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Introducció 
 

Quan pensem en un robot, normalment ens ve al cap la imatge d’un automatisme 

perfectament integrat  que realitza diverses funcions de manera intel·ligent. Res 

més allunyat de la realitat doncs, ja que aquests miracles tecnològics són fruit de 

moltes hores de feina, a base de fallar i tornar-ho a intentar, una i altra vegada, 

per tal de poder aconseguir implementar l’acció que es vol dur a terme. D’altra 

banda, la part intel·ligent d’aquest robot, en gran part no ho és tant. Es tracta 

més d’una sèrie de sensors ben ubicats i calibrats, que juntament amb una unitat 

central que els coordina i depenent de les entrades que rep, pot respondre al seu 

entorn i fer les accions que es requereixen. 

La majoria de robots el que busquen és facilitar alguna feina o acció a l’usuari, i 

per això un grup força important d’aquests estan inspirats en la  natura i els 

éssers vius. S’anomenen robots inspirats en sistemes biològics; i és justament 

aquí on podem classificar el nostre robot.  

El treball que tenim entre mans no parteix de zero, es tracta d’un projecte iniciat 

fa ja uns quants anys per alumnes i professors de la Udl. En un principi, el 

projecte es centrava en crear una estructura amb diversos ports, connexions, 

Leds i altres connectors per tal de poder acoplar a la FPGA Alhambra II i 

convertir-la en un centre de treball i experimentació per als alumnes, substituint 

algunes pràctiques més convencionals i feixugues(1). La utilització d’una FPGA 

no és casual, sinó que ve predeterminada per la seva fàcil reconfiguració, preu i 

també tot el programari lliure que gira entorn seu des de l’aparició del toolchain 

Icestorm.  

Més tard, aquesta estructura de FPGA i placa adjacent de pràctiques, es va 

aprofitar per endinsar-se en el món de la robòtica(2). Amb una estructura impresa 

en una impressora 3D i uns quants servo motors, el prototip del robot ja estava 

fet. Es tracta d’una estructura central on s’hi troba el controlador o FPGA, d’on 

surten quatre potes, les quals tenen tres servo motors cada una que serveixen 

per dotar al robot de mobilitat.  

Amb aquest hardware, el programa implementat a la FPGA amb el qual ens 

trobem a l’iniciar aquest treball de fi de grau consisteix en una automatització de 
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les quatre potes de tal manera que el robot es desplaça només endavant, amb 

moviments una mica bruscos i sempre amb un cable que el connecti al corrent 

per tal de tenir l’energia suficient per a poder-se desplaçar.  

Aquesta automatització està realitzada amb el programa d’entorn gràfic de 

programació anomenat Icestudio, també un software lliure per seguir en la 

mateixa dinàmica. 

Objectius 
 

Un cop vist d’on venim i el punt de partida que tenim, és moment de descriure 

els objectius que perseguim en aquest projecte i detallar breument com hem anat 

solucionant els problemes i entrebancs fins arribar a aconseguir els objectius 

proposats.  

En primer lloc tenim el tema d’autonomia del robot i connexions. Per ser un robot 

quadrúpede on el camp més interessant d’experimentació està basat en el 

moviment, haver d’anar connectat contínuament a un cable és un handicap del 

qual ens hem de desfer com més aviat millor. La idea inicial per a poder encarar 

aquest problema, és la de dissenyar una PCB amb el KiCad per tal de poder-la 

situar al damunt de la FPGA (similar a com funcionava la plataforma de la qual 

hem parlat anteriorment on els alumnes podien practicar) i automatitzar algunes 

connexions mitjançant pistes i connectors físics, alhora que augmentem l’espai 

disponible per a noves connexions i dotem al nostre robot de noves 

funcionalitats.  

