peces amb corba, haurem de calcular la

seva longitud total així quan les dobleguem tinguin la

mida desitjada. Les retallem amb unes tisores i les

enganxem amb silicona. S’ha d’anar fent per parts

procurant que les peces estiguin ben fixes. El sostre s’ha

dissenyat amb un sistema de frontisses de tal forma que

sigui mòbil. Té una finalitat funcional, ja que és

imprescindible tenir en tot moment accés a les bateries i

a la placa.

14. Ara ja hem aconseguit cobrir tots els cables i bateries amb una

carrosseria metàl·lica elaborada per nosaltres mateixos. Per

acabar de donar-li un millor aspecte la pintarem amb aerosols.

El color de la base el farem platejat, acompanyat de línies

taronges. Com que ja està tot muntat, haurem de cobrir tots

els components electrònics amb bossetes de plàstic o paper de 

diari. Cal anar molt amb compte amb zones com les rodes o les escletxes entre peces, 

ja que són llocs per on pot entrar pintura. Per fer les ratlles de manera que quedin 

uniformes utilitzarem cinta adhesiva.  

Fig. 29. Dibuix sobre alumini 
Font: propia

Fig. 29 Fig. 30. Muntatge  
Font: propia 

Fig. 31. Carroseria completa 
Font: propia 

Fig. 32. Pintura metàl·lica
Font: propia 

Fig. 33. Resultat final  
Font: propia 
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7. ELECTRÒNICA 
 

7.1. Fabricació placa auxiliar 
 

A l’hora de connectar tots els components electrònics a la placa 

Arduino no ho farem de forma directa, és a dir, no hi haurà una 

un contacte directe entre els pins de l’Arduino i els components 

com poden ser els motors o sensors. En aquest cas, utilitzarem 

una placa auxiliar, anomenada mòdul SMT (Surface-mounted 

Technology). Aquest no és més que una petita targeta de circuit 

imprès que s’insereix sobre una altra targeta. Per tant, aquesta encaixa sobre la placa 

Arduino. Sobre aquest mòdul és on aniran soldades totes les parts del robot, d’aquesta 

manera evitarem malmetre la placa principal i poder tenir tot soldat de forma fixa en un 

mateix lloc. Així, quan desacoblem la placa auxiliar desconnectarem tots els components 

alhora. Aquesta placa auxiliar s’ha de construir amb un material de laboratori determinat. En 

aquest treball de recerca, la construcció es va dur a terme dins els recintes de la Universitat 

de Girona. El procés va ser el següent: 

Per començar, l’element més important és la targeta de 

circuits impresos, lloc on anirà dibuixat el nostre 

circuit. Està format per una base de material aïllant, 

concretament, fibra de vidre. La base està recoberta 

d’una capa de material conductor, com pot ser el coure 

i per sobre té una fina capa de resina fotosensible. El 

dibuix del circuit es fa amb un programa informàtic i posteriorment s’imprimeix. Aquesta 

impressió serà el fotolit que s’utilitzarà impressionar la placa, és a dir, deixar marcat el dibuix 

de les pistes. El revelat de la placa consisteix en col·locar el fotolit damunt la cara on hi ha 

el coure amb la pel·lícula fotosensible i aplicar-hi una font lluminosa perquè degradi la 

pel·lícula fotosensible que no protegeix el fotolit. Les parts on hi ha circuit imprès seran 

opaques, per tant, la llum ultraviolada no traspassarà i la pel·lícula fotosensible es mantindrà 

intacta. En canvi, les parts blanques del paper, gairebé transparents, seran travessades pels 

rajos ultraviolats que degradaran la pel·lícula d’aquelles zones. Aquest procediment el 

realitzarem en una insoladora de rajos ultraviolats amb un temps d’exposició d’uns 3-4 

Fig. 34. Placa auxiliar  
Font: propia 

Fig. 35. Insoladora de rajos ultraviolats 
Font:propia 
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minuts. A continuació, eliminarem les restes de pel·lícula 

fotosensible degradada amb una solució bàsica. Aboquem 

sosa càustica amb una concentració del 25% d’hidròxid de 

sodi (NaOH) en una cubeta de plàstic. Submergim la targeta 

en la dissolució. El hidròxid de sodi farà de revelador i ens 

permetrà eliminar les restes de resina. Hem de vigilar no 

tenir-la submergida durant gaire temps dins el revelador, sinó també dissoldrà la resina que 

s’ha mantingut intacte i perdrem el dibuix del circuit. Seguidament, aclarim la placa amb 

aigua i ja estarà llesta pel seu tractar amb l’àcid clorhídric. 

