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1. PRÒLEG 
Com els passa a moltes persones, d’un dia per l’altre la seva vida canvia o se’ls fica una 

idea, un projecte o un somni al cap. Com a persona que sóc, tot va començar un dia 

com un altre qualsevol, un dia d’institut. Curiosament, aquell dia hi havia una xerrada, 

però no com d’altres, aquest cop tractava d’un tema que realment m’entusiasmava; el 

coneixia poc, però volia endinsar-m’hi tant com fos possible. La xerrada tractava sobre 

impressores 3D i tecnologia open source i com a estudiant de batxillerat tecnològic que 

sóc em va atreure molt. En aquells moments, tothom estava pensant en l’elecció del 

tema del treball de recerca. Aquell dia vaig orientar-me, no només per saber quin tema 

escollia sinó també per definir el meu futur. El temps va anar passant, la meva idea va 

anar agafant forma, perfilant-se a poc a poc. Durant aquest trajecte que ha estat el 

treball de recerca han passat moltes coses, molts problemes, moments de ràbia i 

frustració al veure que no tot funcionava com volia, però al final, amb esforç, ha sortit 

com esperava i la satisfacció al final del camí ha estat màxima.  
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2. INTRODUCCIÓ 

A l’hora d’indagar més sobre el món de la impressió 3D vaig agafar moltes idees per al 

meu projecte a la xarxa. Tenia molt clar que volia utilitzar una impressora 3D, però no 

només volia com a objectiu final les peces simples que imprimeixen, volia acabar amb 

un resultat del qual em sentís orgullós. Amb la contínua recerca a internet, vaig 

descobrir una nova paraula que no estava inclosa en el meu vocabulari: Arduino. Amb 

aquest descobriment, la meva idea principal va ser construir un dron, una d‘aquestes 

màquines voladores que estan tant de moda últimament; però després de comentar-

ho amb el tutor, vam decidir que era un repte molt gran a afrontar.  

A causa de la idea del dron i del descobriment de la tecnologia d’Arduino, va sorgir la 

idea del braç robòtic, una idea que no m’atreia molt al principi, però que en un parell 

de dies vaig acceptar. Tot un repte. L’objectiu del treball era aconseguir tenir un braç 

robòtic de disseny propi, programable i operatiu. Amb l’objectiu final ben clar, la 

metodologia de treball era bastant senzilla: dividir el treball en 2 petits objectius. El 

primer era aprendre a programar i, el segon, fer els dissenys del braç. Vaig aprendre a 

programar Arduino gràcies a un canal de YouTube i per als dissenys vaig buscar 

exemples a Thingiverse per buscar referències de projectes com el meu ja construïts. 

Entre informació d’aquí i d’allà i amb l’ajuda del tutor a l’hora de respondre a cents de 

correus amb consultes, dubtes i problemes el treball ha resultat satisfactori.  
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3. EL MÓN DE LA IMPRESSIÓ 3D 

3.1 HISTÒRIA DE LA IMPRESSIÓ 3D 

Per introduir el meu treball de recerca, explicaré d’on surt i quan apareix la tecnologia 

de les impressores 3D, i les plaques programables d’Arduino. 

El naixement de la impressió 3D  

La creació de les impressores 3D es remunta a l’any 1976, quan va ser inventada la 

impressora d’injecció de tinta. A partir del 1984, la tecnologia va evolucionar per 

passar de les impressions en paper a la impressió d’objectes. Aquesta tecnologia ha 

canviat molt amb el pas del temps en les diferents branques de la indústria. 

A la dècada de 1980, Charles Hull, cofundador de 3D Systems, treballava com a 

enginyer creant prototips. Havia estat utilitzant resina per a endurir la superfície 

d’aquests prototips, quan, de sobte, es va adonar que podia dipositar la resina en 

capes i un cop col·locada la resina es podia modelar amb llum ultraviolada. L’any 1984, 

Charles va crear l’estereolitografia, un procés d’impressió que dóna com a resultat 

objectes 3D tangibles creats a partir d’informació digital. Aquesta tecnologia és 

emprada per crear un objecte 3D a partir d’una imatge i permet a l’usuari provar el seu 

disseny abans d’invertir en un programa de producció molt més gran. 

Amb el pas del temps i els avenços tecnològics, l’any 2005, 

Adrian Bowyer, professor en Enginyeria Mecànica a la 

universitat de Bath, Anglaterra, funda el projecte RepRap. 

Aquest projecte té com a objectiu crear una màquina amb 

capacitat d’autorèplica utilitzable per a prototipat ràpid i 

manufactura, que bàsicament és una impressora 3D capaç de 

fabricar objectes a partir d’un  model fet per ordinador. Adrian 

descriu el concepte d’autorèplica com l’habilitat de produir els 

components bàsics per construir una versió de si mateix. A causa d’aquesta capacitat,  

el fundador de RepRap va veure la possibilitat de distribuir la màquina a baix cost a 

Logotip RepRap 
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persones i comunitats, prometent crear productes o descarregar-los d’internet sense 

la necessitat d’una màquina industrial costosa. 

Aprofitant els avenços de RepRap, neix Makerbot Industries, fundada a Nova York l’any 

2009 per Bre Pettis, Adam Mayer i Zach Smith, que va participar en la creació de 

RepRap. Makerbot tenia la idea de posar al mercat un kit d’impressora 3D que pogués 

ser muntat per qualsevol (com una joguina de LEGO). Les impressores de Makerbot 

Industries eren de hardware obert fins a l’any 2012 amb el llançament de la Replicator 

2, cosa que va generar malestar en la comunitat, però Makerbot va justificar la seva 

decisió dient que el rumb de l’empresa és absolutament comercial, que ja no es 

tractava de “testejar” sinó d’impulsar el comerç personal i aconseguir que tots els 

ciutadans tinguessin una impressora 3D a casa seva. Per això el 20 de setembre del  

2012 es va inaugurar la primera botiga física d’impressores 3D.  

 

Arbre genealògic de les diferents generacions d’impressores 3D. 