Pel que fa a les noves funcionalitats, aquestes inclouen en primer lloc una bateria 

per a poder alimentar el robot i fer-lo independent de la connexió al corrent, un 

transformador per tal de poder subministrar el corrent necessari  i en darrer lloc 

un petit microcontrolador (Arduino Nano), amb el qual es pretén passar d’un 

sistema automàtic controlat només per la FPGA, a un sistema més inspirat en 

l’arquitectura humana, on les decisions són preses pel cervell o sistema nerviós 

central (microcontrolador). El moviment o respostes automatitzades  a la 

informació que els és proporcionada, va a càrrec del sistema nerviós perifèric 

(FPGA). Per tant, la unitat que resulta amb tots els sistemes de control del robot 

la podem batejar com a Unitat de Control.   
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Figura 1: Esquema del Sistema 

 

En segon lloc trobem el problema del programa implementat per a desplaçar el 

nostre robot. El llenguatge d’implementació al final serà el mateix, ja que ens 

trobem en un entorn de programari lliure i les eines que tenim no han canviat, 

però on trobem la diferència és en la manera de dur a terme el moviment en 

qüestió. El sistema de moviment actual només té quatre graus de moviment per 

a cada sensor, i les posicions que podem tenir amb el robot queden molt 

limitades. A grans trets, el nou model de moviment vol aconseguir molta més 

llibertat i per això, deixem enrere el sistema de multiplexors i quatre posicions 

(més analògic) per implementar un sistema basat en una memòria ROM on s’hi 

emmagatzemen totes les posicions que vulguem (32 o 64 per començar però, 

poden ser més) i que podem modificar canviant les dades en un senzill fitxer txt.  

Aquestes són doncs les millores que s’han implementat al nostre robot, en quatre 

pinzellades i l’explicació més detallada la trobarem més endavant en el treball.  

 

 

 

Capítol 1: Marc Teòric 
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1.1 Robots bio-inspirats 
 

Tal i com hem anomenat al començament, un dels canvis que volem aplicar al 

robot, és la seva estructura o manera de funcionar. Per tal de millorar el seu 

sistema de “pensament”, el que s’ha fet ha estat inspirar-se en la natura. Aquesta 

solució per a millorar un robot ja porta temps funcionant i dona uns resultats 

extraordinaris, així que veurem en què consisteix de manera més detallada.   

Al llarg de la història la humanitat s’ha caracteritzat per un avenç majoritàriament 

sostingut en el temps, i sempre que ha sorgit algun problema, una solució 

efectiva i raonable ha sigut fixar-se en el que fa la natura i intentar imitar-la. 

Encara que pugui semblar una involució, aprendre d’una evolució que data de 

milers o milions d’anys d’adaptació és clau per ajudar-nos a superar els nostres 

problemes, ja que la natura porta tot aquest temps adaptant-se i evolucionant al 

seu entorn segons les dificultats que s’ha anat trobant.  

Així doncs, la bio-robòtica és un camp que estudia els conceptes de la natura per 

a posteriorment poder-los aplicar en dissenys robòtics (3). Cal diferenciar així la 

mímica biològica, ja que aquesta es centra en imitar o copiar directament, mentre 

que d’altra banda la inspiració biològica es centra més en estudiar la natura, 

aprendre com funciona, i tractar d’aplicar-ho al disseny de la manera més eficaç. 

L’aplicació d’aquests coneixements pot ser en camps molt diversos, com el 

disseny, el moviment o el material a utilitzar, entre altres (4).  

Tot i que aquest camp també s’utilitza en el sector de la salut fent coses tals com 

pròtesis, en aquesta introducció al tema ens centrarem en robots que estan 

inspirats en la natura, ja que és el tema que més ens interessa i on s’engloba el 

nostre robot.  

1.1.1 Robots inspirats en Grans animals 
 

En l’actualitat podem trobar ja uns quants robots dissenyats a la semblança de 

grans mamífers, inspirats en animals quadrúpedes com poden ser gossos o 

felins. De ben segur que al pensar en un robot independent, a la gran majoria, 

ens ve al cap el robot en forma de gos de color groc del vídeo que es va 
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popularitzar, on el fan caure i ell intenta aguantar l’equilibri o si cau es torna a 

aixecar.  

 

Figura 2: Robot Spot 

Aquest robot s’anomena Spot i l’empresa Boston Dynamics és qui hi està al 

darrera. Recentment ha sortit al mercat, només per a empreses que es mostrin 

capacitades per treballar amb ell, segons les directrius de l’empresa creadora, i 

tinguin els 65.000€ que costa (5).  

Entre altres especificacions, l’Spot pot recórrer 1m en 1,6s, pot arribar a recórrer 

5km amb una sola càrrega i la bateria té una autonomia de 90min (totalment 

elèctric). Addicionalment, depenent de les tasques que hagi de desenvolupar el 

robot, se li poden afegir complements a la part superior, des d’un braç capaç 

d’obrir portes o agafar diversos objectes fins a càmeres o micròfons per captar i 

retransmetre l’entorn que l’envolta (6).  