La submersió en un medi àcid és la base de la construcció de qualsevol circuit elèctric. L’àcid 

corroeix la fina capa de coure que hi ha sobre la targeta. Això passa amb tot el coure excepte 

aquell que està recobert amb una capa de resina. Per tant, com a resultat es dissol tot el coure 

excepte el del dibuix del circuit, que és el que quedarà finalment. La reacció de corrosió és 

la següent: 

 2ClH + H2O2 + 2Cu ® 2ClCu + 2H2O

2ClH + H2O2 + 2Cu –> 2ClCu + 2H2O 

Com podem observar, durant la reacció s’utilitza àcid 

clorhídric i també hi intervé el peròxid d’hidrogen, més 

conegut com a aigua oxigenada. Obtenim com a productes 

clorur de coure i aigua. Continuant amb el procés de 

construcció, dissolem en una cubeta dues terceres parts de 

salfumant amb una d’aigua oxigenada. El salfumant no és 

més que àcid clorhídric en una concentració del 50% 

aproximadament. Amb l’ajut de pinces submergim la targeta de circuit imprès dins la mescla. 

No hi ha cap especificació sobre el temps en remull, per tant, quan veiem que la corrosió ha 

tingut efecte podem treure la targeta. Amb una mica d’aigua s’extreuen les restes de coure i 

àcid que poden quedar. Finalment, només queda eliminar la capa protectora que hi ha sobre 

les pistes amb cotó i alcohol. Les pistes seran brillants i amb el color característic del coure. 

Ara només queda perforar amb un trepant en els llocs adequats perquè hi podem soldar tots 

els cables dels components elèctrics i els pins que encaixaran amb la placa Arduino  .. 

Fig. 36. Dissolució de NaOH
Font:propia 

Fig. 37. Dissolució àcida  
Font: propia
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7.2. Esquema elèctric dels servomotors 

Fig. 38. Esquema del servomotor esquerre 

Fig. 39. Esquema del servomotor dret 
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7.3. Esquema elèctric QTR-8A 
 

 

  

Fig. 40. Esquema dels sensors reflectius 
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7.4. Esquema elèctric LV-MaxSonar-EZ1 

Fig. 41. Esquema del sensor d'ultrasons 
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7.5. Esquema elèctic LEDs 

Fig. 42. Esquema dels LEDs 
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7.6. Fonts d’alimentació 

Fig. 43. Esquema de les bateries 
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8. PROGRAMACIÓ

8.1. Programes de prova 

8.1.1. Lectura dels sensors QTR-A 

Per començar, s’executa un programa per poder comprovar el correcte funcionament dels 

sensors. El que fa aquest codi és una lectura de cadascun dels sensors i monitoritzar-la. Totes 

aquestes dades es poden visualitzar en l’anomenat port serial, inclòs dins del propi programa. 

Els sensors al connectar-se a entrades analògiques envien valors compresos entre 0 i 1023, 

on un valor baix indica màxima reflexió (franja blanca) i un valor alt indica reflexió baixa o 

nul·la (línia negra). En el següent programa, les expressions introduïdes per una “//” són 

comentaris omesos en el moment d’execució i creats per facilitar la lectura a l’usuari.  

//Programa per visualitzar les lectures dels sensors en un port 

serial 

void setup(){ 

Serial.begin(9600);   //Configuració del port serial 

} 

void loop(){ 

Serial.print(analogRead(0)); 

Serial.print(' '); 

Serial.print(analogRead(1)); 

Serial.print(' '); 

Serial.print(analogRead(2)); 

Serial.print(' '); 

Serial.print(analogRead(3)); 

Serial.print(' '); 

Serial.print(analogRead(4)); 

Serial.println(' '); 

Serial.print(analogRead(5)); 

Serial.println(' '); 

delay(1500);   }           //Freqüència de lectura dels sensors 
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8.1.2. Control de gir dels motors 

Tal i com s’ha fet amb els sensors, aquest programa serveix per controlar el gir dels dos 

servomotors de manera simultània. En aquest cas, al tractar-se de pins digitals, hem de crear 

l’objecte “motorDret” i “motorEsquerre”. També hem d’indicar a quin pin de la placa 

Arduino estan connectats. Els servomotors es controlen mitjançant el comandament 

“nomdelservo.write()”. Aquest gira fins l’angle especificat entre parèntesis. Com que han 

estat modificats, el potenciòmetre no gira i el motor es manté en marxa fins nova ordre. Per 

poder aturar-lo, s’ha d’especificar entre els parèntesis l’angle en el que es troba actualment 

el potenciòmetre. Així el servo creu que ha arribat a la posició desitjada i deixa de girar. Es 

pot observar en el programa que els dos motors tenen posicions d’aturada diferents. Això es 

degut a que tenen sentits de gir oposats. En aquest cas també s’han afegit comentaris que 

expliquen el funcionament de cada línia. 