Actualment, la tecnologia d’impressió 3D és utilitzada en diferents branques de la 

indústria com poden ser l’aviació, DIY “do it yourself” (fes-ho per tu mateix), medicina, 

joieria, etc., donant de si una infinitat d’aplicacions diferents. 
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Evolució al llarg del temps 

1992- Aquest any apareixen les primeres màquines d’impressió 3D del tipus SLA 

(estereolitografia) al mercat que va ser desenvolupada per l’empresa 3D Systems. El 

funcionament d’aquesta màquina constava d’un raig de llum ultraviolada que va 

solidificant un fotopolímer, un líquid de viscositat i color semblant al de la mel, que es 

va solidificant capa a capa. Malgrat les imperfeccions, es va demostrar que peces 

altament complexes podien imprimir-se en una nit. 

1999- Es van implantar els primers òrgans en humans modificats per mitjà d’artèries 

impreses en 3D i recobertes amb cèl·lules del pacient. Aquesta tecnologia, 

desenvolupada a l’institut Wake Forest de Winston, Carolina del Nord, va obrir les 

portes al desenvolupament d’òrgans d’enginyeria passant per la impressió d’aquests, i, 

com que estan fabricats amb cèl·lules del mateix pacient, el risc rebuig és nul.  

2002- Els científics de l’institut Wake Forest van dissenyar un ronyó totalment 

funcional capaç de filtrar sang i produir orina en un animal. Aquest desenvolupament 

va portar al l’institut a l’inici de la investigació per imprimir òrgans i teixits amb la 

tecnologia d’impressió 3D. 

2005-  Adrian Bowyer funda RepRap a la universitat de Bath, una iniciativa “open-

souce” de codi obert per construir la primera impressora 3D que pot imprimir la 

majoria dels seus propis components. 

2006- Aquest any apareixen els primers dispositius de tipus SLS (sintetització de làser 

selectiu) que bàsicament utilitza un làser per fondre materials en el procés d’impressió 

3D. Aquest mateix any, l’empresa Object, un proveïdor de material i d’impressores 3D, 

crea una màquina amb la capacitat d’imprimir en diferents materials, incloent polímers 

i elastòmers, i amb diferents densitats i propietats del material. 

2008- Després del seu debut l’any 2005, RepRap dóna a conèixer “Darwin”, la primera 

impressora 3D que podia imprimir la majoria dels seus components, donant l’opció als 

usuaris que ja en tenien una de construir una altra per als seus amics o reparar els 

components de la seva. 

2009- Makerbot Industries treu al mercat kits per muntar la teva pròpia impressora 3D. 
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2010- Enginyers de la universitat de Southampton van dissenyar i construir el primer 

avió imprès en 3D. Comptaven amb un pressupost de 7000 € i va ser construït en 7 

dies. Gràcies a la impressió 3D, les seves ales tenen una forma el·líptica, una 

característica que ajuda a millorar l’eficiència aerodinàmica i redueix al mínim la 

resistència induïda, però que és cara de dur a terme amb materials convencionals de 

l’aeronàutica.   

2011-  L’empresa automobilística Kor Ecològic va llençar un prototip de cotxe eficient i 

respectuós amb el medi ambient anomenat Urbee, la carrosseria del qual va ser 

dissenyada i impresa en 3D. És un cotxe eficient quant a consum de gasolina, i 

econòmicament assequible,  ja que oscil·larà entre els 12 i 60 mil euros. 

2012-  L’empresa Materialise ha estat la primera a oferir un servei d’impressió d’or de 

14 quirats i plata de llei. 

3.2 Aplicacions de la impressió 3D 
Sembla mentida que els primers prototips d’impressores 3D siguin de fa més de 20 

anys, però està clar que el seu punt àlgid està en els últims anys, en el present i 

sobretot en el futur. Malgrat que no estan presents a moltes de les nostres cases, tot 

amant de la tecnologia d’avantguarda mostra interès per poder crear els objectes que 

dissenyem en l’ordinador a la realitat. Però el que realment ens preguntem és quins 

usos o aplicacions tenen aquestes 

màquines. 

L’ús principal que se’ns passa pel cap 

és la creació de figures en una sola 

peça, que és l’opció més fàcil. Aquesta 

aplicació és la forma més senzilla de 

crear joguines personalitzades per a 

cada nen, és a dir, que ja no farà falta 

que la joguina que tant agrada al 

nostre fill hagi d’estar a la venda per 

comprar-la, sinó que només s’haurà de Joguines impreses en 3D 
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dissenyar amb el software adient i imprimir-lo per tenir el nostre regal perfecte i 

personalitzat.  

Un altra aplicació de la impressió 3D 

molt de “moda” és l’ús d’aquesta 

tecnologia a la moda pròpiament dita. 

El més normal és pensar que parlant 

de moda els materials més emprats 

són la llana i fil de tota la vida, però 

ara existeix la possibilitat de crear 

dissenys innovadors mitjançant les impressores 3D. Només s’ha de dissenyar el vestit o 

complement que vulguem i imprimir-lo; però abans de tot s’ha de tenir en compte que 

encara les impressores no funcionen amb llana o fil convencional, per tant no ens 

quedaria altra opció que portar un vestit de plàstic, cosa que podria semblar una mica 

extravagant.  

Una altra utilitat que no a molts se’ls hauria passat pel cap és la capacitat d’impressió 

de menjar, cosa que permetria als aliments adquirir dissenys molt innovadors mai 

vistos al mercat alimentari. Avui en dia existeixen impressores 3D que utilitzen com a 

material d’ impressió sucre o xocolata, permetent-nos així poder crear qualsevol forma 

o figura en un dolç comestible.  

A la branca d’enginyeria  i d’arquitectura, l’ús d’aquesta tecnologia està causant furor, 

ja que fins ara mai havia estat tan fàcil crear prototips de peces i maquetes amb costos 

molt més baixos en comparació amb els sistemes actuals. Tenint en compte aquest 

avantatge, la NASA preveu que enviarà impressores 3D a l’estació espacial perquè els 

astronautes fabriquin les peces que necessiten. D’alguna manera, seria la capacitat de 

“teletransportar” objectes per als astronautes com podrien ser regals dels seus 

familiars i engranatges sofisticats i tot tipus de peces. 