No costa gaire pensar en les diverses activitats que podria dur a terme el robot, 

des de monitoritzar instal·lacions situades a llocs inaccessibles o perillosos per 

als humans fins a servir de guia per assegurar la seguretat d’un lloc abans que 

algú hi hagi d’entrar.  

Seguint el fil de l’ús dels robots utilitzats per accedir a zones perilloses per als 

humans, ens trobem amb un tipus de robot que tot i no estar tot ell inspirat en la 

natura, si ho està la part amb la qual es relaciona amb l’entorn, essent aquesta 

bàsicament un braç robòtic per a poder manipular objectes. Exemples de robots 
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d'aquests tipus en podem trobar en molts llocs, però un dels que resulten més 

interessants són els utilitzats en accidents nuclears. Més evolucionats que els 

que van actuar en la catàstrofe de Chernobyl son els que es van fer anar, i encara 

ara s’utilitzen a Fukushima (7).  

 

Figura 3: Robots iRobot 

 

En la imatge podem observar la pinça de l’extrem del braç que serveix per a 

poder retirar objectes del pas o fins i tot tancar canonades fent girar una vàlvula.  

I ja que parlem de robots amb parts inspirades en l’home, no podem deixar de 

banda els robots basats en l’animal més dominant del planeta, l’home.  

Un exemple d’un robot basat en l’ésser humà el podem trobar de nou a l’empresa 

nord-americana Boston Dynamics, amb el robot anomenat Atlas.   
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Figura 4: Robot Atlas 

De ben segur que amb la imatge a més d’un l’hi resultarà familiar la silueta del 

robot, i és que aquest també es va fer força famós al emetre la pròpia empresa 

vídeos seus realitzant diversos salts acrobàtics, esquivant obstacles o fins i tot 

aixecant capses (8).  

A diferència del robot vist anteriorment creat per la mateixa empresa, l’Spot, el 

robot Atlas no és troba al mercat i actualment està encara en desenvolupament.  

1.1.2 Altres animals 
 

Aquest espai està dedicat a altres robots més especials o amb unes 

característiques úniques que els fa diferents a la resta. 

En primer lloc ens trobem amb animals més flexibles als que estem acostumats 

a veure plasmats en la robòtica, com poden ser per exemple els pops. La 

proposta més important en aquest camp és un projecte que s’anomena Soft 

Robotics Toolkit (9), i és tracta de multitud de recursos creats al voltant de la idea 

dels Soft Robots, els quals són molt més complicats encara que els robots més 

comuns. El moviment, la mecànica i els sensors, entre altres, funcionen de 

manera molt diferent al ser el robot tan flexible i canviant.  

Un exemple d'aquests robots el podem trobar en l’Octobot, un robot dissenyat a 

semblança d’un pop per la Universitat de Harvard.  
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L’Octobot és el primer robot completament Soft o flexible i autònom, on fins i tot 

les seves parts electròniques són flexibles.  Utilitza l’energia de reaccions 

químiques i està controlat per un microfluid que dirigeix el flux per a poder 

desplaçar adequadament el robot (10).  

 

 

Figura 5: Octobot 

 

En la mateixa línia dels robots amb una arquitectura laxa, trobem un experiment 

dissenyat també per la universitat de Harvard, aquest cop però en forma de peix.  

Fent anar només paper, plàstic i gelatina com a materials, però impulsant-lo amb 

una capa de cèl·lules de múscul cardíac que l’envolta. Només amb aquest motor 

va ser capaç d’estar en moviment durant 108 dies, i fins i tot va renovar els 

músculs cardíacs fins a cinc cops.  

Tot i que l’objectiu de l’experiment no era aconseguir un robot en forma de peix, 

sinó més aviat poder comprendre millor com interactua aquest teixit cardíac, al 

final es tracta d’un robot extraordinari donades les seves característiques 

físiques (11).  
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Figura 6: Peix robot de la Universitat de Harvard 

 

 

1.2 La FPGA 
 

Les FPGA (Field Programmable Gate Array) són un determinat tipus de hardware 

caracteritzat per ser un seguit de components lògics programables (portes 

lògiques o flip-flops) i interconnexions que també es poden programar entre elles. 

Els components lògics poden ser programats per a funcionar com a simples 

portes lògiques AND, OR, NOT o funcions ja més complexes, a gust del 

programador (12).  