#include <Servo.h> //Inclou la llibreria de control d'un Servo 

Servo motorDret; //Defineix el motor dret 

Servo motorEsquerre; //Defineix el motor esquerre 

void setup(){ 

  motorDret.attach(9); //Assignació del pin 9 al motor dret 

  motorEsquerre.attach(10); //Assignació del pin 10 al motor esquerre 

  motorEsquerre.writeMicroseconds(50); 

  motorDret.writeMicroseconds(50); 

} 

//Funció principal repetida cíclicament 

void loop() {  

  endevant(); //Subfunció per girar endavant 

  delay(2000); //Pausa de 2 segons 

  parar(); //Subfunció per aturar 

  delay(2000); 

} 

//Subfunció avançar endavant 
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void endevant() { 

  motorDret.write(0); //Posa en marxa el motor dret 

  motorEsquerre.write(180); //Posa en marxa el motor esquerre 

} 

//Subfunció parar 

void parar() { 

  motorDret.write(180); //Atura el motor dret 

  motorEsquerre.write(0); //Atura el motor esquerre 

} 

8.1.3. Codi seguidor de línia (2 sensors) 

Aquest és el primer codi escrit que permet al robot, pròpiament dit, seguir una línia de forma 

autònoma. Com a prova, s’utilitzen només dos dels vuit sensors disponibles. Per començar 

s’inclouen les llibreries dels servomotors i els sensors. A continuació s’assigna un nom a 

cada sensor i el pin on es connecta, en aquest cas a pins d’entrada. Això cal especificar-ho 

en la configuració, el següent pas. Finalment s’escriu la funció principal, introduïda per 

“void loop() {}”. Aquí es redacten les condicions que s’han de donar perquè el robot actuï 

d’una forma o una altra. Quan parlem de condicions, es fa referència a la posició de la línia 

respecte el robot. 

#include <Servo.h> 

#include <QTRSensors.h> 

//Declaració de variables 

int sensor0 = 0; //Declara cada sensor amb la seva entrada analògica 

corresponent 

int sensor1 = 1; 

int sensor2 = 2; 

int sensor3 = 3; 

int sensor4 = 4; 

int sensor5 = 5; 
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Servo ServoRight; //Defineix l'objecte pel motor dret 

Servo ServoLeft; //Defineix l'objecte pel motor esquerre 

int black = 700; //Valor analògic color fosc 

 

 

 

//Configuració dels pins 

 

void setup() { 

  Serial.begin(9600); //Configura el port serial 

  pinMode(sensor0, INPUT); //Configura el pin dels sensors com a 

entrada 

  pinMode(sensor1, INPUT); 

  pinMode(sensor2, INPUT); 

  pinMode(sensor3, INPUT); 

  pinMode(sensor4, INPUT); 

  pinMode(sensor5, INPUT); 

  ServoRight.attach(9); //Assigna el pin digital 9 al motor dret 

  ServoLeft.attach(10); //Assigna el pin digital 10 al motor esquerre 

} 

 

 

//Funció que es repeteix 

 

void loop() { 

  //Si el sensor2 i el sensor3 detecten línia negra 

  if (analogRead(sensor2) > black && analogRead(sensor3) > black) { 

  ServoRight.write(0); //Posa en marxa el motor dret 

  ServoLeft.write(180); //Posa en marxa el motor esquerre 

  } 

  

 //Si el sensor2 troba franja blanca i el sensor3 detecta línia negre 

 if (analogRead(sensor2) < black && analogRead(sensor3) > black) { 

 ServoRight.write(0); //Posa en marxa el motor dret 

 ServoLeft.write(0); //Atura el motor esquerre 

 } 
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 //Si el sensor2 troba línia negra i el sensor3 troba franja blanca 

 if (analogRead(sensor2) > black && analogRead(sensor3) < black) { 

 ServoRight.write(180); //Atura el motor dret 

 ServoLeft.write(180); //Posa en marxa el motor esquerre 

 } 

 //Si el sensor2 i el sensor3 troben franja blanca 

 if (analogRead(sensor2) < black && analogRead(sensor3) < black) { 

 ServoRight.write(180); //Atura el motor dret 

 ServoLeft.write(0); //Atura el motor esquerre 

 } 

} 

8.1.4. Codi seguidor de línia (4 sensors) 

Aquest és un codi molt similar al de 2 sensors. La única diferència és que augmenten el 

nombre de condicions que es poden donar, i per tant, s’han afegit més línies dins la funció 

principal. 

#include <Servo.h> 

#include <QTRSensors.h> 

//Declaració de variables 

int sensor1 = 1;//Declara cada sensor amb la seva entrada analògica 

corresponent 

int sensor2 = 2; 

int sensor3 = 3; 

int sensor4 = 4; 

Servo ServoRight; //Defineix l'objecte pel motor dret 

Servo ServoLeft; //Defineix l'objecte pel motor esquerre 

int black = 600; 

//Configuració dels pins 



JO, ROBOT  

 

 

 62 

void setup() { 

  Serial.begin(9600);  

  pinMode(sensor1, INPUT);//Configura el pin dels sensors com a 

entrada 

  pinMode(sensor2, INPUT); 

  pinMode(sensor3, INPUT); 

  pinMode(sensor4, INPUT); 

