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Introducció
La robòtica des de la seva aparició ha estat millorant la seva eficàcia i productivitat de les

feines que poden realitzar. Amb el meu treball podem veure les diferents branques d’aquest

camp i les característiques i aplicacions més rellevants. Però principalment el meu treball

està centrat en l'explicació més tècnica del funcionament dels robots industrials, amb l’ajuda

d’una maqueta robòtica impresa en 3D i un software d’Arduino creat durant la durada del

treball.

Objectius
Poder conèixer de primera mà el funcionament de la gran majoria de robots que ens

envolten, principalment els robots industrials.

Amb l’ajuda d’aquest treball vull arribar a entendre millor i mostrar com ens poden ajudar els

androides en els diferents camps, com l’educació, la indústria o en les nostres vides

quotidianes.

Finalment, la meta del treball és poder arribar a construir un robot amb els coneixements

adquirits al llarg de l'elaboració del Treball de Recerca, per a poder mostrar les feines d’una

forma més dinàmica.

Metodologia
Per a poder elaborar el meu Treball de Recerca primer de tot el que vaig fer va ser dividir el

treball en dues parts: la primera part consisteix en la investigació teòrica de la robòtica, des

dels seus orígens fins a la robòtica de l’actualitat. La segona part consisteix en la

construcció i programació d’un braç robòtic amb l’eina Arduino.

La primera part, de caràcter més teòric està dividida en dos blocs. En el primer es presenta

un marc històric per a conèixer els seus orígens. Seguidament, per a donar pas al següent

bloc descobrim la definició de Robòtica i el concepte de Robot per a poder entra en matèria.

El segon bloc de la part teòrica podrem veure la classificació dels robots, on forma part els

robots industrials, la robòtica militar, els robots domèstics i per últim la robòtica educativa. A

més a més en aquest bloc veurem les seves característiques i aplicacions d’aquests

dispositius. Per acabar amb la part teòrica veurem els inconvenients que suposa la robòtica,

principalment la robòtica industrial.



La segona part, més tecnològica i dinàmica, correspon a la construcció d’un braç robòtic.

Per a poder aconseguir el meu objectiu principal vaig dividir el procés d’elaboració en tres

parts. En la primera part podrem veure el procés d’impressió des de l'arxiu fins a obtenir les

peces impreses. La segona part està formada pel muntatge i acoblament de les disset

peces 3D que formen el dispositiu, també veurem el muntatge del hardware que disposa

aquest braç. Finalment, en l’última part és mostrar la programació creada per a poder

recrear un total de tres configuracions. Aquestes programacions són clars exemples de les

feines de logística i emmagatzematge que poden realitzar els robots de caràcter més

industrial.

Resultats
Amb aquest Treball s’han obtingut els

resultats que es volien des d’un principi,

la construcció i programació d’un robot.

S’han pogut crear un total de tres

programacions. La primera programació

consisteix a realitzar un gir de 90º

horitzontal per a poder agafar un cos i

col·locar- lo a les posicions inicials. La

següent programació està formada per

moviments verticals per a poder agafar un

objecte d’un prestatge superior i deixar-lo en el prestatge inferior. La tercera programació és

la unió de les dues idees anteriors per a poder agafar dos objectes independents i

col·locar-los a prestatges diferents. Les tres programacions són completament independents

i fetes en bucle per mostrar exactament el funcionament dels dispositius de les fàbriques.

Conclusions
Un cop he obtingut els meus objectius amb la representació d’una maqueta robòtica podem

veure com cada cop més la robòtica està suprimint llocs de treball. S'està substituint a les

persones que feien aquella feina per robots. Totes aquestes persones que han estat

afectades per la incorporació de dispositius robòtics han d'innovar-se i formar-se per a les

noves feines relacionades amb la robòtica. Finalment, la innovació i modernització de

l'educació és fonamental per evitar un món on només hi treballin les màquines.

S’ha dut la durada del treball de recerca d’una forma molt més entretinguda i dinàmica, ja

que l’atracció cap al tema m’ha permès actuar i aprendre d’una forma més eficaç i

agradable. La idea de treballar en alguna cosa que em motiva em facilitarà l’aprenentatge

en els estudis posteriors.
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Definició de Robòtica: https://definicion.de/robotica/

Definició de Robot: https://definicion.de/robot/

Robots Industrials:

● https://blog.vinssa.com/robots-industriales-historia-clasificacion-y-funcionalidad

● https://www.edsrobotics.com/blog/tipos-robots-industriales-usos/

● https://larraioz.com/iai/productos/robots-scara

● https://www.edsrobotics.com/blog/tipos-robots-industriales-usos/

● http://www.interempresas.net/Robotica/FeriaVirtual/Producto-Robot-de-alta-velocidad

-Motoman-MPK50-53828.html

Robòtica Militar:

https://iat.es/tecnologias/robotica/militar/#:~:text=En%20este%20sentido%2C%20la%20rob

%C3%B3tica,en%20guerras%20o%20conflictos%20armament%C3%ADsticos.

Robots domèstics:

https://www.hisour.com/es/domestic-robot-43075/

https://www.xataka.com/otros/chiritorie-el-dia-que-nintendo-decidio-fabricar-una-aspiradora

Robòtica Educativa:

https://www.unir.net/educacion/revista/robotica-educativa/

https://www.claro.com.co/institucional/que-son-las-tic/

Inconvenients de la robòtica:

https://elpais.com/economia/2020-10-21/robots-y-humanos-se-repartiran-por-igual-los-trabaj

os-en-2025.html

Part Pràctica:

Disseny 3D Braç Robòtic: https://www.thingiverse.com/thing:1454048

Programació:

https://www.programoergosum.es/tutoriales/introduccion-a-arduino/

https://www.youtube.com/watch?v=ji1igizjHzc
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