 

Figura 7: Estructura de FPGA 

El punt fort de les FPGA és aquesta capacitat de re programar i fer diferents 

circuits dins de la FPGA sense necessitat de recrear el circuit físicament. Dit això, 

una FPGA no és un software, és hardware. El que estem creant no son unes 

simulacions virtuals d’un circuit, sinó que fent servir i connectant els diferents 

elements del xip creem els circuits desitjats dins seu, i aquests els podem 

modificar o fer-los diferents en un moment. Tot i que les FPGA són més lentes 

que un ASIC (processadors dissenyats exclusivament per dur a terme una acció), 

consumeixen més energia i no poden suportar dissenys molt complexes. La seva 
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flexibilitat i el cost reduït les fa especialment atractives per investigar i provar 

nous dissenys (13).  

Tot i que tradicionalment tot l’entorn de les FPGA havia estat de tipus privat, amb 

softwares propis de les diferents empreses i el hardware també tot molt hermètic, 

últimament això ha fet un gir de guió molt pronunciat.  

Amb el boom i la popularització d’experimentar amb la tecnologia, lligat al 

moviment maker i l’aparició de dispositius barats amb els quals experimentar 

(Raspberry Pi, impressores 3D, etc.), ha fet que últimament les eines, el codi i tot 

el que ho envolta sigui compartit per internet de forma lliure, i a l’abast de molta 

més gent.  

Pel que fa referència a les FPGA, cal remarcar la influència de la enginyera Claire 

Wolf, que va desenvolupar un software per a poder programar un seguit de FPGA 

de la família iCE40 mitjançant enginyeria inversa, amb el projecte anomenat 

Icestorm.  

A partir de la aparició d’aquesta eina han augmentat substancialment els 

projectes creats al voltant de les FPGAs de la família iCE40, ja que no només 

consisteix en el hardware lliure i un codi obert, sinó que també hi ha disponible 

tota la informació referent al hardware, com ara esquemes o dissenys de la 

FPGA i PCB (14).  

Cal incidir també en la manera de programar les FPGA (on hi ha emmagatzemat 

el moviment del robot) i com funciona tot plegat, tot i que dir-li programar seria 

incorrecte, ja que les FPGA al contrari dels microcontroladors que podem estar 

més acostumats a programar-los, no executen el software o programa, sinó que 

es comporten com el hardware.  

Així doncs, el que fem per a configurar la nostra FPGA és unir o deixar sense 

connectar les diferents cel·les que la formen per tal que formin al final el circuit 

adequat.  

Cada un dels vèrtexs de les cel·les s’anomena bit de configuració, i pot estar 

connectat (1) o desconnectat (0). 
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Figura 8: Configuració de connexions en una FPGA 

Aquestes connexions s’estenen per totes les cel·les de la FPGA, i per tant 

aquesta es re configura assignant els diferents valors als bits de configuració, 

estan en un principi tots desconnectats i quedant finalment connectats per a 

poder generar el nostre circuit.  

 

Figura 9: Exemple de connexions en una FPGA 

Tots aquests valors que prenen els bits de configuració s’agrupen en una fila de 

bits anomenada bitstream, que es transmet a la FPGA bit a bit per a configurar-

la. Cal afegir també que les FPGA són volàtils, de manera que quan es 

desconnecten de l’alimentació també perden la seva configuració, i es per això 

que aquesta s’emmagatzema en una memòria de configuració col·locada a la 

PCB que emmagatzema el bitstream i el transmet a la FPGA cada cop que 

aquesta s’engega (15).  

Així doncs per a poder dissenyar i sintetitzar el nostre circuit a la FPGA tenim 

dues maneres de dur-ho a terme:  
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Disseny Digital o llenguatge de descripció de hardware (HDL): Per a dissenyar 

el circuit s’utilitza un entorn gràfic, que posteriorment el passa a llenguatge 

descriptiu, sintetitza i genera el bitstream. 

 

Figura 10: Implementació mitjançant HDL 

Disseny de blocs en codi: Per a dissenyar el nostre circuit s’utilitzen blocs de 

llenguatge o codi, que després es sintetitza i genera el bitstream (16).  