  ServoRight.attach(9); //Assigna el pin digital 9 al motor dret 

  ServoLeft.attach(10); //Assigna el pin digital 10 al motor esquerre 

} 

 

 

//Funció que es repeteix 

 

void loop() { 

  //Si el sensor2 i el sensor3 detecten línia negra 

  if (analogRead(sensor2) > black && analogRead(sensor3) > black) { 

  ServoRight.write(0); //Posa en marxa el motor dret 

  ServoLeft.write(180); //Posa en marxa el motor esquerre 

  } 

  

 //Si el sensor4 troba línia negra i el sensor3 detecta línia negre 

 if (analogRead(sensor4) > black && analogRead(sensor3) > black) { 

 ServoRight.write(0); //Posa en marxa el motor dret 

 ServoLeft.write(0); //Atura el motor esquerre 

 } 

  

 //Si el sensor2 troba línia negra i el sensor1 troba línia negra 

 if (analogRead(sensor2) > black && analogRead(sensor1) > black) { 

 ServoRight.write(180); //Atura el motor dret 

 ServoLeft.write(180); //Posa en marxa el motor esquerre 

 } 

  

 //Si només el sensor1 troba línia negra 

 if (analogRead(sensor1) > black && analogRead(sensor2) < black) { 

 ServoRight.write(180);//Atura el motor dret 

 ServoLeft.write(180);//Posa en marxa el motor esquerre  
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 } 

 //Si només el sensor4 troba línia negra i la resta troben franja 

blanca 

 if (analogRead(sensor4) && analogRead(sensor3) < black) { 

 ServoRight.write(0);//Posa en marxa el motor dret 

 ServoLeft.write(0);//Atura el motor esquerre 

 } 

 //Si tots els sensors troben franja blanca 

 if (analogRead(sensor2) < black && analogRead(sensor3) < black && 

analogRead(sensor4) < black && analogRead(sensor1) < black) { 

 ServoRight.write(180); //Atura el motor dret 

 ServoLeft.write(0); //Atura el motor esquerre 

 } 

} 

8.1.5. Seguidor de línia (6 sensors) 

Aquest podria ser un programa definitiu per al seguidor de línia. Són utilitzats 6 sensors, més 

que suficients per al robot. La declaració de variables i configuració de pins és gairebé la 

mateixa que els anteriors programes seguidors de línia. La part que canvia és el cos del 

programa, la funció principal. Al augmentar el nombre de sensors, augmenta també el 

nombre de situacions en les que es pot trobar el robot respecte de la línia. S’ha de analitzar 

cadascun dels casos i fer que el robot respongui tal i com es desitja. La estructura d’aquest 

programa potser varia una mica respecte els altres. Per simplificar la funció principal “void 

loop()” s’han utilitzat subfuncions que són desenvolupades més endavant i que el robot 

utilitza  només quan són necessàries. 

#include <Servo.h> 

#include <QTRSensors.h> 

//Declaració de variables 
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const int sensor0 = 0; //Declara cada sensor amb la seva entrada 

analògica corresponent 

const int sensor1 = 1; 

const int sensor2 = 2; 

const int sensor3 = 3; 

const int sensor4 = 4; 

const int sensor5 = 5; 

const int Lmotor = 10; //Defineix el motor esquerre al pin digital 10 

const int Rmotor = 9; //Defineix el motor dret al pin digital 9 

Servo ServoRight; //Defineix l'objecte pel motor dret 

Servo ServoLeft; //Defineix l'objecte pel motor esquerre 

const int black = 600; //Variable amb valor analògic per a la línia 

negra 

int linePosition; //Variable per a la posició de la línia 

int senval0,senval1,senval2,senval3,senval4,senval5; //Variable per 

emmagatzemar els valors dels sensors 

const int rightstop = 180; //Defineix "rightstop" a 180º per aturar 

el motor dret 

const int leftstop = 0; //Defineix "leftstop" a 0º per aturar el 

motor esquerre 

const int rightgo = 0; //Defineix "rightgo" a 0º per encendre el 

motor dret 

const int leftgo = 180; //Defineix "leftgo" a 180º per encendre el 

motor esquerre 

//Configuració dels pins 

void setup() { 

  Serial.begin(9600); //Configura el port serial 

  pinMode(sensor0, INPUT); //Configura el pin dels sensors com a 

entrada 

  pinMode(sensor1, INPUT); 

  pinMode(sensor2, INPUT); 

  pinMode(sensor3, INPUT); 

  pinMode(sensor4, INPUT); 
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  pinMode(sensor5, INPUT); 

  pinMode(Lmotor, OUTPUT); //Configura els pin dels dos motors com a 

sortida 

  pinMode(Rmotor, OUTPUT); 