 

 

 

Sabates impreses en 3D. 
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Les impressores 3D també prenen molt de 

protagonisme en el món de l’educació, ja que tenen la 

capacitat d’imprimir rèpliques dels ossos del cos humà 

en classes de biologia o en facultats de medicina. 

També es pot aplicar a classes d’art, ja que podem 

imprimir una rèplica del David de Miquel Àngel per a la 

seva anàlisi a classe, poden imprimir-se rèpliques de 

models prehistòrics i moltes altres coses.  

En medicina, els avenços tecnològics estan a l’ordre del dia, ja que s’han creat tot tipus 

de pròtesis amb l’ajuda d’impressores 3D. 

S’han arribat a recrear mandíbules d’un 

pacient impreses amb una impressora 3D 

adaptada per utilitzar titani. D’altra banda,  a 

part de pròtesis s’han aconseguit imprimir 

òrgans funcionals i vasos sanguinis.  

 

Això només és un tast de les aplicacions més conegudes avui en dia de les impressores 

3D però realment el límit està en la nostra imaginació. Aquesta tecnologia amaga 

molts secrets encara, i podem dir que està en fase de desenvolupament, és com un 

nen que està creixent ara i que, sens dubte, passarà a formar part del nostre dia a dia 

en un futur no molt llunyà.  

 

 

 

 

 

Disseny d’una calavera. 

Pròtesis mandibular impresa en 3D. 
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4.IMPRESSORES 3D 

4.1 TIPUS I FUNCIONAMENT  

Abans de veure quins tipus d’impressores hi ha i quin és el seu funcionament, cal dir 

què és exactament una impressora 3D. La impressora 3D és una màquina capaç de 

sintetitzar un objecte tridimensional a partir d’un arxiu informàtic. Aquest objecte pot 

tenir gairebé qualsevol forma que puguis imaginar o dissenyar, és aquí on resideix la 

“màgia” d’aquesta màquina: el límit és la teva imaginació.  

Avui en dia, els tipus d’impressores 3D són força variants, però per classificar-los es fa 

en funció de la tecnologia que utilitzen per dur a terme la impressió. Es poden distingir 

3 tipus: les SLA, impressores 3D per estereolitografia; les SLS, de sintetització per làser 

selectiu, i les FDM, d’impressió per deposició de material fos. Tot seguit s’explica el 

funcionament de cada una i les seves 

diferències. 

Abans d’imprimir, tota impressió, utilitzi la 

tecnologia que utilitzi, parteix d’un model en 

3D creat en programes com AutoCAD, 

Solidworks o Sketchup. Un cop acabat el 

disseny, aquest s’exporta com a arxiu .stl a un 

altre programa (en el cas d’aquest treball s’ha 

utilitzat CURA, que transforma l’arxiu .stl a un 

.gcode). Aquest arxiu prepara el disseny per a la 

impressió indicant-li la velocitat de l’extrusor, la 

densitat de la peça a l’interior, l’amplada de les 

parets i capes inferior i superior, temperatura 

de l’extrusor i del llit calent, i altres paràmetres 

amb què operarà la impressora. 

 

Paràmetres CURA 
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IMPRESSIÓ 3D PER ESTEREOLITOGRAFIA (SLA) 

Aquesta tècnica d’impressió, de les primeres a utilitzar-se, consisteix en l’aplicació d’un 

feix de llum ultraviolada a una resina líquida sensible a la llum. La llum ultraviolada va 

solidificant la resina capa per capa. La base que sosté l’estructura es va desplaçant 

lentament cap a baix perquè la llum faci efecte sobre la següent capa, així fins que el 

model estigui acabat. Amb aquest mètode s’aconsegueixen peces amb una alta 

qualitat. 

IMPRESSIÓ 3D PER SINTETITZACIÓ PER LÀSER SELECTIU (SLS) 

Aquesta tecnologia va aparèixer cap als anys 80. Conté certes similituds amb la 

tecnologia SLA, però aquesta funciona a partir d’un làser que impacta sobre una base 

de pols, de diferents materials com ceràmica, vidre, niló, poliestirè, etc. En impactar el 

làser, aquest fon el material i el solidifica. Tot el material restant que no ha estat 

utilitzat en la impressió s’emmagatzema en el mateix lloc de la impressió, per tant no 

es desaprofita res. 

IMPRESSIÓ 3D PER DEPOSICIÓ DE MATERIAL FOS (FDM) 

Aquesta és la tècnica més utilitzada en les impressores 3D domèstiques o d’escriptori. 

Bàsicament es tracta de dipositar un polímer capa a capa. Aquest polímer es troba 

enrotllat en carrets en forma de fil, tot seguit se’l fa passar per l’extrusor que fon el 

material per dipositar-lo sobre una superfície plana capa rere capa. Pot donar resultats 

molt bons però no són de tanta qualitat com els objectes impresos amb altres 

tècniques com la impressió per estereolitografia o SLA. De totes formes, utilitzant 

aquesta tècnica s’ha aconseguit posar la impressió 3D a l’abast de qualsevol. 
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4.2 PRUSA I3 STEEL  

Per a la realització d’aquest treball i els treballs de dos companys més, l’institut 

Berenguer d’Entença ha invertit una part del pressupost en l’adquisició d’una 

impressora 3D.  

La Prusa I3 Steel és una versió millorada de la Prusa I3 original que va dissenyar Josef 

Prusa. La diferència bàsica d’aquesta, tal com indica el seu nom, es troba en el fet que 

l’estructura està feta d’acer galvanitzat resistent 

a la corrosió, cosa que li dóna gran resistència i 

robustesa. En ser d’acer significa que és molt 

més barat, ja que l’acer és tres vegades més 

barat que l’alumini i  molt més fàcil de tallar-ne 

les peces amb làser, però comporta un gran 

desavantatge: l’acer és molt pesat, per això 

l’estructura està plena de forats per alleugerir el 

pes de la impressora. L’estructura també incorpora forats per a les rosques M3 per 

facilitar el muntatge.  

La Prusa I3 Steel es ven en kits: això afavoreix l’aprenentatge del funcionament 

d’aquestes màquines ja que és relativament fàcil de muntar i, per tant, ideal per a 

projectes DIY,  i la facilitat de modificar-la a l’hora d’aplicar-hi millores.  