 

Figura 11: Implementació mitjançant blocs de codi 

Amb els dos mètodes de configuració de la FPGA, la següent pregunta que ens 

hauria de sorgir és quin dels dos fem servir per a poder configurar l’Alhambra II i 

conseqüentment el nostre robot. Al tenir però, un programa inicial realitzat amb 
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Icestudio des del qual treballar, no ens fa falta escollir entre els dos perquè ja en 

tenim un de començat.  

1.2.1 Icestudio 
 

Per començar, l’Icestudio es un entorn de disseny gràfic o visual i,  òbviament, 

seguint la línia dels altres programes i conceptes utilitzats es un programari 

totalment lliure. 

 

Figura 12: Entorn Icestudio 

Tal i com indica el seu nom, la seva creació sorgeix arrel de la toolchain IceStorm 

ja anomenada en anterioritat que va permetre accedir a certes FPGA i alliberar-

les del sector privatitzat. Tot i que va ser creat per l’empresa BQ, des de l’any 

2017 està essent desenvolupat per col·laboradors i voluntaris, amb iniciatives 

com FPGAwars amb l’enginyer Juan González Gómez al capdavant (17).  

El programa doncs ens permet dissenyar el circuit que desitgem mitjançant una 

sèrie d’elements bàsics com ara portes lògiques i dispositius combinacions o 

seqüencials simples com poden ser multiplexors o descodificadors, entre altres. 

Una part interessant d’aquest sistema, és que al final tots aquests components 

en forma de blocs que es veuen gràficament a la pantalla, en el seu interior 

només representen unes quantes línies de codi Verilog (el programa s’encarrega 
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de transformar-ho abans d’enviar-ho cap a la FPGA), de manera que és possible 

i molt útil, anar generant cada cop blocs més complexes amb Verilog, o fins i tot 

incrustar-lo en algun segment si ho necessitem.  

Era important destacar aquesta funcionalitat, ja que per al desenvolupament del 

nostre circuit són claus un bon grapat de blocs creats posteriorment per la 

comunitat, de manera que no ens cal crear o aprendre el llenguatge per a poder-

los fer, sinó buscar la llibreria on es troben i importar-los al nostre banc de treball. 

Remarcar en particular, i un altre cop, la comunitat FPGAwars que, a part de 

mantenir el programa en marxa i actualitzat, fan una tasca extraordinària de 

divulgació amb manuals i classes gratuïtes a internet, fòrums i investigació 

constant sobre el tema (18).  

 

1.3 Els servomotors 
 

Els servos són, sense cap mena de dubte, un dels dispositius claus per al 

funcionament de la majoria de robots (el nostre inclòs), ja que són els 

encarregats de generar el moviment. 

El servomotor és un motor, però, que ens permet tenir un control precís de la 

seva posició angular, acceleració o velocitat, al contrari d’un motor normal i 

corrent que no disposa de tantes funcionalitats.  

Això es possible ja que en realitat no es tracta tan sols d’un motor en particular, 

sinó que és una combinació de sensors i motors que ens permet tenir un sistema 

de control de llaç tancat, per tal de poder controlar la velocitat de rotació i posició 

amb la seva pròpia retroalimentació.  
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Figura 13: Exemple d'un sistema de llaç tancat 

El sensor encarregat d’informar de la posició i velocitat s’anomena encoder , i 

ens serveix per informar al controlador de qualsevol discrepància de posició o 

velocitat per tal d’ajustar-la a la marcada en anterioritat.  

1.3.1 El funcionament d’un Servomotor 
 

Els servomotors estan controlats per un tren de polsos elèctric que es enviat de 

manera continuada, amb l’ample d’aquests polsos variable (PWM) a través del 

seu cable de senyal.  

Normalment un servomotor només pot girar 90˚ en un costat, i 90˚ cap a l’altre, 

fent així un moviment total de 180˚. La posició neutra del motor s’anomena quan 

té el mateix rang de moviment cap a un costat que cap a l’altre, es a dir, quan es 

troba al mig.  

El servomotor actualitza la informació d’aquest tren de polsos cada 20ms, i la 

seva longitud marca la nova (o la mateixa) posició del motor. S’ha de remarcar 

que si la posició és la mateixa, el servo manté la posició fins que el tren de polsos 

varia, i es desplaça a una nova, però mai deixa d’estar actiu (19).  
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Capítol 2: Estat Inicial del Robot 
 

 

Figura 14: Estat inicial del robot 

 

Tal i com podem observar a la imatge, el punt inicial des del qual comencem a 

treballar es el següent:  

2.1 Hardware previ 
 

Pel que fa a la part més física del robot, ens trobem amb l’esquelet en bon estat, 

les quatre potes cadascuna amb tres servomotors que permeten el 

desplaçament del robot, i finalment la FPGA al centre d’aquest enganxada amb 

unes brides.  