  ServoRight.attach(Rmotor); //Assigna el pin digital 9 al motor dret 

  ServoLeft.attach(Lmotor); //Assigna el pin digital 10 al motor 

esquerre 

  readSensors(); //Funció per a la lectura dels sensors 

  ServoRight.write(rightstop); 

  ServoLeft.write(leftstop); 

} 

//Funció principal 

void loop() 

{ 

  readSensors(); //Fa una lectura dels valors dels sensors 

  linePosition = findLinePosition(); //Ubica la posició de la línia 

  Serial.println(linePosition); //Mostra el valor de la posició de la 

línia 

  updateMotors(linePosition); //Funció que controla els dos motors 

  delay(100); 

} 

void readSensors() 

{ 

  //Defineix una variable per cadascun dels sensors amb la lectura 

del seu 

  //valor analògic corresponent i després mostra els valors en el 

port serial 

  //amb números en format binari 

  senval0 = analogRead(sensor0); 

  senval1 = analogRead(sensor1); 

  senval2 = analogRead(sensor2); 

  senval3 = analogRead(sensor3); 

  senval4 = analogRead(sensor4); 
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  senval5 = analogRead(sensor5); 

  Serial.print(senval0,BIN); 

  Serial.print(senval1,BIN); 

  Serial.print(senval2,BIN); 

  Serial.print(senval3,BIN); 

  Serial.print(senval4,BIN); 

  Serial.print(senval5,BIN); 

} 

 

int findLinePosition() 

{ 

  //Per a cadascuna de les situacions de la línia respecte dels 

sensors, assigna 

  //un valor de sortida. Així, per cada posició obtenim un valor 

numèric 

  if (senval0 < black && senval1 < black && senval2 < black && 

senval3 < black 

    && senval4 < black && senval5 < black) return -255; 

  if (senval5 > black && senval4 > black) return 4; 

  if (senval5 > black) return 5; 

  if (senval4 > black && senval3 > black) return 2; 

  if (senval4 > black) return 3; 

  if (senval3 > black && senval2 > black) return 0; 

  if (senval3 > black) return 1; 

  if (senval2 > black && senval1 > black) return -2; 

  if (senval2 > black) return -1; 

  if (senval1 > black && senval0 > black) return -4; 

  if (senval1 > black) return -3; 

  if (senval0 > black) return -5; 

} 

 

void updateMotors(int linePosition) 

{ 

  //Control de motors segons la posició de la línia 

  int Lspeed,Rspeed; //Crea les variables per al gir de cada motor 

  if (linePosition == -255) 

  { 
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 Rspeed = rightstop; 

 Lspeed = leftstop; 

  } 

  else 

  { 

 Lspeed = map(linePosition,-4,4,leftstop,leftgo); 

 Rspeed = map(linePosition,-4,4,rightgo,rightstop); 

  } 

  ServoLeft.write(Lspeed); 

  ServoRight.write(Rspeed); 

  } 

8.1.6. Lectura de dades del sensor d’ultrasons 

El sensor d’ultrasons es connecta a la placa pels pins VCC (+), GND (-), RX i TX (pins del 

port sèrie) i el pin digital 3 (PWM). El pin digital s’encarrega d’activar el sensor, i fer que 

emeti ones d’ultrasons. Aquestes ones reboten contra l’objecte més proper i són captades de 

nou pel sensor. El que es calcula és el temps que triga. Per poder saber la distància hem de 

fer un factor de conversió, sabent que les ones triguen 147µS en recórrer una polzada. Per 

comoditat canviem les polzades a centímetres, coneixent que cada polzada són 2,54 

centímetres. Un cop tenim els valors de distància, fem que es mostrin en el port sèrie. 

D’aquesta manera les podrem monitoritzar a l’ordinador. Això ho fem amb la instrucció 

Serial.print(). 

const int pwPin = 3; //Configuració del pin PWM al digital 3 

long pulse, inches, cm; //Declaració de variables 

void setup() { 

  Serial.begin(9600); //Configuració del port sèrie 

} 

void loop() { 

  pinMode(pwPin, INPUT); //Configura el pin del sensor com a entrada 
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  pulse = pulseIn(pwPin, HIGH); //Activació del pin a valor alt per a 

la lectura de l'amplària d'ona enviada pel sensor 

  inches = pulse/147; //L'amplària d'ona va a una velocitat de 147 uS 

per polzada 

  cm = inches * 2.54; //Conversió de polzades a centímetres 

  Serial.print(inches); //Representa la constant "inches" al port 

sèrie 

  Serial.print("in, "); //Unitats de "inches" 

  Serial.print(cm); //Representa la constant "cm" al port sèrie 

  Serial.print("cm"); //Unitats de "cm" 

  Serial.println(); //Salt de línia en el port sèrie 

  delay(500); //Espera durant 500ms 

} 

8.1.7. Control d’un servomotor amb el sensor d’ultrasons 

En aquest programa de prova controlarem un servomotor amb l’ajut del sensor d’ultrasons. 