El kit de la Prusa I3 incorpora el següent material: 

ESTRUCTURA  

- 1 X MARC D’ACER 3mm preparat per a pantalla LCD 

VARILLES  

- 2 X M5 ROSCADA 295mm (Qualitat 8-8) 

- 2 X M8 LLISA 370mm (Acer inox) 

- 2 X M8 LLISA 340mm (Acer inox) 

- 2 X M8 LLISA 320mm (Acer inox) 

- 1 X M8 LLISA 18mm (Acer inox) 

PECES IMPRESES 

- 1 X KIT PECES IMPRESES (taronja) 

Estructura d’acer galvanitzat Prusa I3 steel 

http://www.gsmspain.com/telefonos/nokia-x_plus/info.html
http://www.gsmspain.com/telefonos/nokia-x_plus/info.html
http://www.gsmspain.com/telefonos/nokia-x_plus/info.html
http://www.gsmspain.com/telefonos/nokia-x_plus/info.html
http://www.gsmspain.com/telefonos/nokia-x_plus/info.html
http://www.gsmspain.com/telefonos/nokia-x_plus/info.html
http://www.gsmspain.com/telefonos/nokia-x_plus/info.html
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CARGOLAM 

- 39 X CARGOLS ALLEN M3 X 12mm 

- 12 X CARGOLS ALLEN M3 X 8mm 

- 7 X CARGOLS ALLEN M3 X 20mm 

- 3 X CARGOLS ALLEN M3 X 10mm 

- 2 X CARGOLS ALLEN M3 X 25mm 

- 2 X CARGOLS ALLEN M3 X 40mm 

- 2 X CARGOLS ALLEN M4 X 60mm 

- 1 X CARGOLS ALLEN M8 X 25mm 

- 40 X ROSQUES M3 AB 

- 3 X ROSQUES M3 

- 2 X ROSQUES M4 

- 2 X ROSQUES M5 

- 2 X ROSQUES M8 AB 

- 4 X VOLANDERES M4 

- 3 X VOLANDERES M8 

- 1 X HOBBED BOLT PER A L’EXTRUSOR 

ELECTRÒNICA 

- 1 X ARDUINO MEGA 2560 r3  

- 1 X RAMPS 1,4 (PCB NEGRE)  

- 1 X HOT BED MK2b  

- 5 X DRIVER A4988  

- 1 x PANTALLA LCD PER A RAMPS (LCD 2004 amb Lector SD - Pantalla blava) 

- 3 X FINALS DE CARRERA 

- 1 X EXTRUSOR COMPLET E3D v6 FULLMETAL (1,75mm). ORIGINAL 

- 2 X TERMISTOR 100K (NTC 3950) 

- 1 X CALENTADOR CERÀMIC 40W 

- 5 X MOTORS NEMA 17 4800g/cm 2,5a 

- 1 X KIT DE CABLES  

- 2 X CABLES PER A HOT BED (GRUESOS) 

- 1 X FONT D’ALIMENTACIÓ (360w o 500w) 
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- 1 X CABLE USB PER A ARDUINO 

MECÀNICA 

- 2 X POLITJA GT2 

- 2 X CORRETJA GT2 

- 11 X RODAMENTS LMU88 

- 4 X RODAMENTS 608ZZ 

- 2 X RODAMENTS 623ZZ 

- 2 XACOPLADORS FLEXIBLES 5X5MM 

MOTLLES 

- 2 X MOTLLES EXTRUSOR 

- 4 X MOTLLES HOT BED (CAMA) 

ALTRES 

-  1 X MIRALL 20X20 

- 2 X PINCES PER AL MIRALL 

- 1 X VENTILADOR 30MM 

- 1 X VENTILADOR 40MM 

- 15 X BRIDES PETITES 

TAULA D’ESPECIFICACIONS DE LA PRUSA I3 STEEL 

Tipus d’impressora  FDM (per deposició de material fos) 

Materials d’impressió  PLA i ABS 

Volum del llit 20 x 20 x 18cm 

Precisió d’impressió  50 micres  

Núm. extrusors 1 

Codi obert (open source) Hardware i software 

Llit calent Sí  

Diàmetre del filament 1,75 mm 

 

 

 

http://www.gsmspain.com/telefonos/nokia-x_plus/info.html
http://www.gsmspain.com/glosario/?palabra=USB#k
http://www.gsmspain.com/telefonos/nokia-x_plus/info.html
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4.3 MUNTATGE DE LA IMPRESSORA 

El kit de la Prusa I3 steel, com la gran majoria d’impressores DIY, s’ha de muntar. Al 

tractar-se de tecnologia open source, els manuals de muntatge poden trobar-se 

fàcilment a internet, però s’ha d’anar amb compte i buscar exactament el manual del 

model en qüestió. El muntatge d’aquesta màquina va ser realitzat per alumnes de 

segon de batxillerat de l’institut Berenguer d’Entença i professorat del departament de 

tecnologia al llarg del  juliol de 2015.  

4.3.1 PROCÉS DE MUNTATGE 

Per començar, abans de muntar res, hem de comprovar que està tot el material, així 

com l’estructura d’acer, les peces impreses, motors a passos, el hardware, etc.  

 

Peces principals de l’estructura                                                          Peces de subjecció dels motors a passos  

 

Kit de peces impreses                                                                      Motors a passos NEMA 17 
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A partir d’aquí, podríem dividir el muntatge en 3 passos: 

El primer constaria del muntatge de l’estructura principal d’acer galvanitzat, les 

subjeccions dels motors a passos, les subjeccions del llit calent i el kit de peces 

impreses, sempre seguint pas a pas el manual d’instruccions.  

 

Fotografia del procés de muntatge de l’estructura principal realitzat per alumnes de segon de batxillerat.  

Els segon pas, i podríem dir que una mica més tediós, seria la instal·lació de tota 

l’electrònica de la impressora. Consistiria a col·locar els endstops (finals de carrera), la 

placa Arduino Mega amb els controladors dels motors, la construcció de l’extrusor i el 

seu sistema de moviment en els eixos “y” i “z”, el llit calent, els termistors, la pantalla 

LCD, etc.  

