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Introducció

Com es pot simular el moviment dels planetes amb robots? És possible crear un sistema Terra-Lluna amb dos

robots per explicar la interacció entre un dos cossos celestes? Com podem explicar tot això a alumnes de 1r i

2n d’ESO? Aquestes són algunes de les preguntes que ens hem realitzat per començar el projecte. Al llarg del

curs passat el nostre projecte sobre Sphero i Astronomia va participar en el projecte Posa’t en Òrbita que

organitza cada any a la ciutat de Granollers l’Ajuntament i el Centre de Recursos del Professorat (fig. 1; ) i on1

van participar diferents centres de la ciutat amb projectes relacionats amb l’astronomia. Aquesta primera

experiència va ser molt positiva  i motivadora (fig. 2) i va permetre continuar el projecte fins a l’actualitat

Hipòtesis

Els moviments planetaris i la representació del sistema Terra-Lluna seria possible simular-los amb els robots

Sphero. A més, afavoriria l’aprenentatge dels continguts teòrics relacionats ja que seria molt més visual que si

fos teoria o explicació mitjançant diapositives i/o vídeos.

Objectius

Realitzar i programar els robots Sphero per simular els moviments planetaris i la interacció entre un planeta i

un satèl·lit; com a exemple, el sistema Terra-Lluna. A més, dissenyar una presentació perquè sigui ser

entenedora per a d’altres estudiants i comprenguin els conceptes més importants.

Metodologia seguida

Al final del curs passat, a la matèria de Física i Química de 2n de l’ESO es va proposar l’ús dels robots

Sphero, que són esfèrics, per simular els moviments planetaris i la interacció de la Terra i la Lluna en el

sistema Terra-Lluna. A més, es va dissenyar un sistema que fos visual per ensenyar la rotació terrestre. Per

això es va agafar una caixa de folis, es va fer una finestra lateral i un forat a la cara posterior. La primera

servia per veure l’interior de la “cúpula celeste” i el que passava a dintre, mentre que al forat es va afegir una

llanterna que simulava el Sol. L’interior de la capsa es va pintar de color negre amb punts que simulaven

elements del firmament. Dintre es va col·locar un robot Sphero Bolt que es va programar perquè rodés sobre

el seu propi eix. Finalment, en el nostre cas, a més, vam ser seleccionats per participar en el Projecte Posa’t

en òrbita que va tenir lloc el passat mes de juny.

Fig. 1. Informació del Projecte Posa’t en
òrbita al web de l’ajuntament.

Fig. 2. Un moment de la presentació del
projecte al Posa’t en Òrbita.

Fig. 3. Treballant amb el muntatge de la
interacció Terra-Lluna.

1 Ajuntament de Granollers (2021). Projecte Posa’t en òrbita:
https://granollers.cat/agenda/educaci%C3%B3/posat-en-%C3%B2rbita

https://granollers.cat/agenda/educaci%C3%B3/posat-en-%C3%B2rbita


Aquest curs hem volgut continuar amb el projecte amb la realització d’un nou estudi que és la i de la

interacció entre dos cossos celestes, un planeta i un satèl·lit, en concret la Terra i la Lluna. Per això s’ha

treballat amb la programació per blocs (fig. 3) en l’entorn d’Sphero Edu i, en concret, amb l’apartat

“Comunicacions” on es poden crear canals de comunicació entre robots i que aquests realitzin una acció en

particular. En el nostre cas, que mantinguin la seva distància i que a la mateixa vegada presentin un moviment

orbital. Després de diferents intents, s’ha aconseguit representar el nostre sistema Terra-Lluna.

Resultats

La primera part d’aquest projecte, la dels moviments planetaris, es pot veure en la imatge adjunta (fig. 4) amb

els blocs corresponents. S’ha representat la Terra, rotant sobre ella mateixa (bloc de moviment en gir) i la

Lluna girant al voltant d’ella (bloc de moviment en velocitat i temps). Donat que no existeix l’opció de gir

el·líptic, aquest s’ha aproximat regulant la velocitat de gir i el temps que triga en fer una volta, però els

resultats obtinguts els considerem força acceptables per entendre tant la rotació com la translació. A més, a la

capsa fosca, a més de la representació del Sol mitjançant la llanterna, en el seu interior s’ha situat un robot

Sphero que es mou sobre el seu propi eix, representant la Terra en rotació.

En el segon cas, la interacció entre cossos celestes i el sistema Terra-Lluna ha estat una mica més complexe

perquè, a més del moviment, s’havia d’aconseguir crear una comunicació entre els dos robots perquè

mantinguessin la distància i, si aquesta no fos la correcta, que fessin algun tipus d’avís o d’acció perquè no

s’apropessin massa. Per això, s’han utilitzat els mòduls de “Moviment” i de “Comunicació” (fig. 5). Els mòduls

de “Moviment” han sigut fonamentals per realitzar aquest sistema Terra-Lluna ja que han donat la forma del

moviment de translació a la Lluna i de rotació a la Terra. Per l’altre banda, els mòduls de “Comunicació” han

servit per augmentar la precisió del sistema, comentat anteriorment, fent que es respectesin les distàncies

entre els dos cossos, però amb la contradicció que s’apropès més a una òrbita circular que una el·líptica.

Fig. 4(e). Programa relacionat amb els moviments
de rotació i de translació.

Fig. 5(d). Programa relacionat amb la interacció
entre cossos i el sistema Terra-Lluna.

Conclusions

En conclusió, l’experiència d’utilitzar aquests robots per simular planetes o d’altres cossos celestes

considerem que ha estat molt positiva, sobretot complementada per el fet d’haver pogut presentar la primera

part del projecte a una fira local on també es poden veure d’altres activitats i/o experiments d’altres centres de

la ciutat i de localitats veïnes. Pel que respecta a la segona part, la combinació entre blocs de programació ha

fet que el repte fos una mica més difícil però, finalment, s’ha pogut aconseguir. Ha estat interessant com es

pot simular la interacció entre cossos mitjançant el bloc de “Comunicaciones” entre els dos robots ja que

permet aproximar-se més a allò que passa en la realitat. Finalment, la limitació en el tipus de blocs ha fet que

els moviments dels cossos s’aproximessin més a un cercle que a una el·lipse, però considerem que no ha

afectat a la idea bàsica que se busca segons l'objectiu marcat.
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