El motor es posa en marxa mentre el sensor recull dades de la distància de l’objecte més 

proper. Quan el sensor detecti un objecte a una distància menor a 20 cm, el servomotor 

s’aturarà de forma automàtica. Aquesta idea és la que més tard implementarà en el programa 

del robot seguidor de línies. 

#include <Servo.h> 

const int pwPin = 3; //Configuració del pin PWM al digital 3 

Servo Servomotor; //Defineix l'objecte Servomotor 

long pulse, inches, cm; //Declaració de variables 

const int Motor = 9; //Assigna el valor 9 a la constant Motor 

const int rightgo = 0; //Assigna el valor 0 a la constant rightgo 

const int rightstop = 180; //Assigna el valor 180 a la constant 

rightstop 

void setup() { 

  Serial.begin(9600); //Configuració del port sèrie 

  pinMode(Motor, OUTPUT); //Estableix el pin Motor (9) com a sortida 
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  Servomotor.attach(Motor); //Assigna l'objecte Servomotor al pin 

Motor (9) 

} 

 

void loop() { 

 

  pinMode(pwPin, INPUT); //Configura el pin del sensor com a entrada 

 

  pulse = pulseIn(pwPin, HIGH); //Activació del pin a valor alt per a 

la lectura de l'amplària d'ona enviada pel sensor 

   

   

  inches = pulse/147; //L'amplària d'ona va a una velocitat de 147 uS 

per polzada 

   

  cm = inches * 2.54; //Conversió de polzades a centímetres 

  

 if (cm < 20) //Condició si la variable centímetres és més petita que 

20 

 { 

   Servomotor.write(rightstop); //Ordena al servomotor que s'aturi 

 } 

 else //Si no es cumpleix la condició 

 { 

   Servomotor.write(rightgo); //Posa en marxa el servomotor 

 } 

  delay(500); 

} 

  



JO, ROBOT 

70

8.2. Programa final 

Aquest és el programa definitiu que s’implementa en el robot. Com bé indicava l’objectiu 

principal, aquest programa permet que segueixi línies de color negre sobre un fons clar. Per 

poder fer-ho, s’utilitzen 6 sensors infrarojos reflectius. També s’hi ha incorporat també el 

codi corresponent al sensor d’ultrasons per tal que el robot pugui detectar objectes. En 

addició, s’hi ha afegit dos LEDs vermells utilitzats com a intermitents. Així cada cop que es 

detecti un objecte, el robot no només s’aturarà, sinó que també encendrà dos llums d’alerta. 

#include <Servo.h> 

#include <QTRSensors.h> 

//Declaració de variables 

const int sensor0 = 0; //Declara cada sensor amb la seva entrada 

analògica corresponent 

const int sensor1 = 1; 

const int sensor2 = 2; 

const int sensor3 = 3; 

const int sensor4 = 4; 

const int sensor5 = 5; 

const int led = 6; //Defineix l'objecte LED al pin digital 6 

const int led2 = 7; //Defineix l'objecte LED 2 al pin digital 7 

const int Lmotor = 10; //Defineix el motor esquerre al pin digital 10 

const int Rmotor = 9; //Defineix el motor dret al pin digital 9 

Servo ServoRight; //Defineix l'objecte pel motor dret 

Servo ServoLeft; //Defineix l'objecte pel motor esquerre 

const int black = 600; //Variable amb valor analògic per a la línia 

negra 

int linePosition; //Variable per a la posició de la línia 

int senval0,senval1,senval2,senval3,senval4,senval5; //Variable per 

emmagatzemar els valors dels sensors 

const int rightstop = 180; //Defineix "rightstop" a 180º per aturar 

el motor dret 
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const int leftstop = 0; //Defineix "leftstop" a 0º per aturar el 

motor esquerre 

const int rightgo = 0; //Defineix "rightgo" a 0º per encendre el 

motor dret 

const int leftgo = 180; //Defineix "leftgo" a 180º per encendre el 

motor esquerre 

const int pwPin = 3; //Defineix el pin PWM del sensor d'ultrasons al 

pin digital 3 

int cm, pulse, inches; 

//Configuració dels pins 

void setup() { 

  Serial.begin(9600); //Configura el port serial 

  pinMode(sensor0, INPUT); //Configura el pin dels sensors com a 

entrada 

  pinMode(sensor1, INPUT); 

  pinMode(sensor2, INPUT); 

  pinMode(sensor3, INPUT); 

  pinMode(sensor4, INPUT); 

  pinMode(sensor5, INPUT); 

  pinMode(led, OUTPUT); 

  pinMode(led2, OUTPUT); 

  pinMode(Lmotor, OUTPUT); //Configura els pin dels dos motors com a 

sortida 

  pinMode(Rmotor, OUTPUT); 

  ServoRight.attach(Rmotor); //Assigna el pin digital 9 al motor dret 

  ServoLeft.attach(Lmotor); //Assigna el pin digital 10 al motor 

esquerre 

  readSensors(); //Funció per a la lectura dels sensors 

  ServoRight.write(rightstop); 