Finalment, l’últim pas del procés consistiria en la instal·lació del programa de la 

impressora i el calibratge del llit amb l’extrusor. Una forma fàcil de calibrar l’altura del 

llit és comprovant que la distància mínima a les 4 cantonades i el centre del llit és de 

l’amplada d’un full DIN A4 plegat per la meitat.  
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5.BRAÇ ROBÒTIC 

5.1 EL BRAÇ ROBÒTIC 

La primera part per obtenir el nostre braç robòtic és crear-lo, dissenyar-lo. Per dur a 

terme aquesta primera part, he utilitzat el programa de disseny 3D Sketchup. És un 

programa senzill i fàcil d’utilitzar per aquells que estan començant en el món del 

disseny assistit per ordinador, però un cop el tens dominat, és molt útil i permet fer 

dissenys bastant elaborats. Un cop ja tenia la idea al meu cap i havia mirat alguns 

models de braç robòtic fets per la comunitat maker a la pàgina web de thingiverse, 

vaig començar a dissenyar, a plasmar la idea del meu cap a l’ordinador. Els primers 

intents van ser desastrosos, ja que mai havia fet un braç articulat i molt menys 

dissenyar-lo, cosa que per a mi va significar un repte, però amb perseverança i els 

consells del tutor i unes quantes modificacions dels models base, he aconseguit fer els 

dissenys d’un braç robòtic. A continuació, us mostro els resultats, cada peça amb una 

petita descripció i al final una taula amb les dades específiques d’impressió de 

cadascuna de les peces i una vista general del model del braç muntat. 

5.1.1 PRESSUPOST  

Material Cost  1U Núm. unitats Cost total 

Placa Arduino UNO 6,89 € 4 27,56€ 

Jumper cable 

Female/Female  

40 Pcs 

 

2,57€ 

 

1 

 

2,57€ 

Jumper cable 

Male/Male 

40 Pcs 

 

2,13€ 

 

1 

 

2,13€ 

Breadboard 

5 Pcs  

8,51€ 1 8,51€ 

Servo SG90 mini 

Tower pro 

4 Pcs 

 

8,38€ 

 

1 

 

8,38€ 

Servo MG996R 

4 Pcs 

21,89€ 1 21,89€ 

COST TOTAL = 71,04€ 
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5.2 DISSENY DE LES PECES  

5.2.1 BASE 

BASE 1 

La base 1 és la primera peca del braç. Aquesta va subjectada al terra amb dos cargols 

de mètrica 3 i conté les subjeccions del primer servo, marcades en taronja, que permet 

un gir de 180 graus a la base. 
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BASE 2 

La base 2 conté la subjecció de la peca del servo de la base, marcat amb taronja, que 

va ancorat a aquesta peça amb dos cargols de mètrica 3, marcats en blanc, i també 

incorpora un cantó que evita el “joc” amb la base 1. 
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BASE 3 

La base 3 és la subjectadora de la següent part del braç, el que seria l’espatlla si fos 

comparat amb un braç humà. La peça marcada en taronja és la que subjecta el servo, 

que permetrà una mobilitat de 180 graus  i la marcada en un taronja groguenc és la 

peça subjectadora de l’eix de rotació. Aquesta peça sencera va subjectada a la base 2 

amb dos cargols de mètrica 3. 
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5.2.2 PART 1 (ESPATLLA) 

ESPATLLA 1.1: 

Les següents peces són l’equivalent a l’húmer del nostre cos. Va ser dissenyada amb 

una estructura triangular per dues raons: la més essencial és que l’estructura triangular 

és de les més resistents i, en segon lloc, per reduir costos en material a l’hora 

d’imprimir. En color taronja groguenc estan marcades les subjeccions del servo.  
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ESPATLLA 1.2: 

La diferència d’aquesta peça amb la seva “germana” és que aquesta compta amb un 

ressort, marcat en vermell, que fa d’eix per la següent peça. 
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5.2.3 PART 2 (COLZE) 

COLZE 2.1 

Aquesta peça és una bessona de la part 1.1 però si la comparem amb el cos humà, 

aquesta faria la funció de radi i cúbit. La diferència d’aquesta és que el servo mourà la 

següent part, que fa les vegades de canell. 
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COLZE 2.2 

Aquesta peça basada en la peça 1.2 inclou una diferència bàsica: l’eix marcat en 

vermell està dissenyat perquè encaixi amb el ressort de la peça 1.2. Torna a aparèixer 

l’estructura triangular per donar-li força i les subjeccions per al servo. 
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5.2.4 PART 3 (CANELL) 

Gairebé per acabar, trobem la part 3, que faria la funció de canell en un braç humà. 

Aquesta peça subjecta la pinça amb un servo petit marcat amb taronja i marcat en 

vermell tenim el forat en el qual encaixa el ressort de la peça 2.2.  
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5.2.5 PART 4 (PINÇA) 

L’última part del braç és l’única que no és de disseny propi. Aquesta peça es pot trobar 

a la pàgina web de Tingiverse. Es distingeixen bàsicament tres parts: la primera, 

marcada en taronja fosc, són els engranatges encarregats d’obrir i tancar la pinça; la 

segona part, marcada en taronja clar, és el cos principal de la pinça on va subjectat el 

miniservo que mou els engranatges i, per últim, marcat en vermell, trobem l’ancoratge 

del servo subjectat a la part 3. 
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5.3 TAULA D’ESPECIFICACIONS DE LES PECES 

Nom Material Densitat Pes (g) Velocitat 
d’impressió 

Temps 
d’impressió 

Procedència del 
disseny 

Base 1 PLA 20% 38g 50mm/s 3h 33min Disseny propi 

Base 2 PLA 25% 19g 50mm/s 2h 32min Disseny propi 

Base 3 PLA 25% 25g 50mm/s 3h 22min Disseny propi 

Part 1.1 PLA 25% 7g 50mm/s 59min Disseny propi 

Part 1.2 PLA 25% 9g 50mm/s 1h 13min Disseny propi 

Part 2.1 PLA 25% 7g 50mm/s 59min Disseny propi 

Part2.2 PLA 25% 9g 50mm/s 1h 13min Disseny propi 

Part 3 PLA 25% 9g 50mm/s 1h 12min Disseny propi 

Part 4 PLA 25% 17g 50mm/s 1h 17 min Thingverse  
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5.4 VISTA GENERAL DEL BRAÇ 
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5.5 SERVOMOTORS 

Per moure i controlar el braç robòtic fan falta els motors o actuadors adients, per tant 

farem ús dels servomotors. Els servomotors són motors acompanyats d’un petit circuit 

i un potenciòmetre que permeten controlar la posició d’aquest motor.  