Destacar també la necessitat d’un cable d’alimentació donat que el robot no 

disposa de cap tipus de bateria i els cables sobresurten per damunt de la PCB.  

Addicionalment tenia incorporat un Arduino amb un sensor per tal de poder 

detectar un obstacle i frenar, però no estava del tot implementat i per això no s’ha 

esmentat fins ara (es pot apreciar a la dreta de la imatge).  
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Revisem doncs les peces clau que formen el nostre robot abans de les millores 

incorporades.  

2.1.1 Alhambra II 
 

La placa que inicialment controla el robot és l’Alhambra II, una evolució de la 

primera Alhambra creada per un grup d’amics segons diuen ells mateixos a la 

web, i que en el seu temps lliure s’han dedicat a confeccionar aquesta iniciativa 

tecnològica sota el nom d’Alhambra Bits.  

La seva idea, a part de dissenyar i vendre el hardware, és apropar la tecnologia 

a la gent interessada, i per això també potencien molt el costat creatiu amb 

iniciatives com les FPGAwars o repositoris sencers de github dedicats a la seva 

comprensió i experimentació (molt important en aquest camp l’enginyer Juan 

González Gómez i els seus cursos online i gratuïts dedicats a la iniciació en la 

FPGA i la seva programació, que veurem més endavant) (20).  

 

 

Figura 15: Alhambra II 

 

Pel que fa a la placa en si mateixa, el principi d’aquesta es una FPGA compatible 

amb el toolchain Icestorm anomenat anteriorment, per tal de poder accedir a 

totes les seves funcionalitats de manera lliure i gratuïta (de fet, amb aquesta eina 
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s’aconsegueix desbloquejar més cel·les bàsiques de programació, concretament 

passant de 3520 a 7680, ja existents en la placa òbviament, però inutilitzades 

per part del fabricant, al ésser la FPGA més bàsica que la seva germana gran) 

de la família iCE40 produïda per Lattice Semiconductor (21).  

Cal destacar també la distribució del pinout calcada a la de l’Arduino Uno, fet 

possible per poder aprofitar totes les amplificacions dissenyades per aquesta 

placa molt més popular de manera molt senzilla.  

Característiques Tècniques:  

- FPGA iCE40HX4K-TQ144 de lattice 

- Hardware lliure 

- Compatible amb el toolchain Icestorm 

- Pinout igual que el d’Arduino Uno 

- Oscil·lador 12MHz 

- Alimentació USB amb dos connectors. Fins a 4,8A. 

- 20 pins input/output 3.3V (tolera 5V) 

- Dispositiu FTDI 2232H USB per programar la FPGA 

- 8 LEDs  

- Interruptor ON/OFF i RESET 

- Memòria flash de 4MB 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2 Servomotor SG90 
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Els servomotors que porta incorporats el nostre robot són els SG90 de l’empresa 

tower Pro, uns dels més habituals del mercat (22). A continuació s’adjunten unes 

quantes característiques tècniques seves:  

● Pes: 9g 

● Dimensions: 22,2 x 11,8 x 31 mm 

● Força: 1,8 kg/cm 

● Velocitat: 0,1 s/60˚ 

● Alimentació 4,8V 

● Temperatura de funcionament: 0 ˚C - 55˚C 

 

Figura 16: Servomotor SG90 

 

 

2.1.3 Moviment preexistent  
 

Tal i com hem esmentat al  principi, el robot porta carregat a la FPGA un 

programa que el permet, movent les quatre potes de forma coordinada, avançar 

endavant, tot i que d’una manera una mica brusca i sense possibilitat d’alterar 

aquest moviment. Tot això realitzat amb un programa que alterna les posicions 

mitjançant multiplexors. 

Abans d’analitzar el programa, hem de veure quin es el moviment que s’està 

implementant i quines directrius segueix.  