  ServoLeft.write(leftstop); 

  pinMode(pwPin, INPUT); //Configura el pin d'ultrasons com a entrada 

} 

//Funció principal 

void loop() 
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{ 

  checkDistance(); //Comprova la distància de l'objecte més proper 

  readSensors(); //Fa una lectura dels valors dels sensors 

  linePosition = findLinePosition(); //Ubica la posició de la línia 

  Serial.println(linePosition); //Mostra el valor de la posició de la 

línia 

  updateMotors(linePosition); //Funció que controla els dos motors 

  delay(100); 

} 

 

void checkDistance() 

{ 

  pulse = pulseIn(pwPin, HIGH); //Emet una ona d'ultrasons 

  inches = pulse/147; //Defineix la variable per a les polzades 

  //El so recorre una polzada cada 147uS 

  cm = inches * 2.54; //Defineix la variable per als centímetres 

  //Cada polzada correspon a 2.54 centímetres 

  Serial.print(cm); //Mostra els centímetres al monitor serial 

   

  //Condicionant: mentre al distància (cm) sigui menor de 20 

  while (cm < 20) { 

    ServoRight.write(rightstop); //Atura el motor dret 

    ServoLeft.write(leftstop); //Atura el motor esquerre 

    digitalWrite(led, HIGH); //Encén el LED 

    digitalWrite(led2, HIGH); //Encén el LED 2     

    pulse = pulseIn(pwPin, HIGH); //Torna a emetre ultrasons per 

comprovar de nou la distància 

    inches = pulse/147; 

    cm = inches * 2.54; 

    digitalWrite(led, LOW); //Apaga el LED 

    digitalWrite(led2, LOW); //Apaga el LED 2 

    delay(100); 

  } 

   

} 
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void readSensors() 

{ 

  //Defineix una variable per cadascun dels sensors amb la lectura 

del seu 

  //valor analògic corresponent i després mostra els valors en el 

port serial amb números en format binari 

  //amb números en format binari 

  senval0 = analogRead(sensor0);  

  senval1 = analogRead(sensor1); 

  senval2 = analogRead(sensor2); 

  senval3 = analogRead(sensor3); 

  senval4 = analogRead(sensor4); 

  senval5 = analogRead(sensor5); 

} 

 

int findLinePosition() 

{ 

  //Per a cadascuna de les situacions de la línia respecte dels 

sensors, assigna 

  //un valor de sortida. Així, per cada posició obtenim un valor 

numèric 

  if (senval0 < black && senval1 < black && senval2 < black && 

senval3 < black 

    && senval4 < black && senval5 < black) return -255; 

  if (senval5 > black && senval4 > black) return 4; 

  if (senval5 > black) return 5; 

  if (senval4 > black && senval3 > black) return 2; 

  if (senval4 > black) return 3; 

  if (senval3 > black && senval2 > black) return 0; 

  if (senval3 > black) return 1; 

  if (senval2 > black && senval1 > black) return -2; 

  if (senval2 > black) return -1; 

  if (senval1 > black && senval0 > black) return -4; 

  if (senval1 > black) return -3; 

  if (senval0 > black) return -5; 

} 
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void updateMotors(int linePosition) 

{ 

  //Control de motors segons la posició de la línia 

  int Lspeed,Rspeed; //Crea les variables per al gir de cada motor 

  if (linePosition == -255) 

  { 

 Rspeed = rightstop; 

 Lspeed = leftstop; 

  } 

  else 

  { 

 Lspeed = map(linePosition,-2,2,leftstop,leftgo); 

 Rspeed = map(linePosition,-2,2,rightgo,rightstop); 

  } 

  ServoLeft.write(Lspeed); 

  ServoRight.write(Rspeed); 

} 
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9. PRESSUPOST

Producte Unitats Preu unitat 

Arduino Uno Rev3 1 17,63 € 

Sensors QTR-8A 1 12,92 € 

Servomotor Digital Vigor VSD-2 2 9,34 € 

Rodeta Pololu 3/8 1 2,41 € 

Interruptor circuit imprès 1 0,41 € 

Clip de pila 9V 1 0,17 € 

Base xassís 1 2,25 € 

Sensor d’ultrasons LV-MaxSonar-EZ1 1 25,07 € 

Xapa d’alumini (43x53 cm) 1 3,16 € 

Suma dels productes 82,70 € 

IVA de productes 17,36 € 

Despeses transport x2 11,65 € 

IVA de transport x2 2,45 € 

TOTAL 128,26 € 
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10. CONCLUSIÓ

És evident que la presència dels robots dins de la societat moderna ha anat augmentat, i ho 

seguirà fent any rere any. La constant millora i l’augment de les seves aplicacions fa que 

cada cop estiguem més envoltats d’aquestes màquines automatitzades, que a poc a poc, van 

substituint l’home en la realització de tasques. Això implicarà menys esforços, que es veurà 

traduït en una millora en la qualitat de vida. 