Tots els servomotors van connectats amb 3 cables: 

(positiu)   – per on arriba el corrent al servomotor 

(negatiu) – la presa a terra 

(pols)        – per on arriba el senyal 

 

Per al nostre braç utilitzarem els servomotors Tower Pro MG995 per la mobilitat de les 

parts més pesades I els Tower Pro SG90S Mini per al control de la pinça.  

5.5.1 SERVOMOTORS TOWER PRO MG995 

ESPECIFICACIONS 

Material engranatge Metall  

Pes  55g 

Voltatge operatiu 4,8V a 7,2V 

Torque  8,5kg/cm (4,8V) 10kg/cm (6V) 

Velocitat  0,2s/60° (4,8V) 0,16s/60° (6V) 

Rang de temperatura 0°C - 50°C 

 

DIMENSIONS 
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5.5.2 SERVOMOTOR TOWER PRO SG90S 

ESPECIFICACIONS 

Material engranatge Plàstic  

Pes  9g  

Voltatge operatiu 4,8V a 6V 

Torque  1,8kg/cm (4,8V) 2,2kg/cm (6V) 

Velocitat  0,1s/60° (4,8V) 0,08s/60° (6V) 

Rang de temperatura 0°C - 50°C 

 

DIMENSIONS 
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5.6 SISTEMA DE CONTROL 

Per donar vida a les peces vistes anteriorment, utilitzaré la tecnologia d’Arduino 

que a continuació s’explica més detalladament. Abans d’iniciar aquest projecte no 

coneixia aquest tipus de hardware. Bàsicament farem moure el nostre robot 

mitjançant servos connectats a una placa programable, cosa que sembla fàcil de 

dir, però no de fer. Tot seguit es mostra la placa utilitzada i les seves 

característiques, i més endavant el sketch de programació utilitzat per moure el 

braç robòtic. 

5.6.1 ARDUINO 

Arduino és una plataforma de hardware lliure 

iniciat per Massimo Banzi l’any 2006 com un 

projecte d’estudiants de l’institut IVREA (Itàlia). 

Aquest sistema, basat en una placa amb un 

microcontrolador (Atmel AVR) i un entorn de 

desenvolupament, dissenyat per facilitar l’ús de 

l’electrònica en infinitat de projectes. Aquesta 

tecnologia és la número 1 en el sector del hardware 

de codi obert. Existeixen nombrosos tipus de plaques per als diferents projectes de 

desenvolupament, des de robòtica, impressió 3D i wearables (dispositius 

portables).  

S’anomena hardware lliure o hardware de codi obert a aquells dispositius de 

hardware, les especificacions i diagrames esquemàtics dels quals són d’accés 

públic, ja sigui pagant o de forma gratuïta.  

Un  microcontrolador és un circuit integrat i programable capaç d’executar les 

ordres gravades en la seva memòria. El dispositiu, en el seu interior, inclou les tres 

parts principals d’un ordinador: la unitat central de processament, la memòria i els 

perifèrics d’entrada i sortida. Els microcontroladors més utilitzats per Arduino són 
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el Atmega168, Atmega328, Atmega1280 i Atmega8 per la seva senzillesa i baix 

cost. 

L’entorn de desenvolupament o entorn de desenvolupament interactiu, en anglès 

Integrated Development Envioriment  (IDE), és una aplicació informàtica que 

facilita el desenvolupament del programa a l’usuari. Alguns IDE contenen un 

compilador o intèrpret, un programa informàtic que tradueix el llenguatge de 

programació a un altre llenguatge de programació, normalment al de la màquina. 

Aquest procés de traducció s’anomena compilació. L’IDE d’Arduino consta d’un 

llenguatge de programació (Wiring) i el carregador d’engegada que és executat en 

la placa. Bàsicament es programa a l‘ordinador amb la finalitat que la placa controli 

els components electrònics connectats a les sortides d’aquesta. 

5.6.2 PLACA ARDUINO UNO R3 

La placa Arduino UNO és la placa per excel·lència de la marca. Aquesta compta 

amb un microcontrolador de marca Atmel, tots els circuits de suport i una connexió 

USB connectat a un adaptador USB-Sèrie que permet programar el  

microcontrolador de forma senzilla des de qualsevol ordinador.  

La placa UNO utilitza el microcontrolador ATmega328 que duu 2KB de SRAM 

“static accés random memory” o memòria estàtica d’ús aleatori, que és l’espai on 

els programes emmagatzemen i manipulen les variables en executar-se, però de 

forma volàtil, és a dir, només quan el programa s’està executant i es perden en 

desconnectar la placa de la font d’alimentació, i 1KB d’EEPROM, que és la memòria 

on es guarden dades a llarg termini com valors o altres tipus d’informació, però 

aquests valors no es perden en desconnectar la placa. Compta amb 14 

entrades/sortides digitals de les quals 6 poden ser utilitzades com a sortides de 

PWM “pulse-width modulation” o modulació per amplada de polsos i 6 entrades 

analògiques. Cadascun dels pins digitals es poden utilitzar com a entrada o com a 

sortida, funcionen a 5V, subministren una intensitat de 40mA i compten amb una 

resistència interna entre 20 i 50KΩ. També inclou un ressonador ceràmic de 
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16MHz, una capçalera ICSP i un botó de resetejat. La placa pot ser alimentada 

directament pel cable USB o per una font d’alimentació externa com pot ser un 

transformador o una pila de 9V. Els límits de tensió d’entrada estan entre els 6V i 

els 12V però s’ha de tenir en compte que si se subministren menys de 7V, la 

sortida del regulador de tensió de 5V pot donar menys i si se subministren més de 

12V, podem danyar la nostra placa. 