La idea inicial del moviment és imitar el desplaçament d’un animal quadrúpede, 

en aquest cas un gat. La idea general és mantenir una posició estable i fixa de 3 

potes fixant el robot i donant-li estabilitat mentre la pota restant avança. Quan 

aquesta cama acaba el moviment, fa la funció de trípode i avança la següent.  
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Figura 17: Esquema de moviment inspirat en un gat 

Tal i com podem observar en la figura superior, podem dividir primerament el 

moviment de cada pota en dos variables; la posició vertical i la horitzontal. Si 

observem el moviment de la pota posterior dreta, podem observar com en el 

primer dels quatre cicles la pota s’eleva alhora que es desplaça cap endavant, 

de manera que no s’arrossegui pel terra mentre camina, i al final del cicle la pota 

ja es troba en la seva posició més avançada i tocant a terra.  

La resta dels tres cicles de moviment de la pota consisteixen en una part, 

aguantar la pota a terra de manera que serveixi de suport, mentre que alhora va 

retrocedint una mica la posició per tal d’assegurar l’estabilitat del robot i la 

continuïtat del moviment. 

És important en aquest esquema observar com en els quatre cicles en que es 

divideix el moviment del robot, mai coincideixen dos potes alçades. D’altra 

banda, quan una pota es desplaça horitzontalment, les altres també fan la seva 

part de desplaçament, ja que el trípode que formen les tres potes tocant al terra 

és un punt clau per una correcta estabilitat.  

Analitzem ara el circuit i com es comporta, per tal de poder-lo entendre i apreciar 

les millores implementades a posteriori.  
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Figura 18: Circuit inicial de moviment del robot 

 

En la imatge podem observar quatre parts molt similars i un petit afegit a la part 

esquerra. Les quatre parts corresponen cadascuna a una pota, i el circuit de la 

part superior esquerra és l’encarregat de marcar el tempo, però ara ho veurem  

amb més detall.  
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Figura 19: Comptadors del Circuit 

La primera part del circuit és la que s’encarrega de marcar el temps correcte de 

cada moviment, i ho fa utilitzant dos comptadors. Cada comptador necessita per 

a funcionar i augmentar el seu compte, un senyal de rellotge, que com podem 

observar va “marcat” pel flanc de pujada que rep del cor. La freqüència està 

determinada per defecte a 1Hz, però es pot modificar amb una variable, tal i com 

es veu a sobre dels dos cors, funcionant un a 3Hz i l’altre a 12Hz.  

No és cap coincidència que el segon valor sigui 4 cops més gran que l’anterior, i 

és que es així perquè cadascun dels quatre moviments fets per les potes que 

hem vist en anterioritat, estan alhora subdividits en quatre, formant així el 

moviment general de quatre divisions amb el comptador inferior (3Hz, ens marca 
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els quatre moviments observats en el diagrama), i quatre subdivisions més de 

cada moviment amb el comptador superior (12Hz). 

Per acabar d’explicar com funciona la resta, els Leds simplement ens marquen 

que el moviment es realitza correctament (dos Leds per a cada comptador), i el 

0 que entra a l’entrada rst del comptador serveix perquè aquest no es reiniciï, 

mentre que el 1 de cnt habilita el comptador. La variable situada a la part superior 

ens marca el valor màxim que assoleix el comptador abans de reiniciar el 

compte. 

Implementació del moviment d’una pota 

 

Figura 20: Implementació del moviment d'una pota 

El circuit de la figura és el que implementa el moviment complet d’una de les 

quatre potes, i com que  realitzen totes quatre els mateixos moviments però 

desfasats, només ens en cal explicar una.  
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Si observem l’esquema, es poden apreciar tres blocs força diferenciats entre si, 

i cadascun d’aquests tres blocs amb una sortida, que és la del servomotor 

corresponent (el superior és l’encarregat de mantenir la pota rígida, el del mig 

s’encarrega de pujar i baixar la pota i el darrer realitza el moviment de 

desplaçament). A la part superior dels tres blocs principals hi ha 16 ramificacions 

diferents, i corresponen justament a les 16 posicions que s’implementen en cada 

servomotor. Per comprendre millor com es selecciona cada moviment, hem 

d’endinsar-nos en un dels tres blocs i veure com funciona internament: 

 

Figura 21: Sistema de selecció de posició 

 

Si desgranem l’esquema superior ens trobem amb els 16 moviments que ha de 

realitzar el servomotor dividit en quatre grups de quatre, i representats per una 

constant que escrita en decimal ens genera el senyal corresponent de 8 bits.  