L'objectiu principal d'aquest projecte tècnic, evidentment, era construir un robot autònom 

que tingués la capacitat de seguir línies de color negre. Ha estat un procés llarg en el qual 

s'ha hagut d'invertir una gran quantitat de temps. A mesura que progressava han anat sorgint 

petits problemes i complicacions que, afortunadament, s'han acabat solucionant tard o d'hora. 

Podem diferenciar dues etapes: la construcció de la part física i la programació. Abans de 

començar a construir res, s'ha intentat planificar el màxim possible cada pas, però com és 

normal, els plànols no sempre corresponien amb la realitat. Havia de fer que el robot quedés 

el més similar possible al disseny digital. Les parts més difícils han estat soldar tots els cables 

a la placa i fabricar la carrosseria. Tallar i treballar cada peça de metall individualment és 

senzill, però el que costava més era fixar totes les peces en conjunt i fer que encaixessin les 

unes amb les altres. Pel que fa a la programació, l'experiència prèvia era quasi nul·la. És per 

això que abans he hagut de familiaritzar-me amb el llenguatge d'Arduino, aprendre'n els 

conceptes bàsics i revisar molts exemples de programes. Conclòs l'objectiu bàsic del treball, 

he emprat el temps en millorar el robot i afegir-li més coses, com un nou sensor o 

intermitents. Cal dir, però, que moltes de les dificultats ocasionades durant el procés de 

construcció s'han resolt gràcies a les ajudes rebudes. 

Un dels altres objectius, potser més secundari però imprescindible, era documentar-se i 

assimilar conceptes d’electrònica i robòtica aplicables a la part pràctica. Tenir l'oportunitat 

de realitzar aquest treball ha fet que aprengui una gran quantitat de coses noves, fins i tot 

més de les esperades. M'ha servit d'excusa per investigar i explorar una de les meves grans 

aficions i per la que sempre he sentit una gran curiositat. Buscava conèixer-me a mi mateix 

i quins són els meus gustos. Potser el que des de sempre ha estat una afició acabi per 

convertir-se en el meu futur acadèmic. 
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Plànols 



Data Nom Firma

Escala Designació Núm. de plànol

30/09/13 Aniket Mavlankar

Projecte robot seguidor de línia

1:1 DISSENY GENERAL DEL XASSÍS 2/01

Col·legi Immaculada Concepció

2n Batxillerat tecnològic

r0.115m

r0.04m

r0.04m
 

T
1

T
2

T
3

T
4

I1I2

O
1O

2

O
3

0,08 m

0,05 m

0,06 m 0,04 m0,04 m

0,02 m
0,08 m

0,04 m

0,06 m



Data Nom Firma

Escala Designació Núm. de plànol

30/09/13 Aniket Mavlankar

Projecte robot seguidor de línia

1:1,5 DISSENY GENERAL DEL ROBOT (PLANTA) 1/01

Col·legi Immaculada Concepció

2n Batxillerat tecnològic

0,08 m

0,06 m
0,02 m

0,09 m

0,14 m



Data Nom Firma

Escala Designació Núm. de plànol

30/09/13 Aniket Mavlankar

Projecte robot seguidor de línia

1:1,5 DISSENY GENERAL DEL ROBOT (PERFIL) 1/02

Col·legi Immaculada Concepció

2n Batxillerat tecnològic

0,16 m

0,08 m

0,002 m

0,03 m

0,06 m



Data Nom Firma

Escala Designació Núm. de plànol

30/09/13 Aniket Mavlankar

Projecte robot seguidor de línia

1:1,5 DISSENY GENERAL DEL ROBOT (FRONTAL) 1/03

Col·legi Immaculada Concepció

2n Batxillerat tecnològic

0,08 m

0,14 m

0,04 m
0,04 m



Data Nom Firma

Escala Designació Núm. de plànol

30/09/13 Aniket Mavlankar

Projecte robot seguidor de línia

1:1,5 DISSENY GENERAL DEL ROBOT (POSTERIOR) 1/04

Col·legi Immaculada Concepció

2n Batxillerat tecnològic

0,14 m

0,04 m
0,04 m

0,06 m



Data Nom Firma

Escala Designació Núm. de plànol

30/09/13 Aniket Mavlankar

Projecte robot seguidor de línia

1:1,5 DISSENY GENERAL DEL ROBOT (ISOMÈTRIC) 1/05

Col·legi Immaculada Concepció

2n Batxillerat tecnològic



Data Nom Firma

Escala Designació Núm. de plànol

30/09/13 Aniket Mavlankar

Projecte robot seguidor de línia

1:1,5 CARROSSERIA DEL ROBOT (ISOMÈTRIC) 3/01

Col·legi Immaculada Concepció

2n Batxillerat tecnològic
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