 

ELEMENTS PRINCIPALS 

1. Connexió USB 2. Entrada de voltatge 

3. Microcontrolador  4. Oscil·lador ceràmic de 16MHz 

5. Entrada ICSP 6. Entrades/sortides digitals  

7. Entrades analògiques 8. Botó de resetejat  

 

 

 

 

 

1 

2 

7 

3 

5 

6 

8 

4 
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CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Microcontrolador  ATmega328 

Voltatge d’operació  5V 

Voltatge d’entrada (recomanat)  7-12V 

Voltatge entrada (límit)  12-20V 

Pins d’entrada/sortida  14 ( 6 PWM ) 

Pins d’entrada analògica  6 

Intensitat per pin  40mA 

Intensitat de corrent al pin de 3,3V  50mA 

Memòria flash  32KB (0,5 ocupats per l’arrencada) 

SRAM  2KB 

EEPROM  1KB 

Freqüència del rellotge  16MHz 
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5.7 MUNTATGE DEL BRAÇ  

El disseny del braç està fet perquè el seu muntatge sigui senzill d’entendre. A 

continuació s’explica en ordre ascendent, és a dir, de baix cap a dalt. 

Començant per baix, la primera peça a muntar és la base amb el seu servomotor. La 

col·locació del servo és senzilla: ha d’anar orientat amb l’engranatge al centre de la 

peça i el cable cap a fora sortint per un dels forats. Els servo va subjectat amb el seu 

set de cargols tal com es mostra a la imatge.  

 

Muntatge del servo de la base. 

La segona part de la base consta de dues peces i el servomotor, que farà la funció 

d’espatlla. Aquesta peça va directament sobre l’anterior subjectada amb la peça 

circular del servo.  

 

Muntatge de servo espatlla a la base.  
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Un cop acabat el muntatge de la base procedim 

amb el muntatge de la part 1. Aquesta consta de 

dues peces molt senzilles de col·locar. La peça 

amb el petit ressort va al costat contrari del 

servomotor mirant cap a fora, subjectada a la 

base amb un cargol de mètrica 3. L’altra peça 

que subjecta el servomotor amb el seu set de 

cargols, que farà de colze, va subjectada amb la 

peça circular del servomotor.  

 

 

 

 

La següent part és completament igual que l’anterior, 

però cal parar atenció al forat més gran d’una de les 

peces, ja que encaixa amb el ressort de la part anterior, 

marcat en vermell, però aquest cop el ressort de la peça 

mira cap a dins tal com es mostra a la imatge. L’altra peça 

es subjecta de la mateixa forma que l’anterior.  

 

 

 

La part del canell és molt més senzilla, 

només s’ha de vigilar amb els forats del 

canell, col·locar el gran amb el ressort i el 

petit amb la peça circular del servo. La 

peça del canell subjecta el miniservo que 

fa girar la pinça.  

Muntatge de la part 1.  

Muntatge de la part 2.  

Muntatge del canell.  
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Per últim, el muntatge de la pinça. La pinça 

s’imprimeix en un total de 14 peces. El muntatge 

d’aquesta és fàcil amb una foto de referència. La 

pinça va subjectada directament al miniservo del 

canell amb les peces que inclouen els servos de 

fàbrica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntatge de la pinça.  
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5.8 CABLEJAT I CONNEXIONS  

Com ja hem vist abans, per donar vida al nostre braç, utilitzarem una placa 

programable Arduino UNO i sis servomotors. En la imatge es mostra l’esquema de les 

connexions del servo a la placa Arduino.  

Cada servomotor va connectat amb 3 cables: vermell (positiu), negre (negatiu o massa) 

i groc (pols).  El vermell i el negre van connectats amb l’ajuda de la breadboard a la 

sortida de 5V i GND (Ground o terra) respectivament. Cada sortida de pols dels 

servomotors va connectat a les sortides digitals de l’Arduino per on arribaran les 

instruccions del programa. A la taula es mostra el número del pin digital on van 

connectades cada una de les sortides de pols dels servomotors.   

NOM SERVOMOTOR Núm. PIN DIGITAL 

Servo Base 2 

Servo Espatlla 3 

Servo Colze 4 

Servo Canell 5 

Servo Pinça1 6 

Servo Pinça2 7 
 

 

Esquema de connexions inicial.  
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EL PROBLEMA 

En connectar els sis servomotors, tal com es veu a la imatge anterior, vaig decidir-me a 

connectar la placa a l’ordinador amb l’ajuda del cable USB per tal de començar a 

programar el braç. Un cop connectada la placa a l’ordinador i obert l’IDE d’Arduino s’ha 

de triar el port serial COM (el port del comunicador entre la placa i l’ordinador) però 

no em dóna aquesta opció, apareix en gris i no s’obre el submenú d’aquesta opció , per 

tant no es pot pujar el programa a la placa ja que no hi ha comunicació entre aquesta i 

l’ordinador. 

 

Per tal de trobar la solució, vaig buscar tot tipus d’informació a internet sobre aquest 

problema, però després de buscar i provar totes les solucions que trobava a internet 

cap solucionava el meu problema. Després de no trobar la solució, vaig provar 

diferents coses per descartar que no fos problema de la pròpia placa o del cable 

connector o de l’ordinador. El primer que vaig fer va ser canviar el cable USB però el 

problema persistia. El següent que vaig provar va ser canviar la placa. Vaig provar a 

connectar una altra placa, però aquesta sola, sense cap servo ni res connectat. 

D’aquesta forma l’ordinador sí que em detectava la placa i podia triar el port serial de 

comunicació. 
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Això em deia que el que fallava era la placa connectada amb tots el servomotors i, per 

tal de comprovar que la placa funcionava correctament, vaig desconnectar-la de tots 

els servomotors i la vaig connectar a l’ordinador. D’aquesta forma sí que hi ha 

comunicació entre la placa i l’ordinador, i per tant em deixava triar el port serial, com 

es pot veure a la imatge anterior.  

Doncs com a conclusió, el problema és que la placa amb tots el servomotors 

connectats no funciona, és a dir, que els servomotors requereixen massa energia i per 

tant el comunicador de la placa no respon.  

LA SOLUCIÓ 

En comentar el problema amb el tutor, em va plantejar una possible solució. Aquesta 

consistia a alimentar la placa i els servomotors per separat instal·lant un circuit de 

potència auxiliar per alimentar només els servomotors. En tenir la idea plantejada, el 

tutor va facilitar-me la recerca d’algun exemple a internet. El resultat ha estat el 

mostrat en l’esquema de la imatge següent.  
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Esquema de connexions havent solucionat el problema.  

En connectar-lo d’aquesta manera, la placa és alimentada amb una pila de 9V 

directament i els servomotors són alimentats amb 4 piles AA de 1.5V, és a dir, 6V, 

directament a la breadboard, però es recomana que en comptes d’utilitzar piles, es faci 

ús d’una font d’alimentació, ja que aquesta subministrarà la intensitat necessària de 

forma il·limitada, de tal manera que els servomotors no xuclen la potència de la placa 

per tal que funcioni, sinó que l’extrauen del circuit de potència i la placa, en tenir prou 

energia, no apareix el problema que apareixia anteriorment a l’hora de triar el port 

serial COM. 

Un dels errors més comuns en projectes amb servos és la connexió del terreny comú. A 

la imatge superior és el cable negre connectat al GND d’Arduino fins al negatiu del 

circuit de potència. 
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5.8 PROGRAMACIÓ DEL BRAÇ 

Per acabar el braç robòtic, l’últim pas a fer és 

programar-lo. Per fer-ho, tal com s’ha vist 

anteriorment, utilitzarem l’IDE d’Arduino per tal de 

crear un programa o sketch. L‘objectiu d’aquest 

programa és agafar una petita peça de fusta i 

moure-la del seu punt inicial a un altre punt amb la 

major suavitat possible. El resultat és bastant 

aproximat al que es busca però és millorable.  

Un cop dins de l’IDE d’Arduino, el primer a fer és importar la llibreria de control de 

servos, dins del desplegable “sketch”, “importar llibreria” , “servos” al sketch i declarar 

els objectes Servo que controlarà la placa.  

 

Tot seguit marquem els valors de la posició d’inici del braç que utilitzarem més tard. 

 

El següent pas és obrir el “void setup”. Tot el codi que s’escrigui dintre del “void setup” 

només serà executat un cop, a diferència del “void loop” que, com ja indica, les  

accions es repetiran en un bucle infinit. Un cop declarat el “void setup” escriurem els 

pins als quals estan associats cada servomotor, com hem vist a l’apartat de 

connexions, amb la funció attach. 

Peça de fusta.  
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A continuació, marcarem a cada servo la seva posició d’inici amb la funció “write” que 

indica a cada servo la seva posició en graus. Aquest 

serà el primer moviment. Al final hi ha una espera 

de 5 segons per indicar el començament del 

següent moviment.  

 

                                                                                                        

 

Finalment, escrivim el moviment del braç per al  transport de la peça de fusta. La millor 

forma de dur a terme aquesta part és anar programant moviment a moviment cada 

servo i anar comprovant cada línia de codi. Està clar que és un procés lent i que 

requereix de força paciència, però el resultat és satisfactori. El codi que es mostra és 

un exemple, ja que aquesta part pot variar molt en funció del que realment vulguem 

fer a l’hora de moure el braç. 

Posició inicial del braç  
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Aquest exemple de programa mou el braç des de la posició d’inici, fa l’aproximació a la 

peça, l’agafa amb la pinça i la transporta a un altre punt, tal com es mostra a les 

imatges.  

 

             Posició d’inici de la peca de fusta                                                             Posició final de la peca 
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A les imatges es mostra el recorregut del braç al transportar la peça de fusta. Es pot 

veure com fa un moviment d’uns 90 graus.  
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6.CONCLUSIÓ 
Vaig començar aquest projecte sense tenir gairebé cap referència en el tema tractat, ni 

en disseny ni en programació. Un dels objectius que no s’esmenta en el treball però 

que esta inclòs de forma implícita, era l’adquisició dels coneixements necessaris en 

aquests camps per tal de poder-lo completar. En aquest àmbit, les fonts principals van 

ser internet, amics i l’ajuda del tutor. Respecte al braç robòtic, el resultat final ha estat 

el que es buscava en el projecte, aconseguir un braç robòtic de disseny propi, 

programable i operatiu. Durant el treball han anat sorgint diferents problemes, tant en 

tema de disseny com de programació i de mecànica entre d’altres, però res que amb 

una mica de perseverança i ajuda no s’hagi pogut resoldre. Al final s’ha pogut 

demostrar que la construcció d’un braç robòtic servoarticulat educacional en un espai 

considerable de temps, amb un preu reduït és viable i factible, tot i els contratemps 

que han anat apareixent. També hem ensenyat com les últimes tecnologies, tal com 

són les impressores 3D, s’han anat imposant en la nostra vida quotidiana en diferents 

camps com la medicina i la indústria; aquesta tecnologia s’ha anat fent més i més 

famosa en els últims anys.   
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7.VALORACIÓ PERSONAL 
En general realitzar aquest treball ha estat una gran tasca per a mi, però gràcies al 

treball de recerca he aconseguit grans coneixements que utilitzaré en un futur, ja que 

m’ha servit per orientar-me a l’hora d’acabar batxillerat i seguir estudiant. Durant el 

projecte, com és normal, han aparegut diversos problemes, que alhora han arribat a 

generar algunes frustracions i a pensar que no aconseguiria arribar al meu objectiu; 

però ara, després d’haver-lo aconseguit, i un cop solucionats els problemes que han 

anat sorgint, sé que sóc capaç de molt més del que em crec. Realitzar aquest treball 

m’ha fet créixer com a persona i m’ha fet veure que les persones només hem de tenir 

confiança, ja sigui en un projecte com aquest o un en somni, per poder fer-los realitat.  

Aquest treball per a mi no s’acaba aquí, tinc la intenció de continuar amb el braç 

robòtic, de millorar-lo i d’aprendre millor a programar, ja que després de l’esforç i el 

temps que li he dedicat, no el vull abandonar i guardar-lo per sempre. És com el meu 

nen petitet i el vull fer créixer, com, gràcies a ell, he crescut jo també.   
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