 

Figura 22: Posicions dels servomotors 
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Per a poder seleccionar, en primer lloc quin grup de senyals toca enviar al 

servomotor, tenim un multiplexor a la part superior dreta, que va guiat amb el 

senyal del comptador més lent: 

 

Figura 23: Multiplexor 

Això permet marcar el cicle de quatre moviments que hem vist gràficament, i dins 

de cadascun d’aquests cicles, les quatre particions que tenen les delimita el 

comptador més ràpid mitjançant un altre multiplexor: 

 

Figura 24: Multiplexor que selecciona la posició 

Finalment, el senyal indicat arriba al servo, que mitjançant un bloc dóna el senyal 

en forma de polsos com s’ha explicat en anterioritat. En aquest bloc, el senyal de 
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write i enable estan sempre activats “1”, la posició és la constant corresponent, i 

la constant superior és la duració del període del servo, 20ms: 

 

Figura 25: Bloc de control del servo 

Un cop vist el funcionament d’una pota, és innecessari comentar com 

s’implementen la resta, ja que l’única diferencia la trobem en el desfasament de 

posicions i en les diferents constants que assignem als servos, ja que no estan 

tots encarats de la mateixa manera (2).  

  

2.2 Millora del Hardware 
 

Vista la situació inicial i el funcionament del robot, la primera millora a 

implementar que comença en la part física, és canviar una mica el funcionament 

del robot en si mateix i incorporar definitivament un microcontrolador per a poder 

ara sí, emular el sistema nerviós d’éssers vius  (entre ells els humans) tal i com 

hem vist en alguns dels robots anteriors inspirats biològicament.  

 

2.2.1 El Sistema Nerviós 
 

El sistema nerviós dels humans és el seu sistema més important, i la seva funció 

cabdal és el processament de tots els senyals interns i externs per tal de poder 

regular els altres òrgans i sistemes. Tot i que habitualment al sentir parlar de 

sistema nerviós ja l’associem directament a les neurones (les quals efectivament 
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són la clau per a poder processar i transmetre la informació a tot el sistema 

nerviós), aquestes no podrien funcionar sense les cèl·lules glials, que els donen 

suport i protecció (23).  

 

Figura 26: Connexions entre neurones 

Així doncs, aquest sistema de control del cos que funciona transmetent impulsos 

elèctrics per tota la xarxa de terminacions nervioses és comú als animals amb 

columna vertebral, artròpodes, mol·luscs, platihelmints i cnidaris.  

Podem distingir tres funcions bàsiques que desenvolupa el sistema nerviós:  

- Sensorial: S’encarrega de percebre els estímuls interns i externs, 

mitjançant receptors o òrgans receptius. Els canvis poden variar des de la 

pressió exterior fins a la concentració de substàncies químiques a l’interior 

del cos.  

- Integradora: Analitza la informació que ha captat anteriorment i depenent 

d’aquesta pren les decisions. Es modifica segons la informació guardada 

i es recupera de la memòria.  

- Motora: Provoca la resposta dels músculs o glàndules. Estimula o inhibeix 

els músculs o glàndules del cos.  

Un cop vistes les diverses funcions que desenvolupa el sistema nerviós, ara 

veurem les seves parts, o com es divideix, ja que és d’aquí d’on surt la idea que 

apliquem a posteriori al nostre robot (24).  
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Figura 27: Sistema nerviós 

El sistema nerviós doncs, es pot dividir en dos grans subgrups; el sistema nerviós 

central (SNC) i el sistema nerviós perifèric (SNP).  

Veiem les seves característiques:  

- Sistema Nerviós Central (SNC):  Bàsicament és el centre de control, rep 

la informació sensorial del sistema nerviós provinent de diverses parts del 

cos i coordina aquesta activitat per a poder produir i controlar les 

respostes del cos. Agrupa les funcions més complexes com poden ser les 

emocions, aprenentatge, comunicació i sensacions.  

Les seves dues parts principals són l’encèfal i la medul·la espinal.  

 

L’encèfal alhora esta format per:  

o El cervell: L’òrgan que controla les accions voluntàries i es 

relaciona amb l’aprenentatge, la memòria i les emocions.  
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o El cerebel: Coordina els moviments, reflexes i l’equilibri del cos 

o El bulb raquidi: Dirigeix les activitats dels òrgans interns, com ara 

la temperatura o els batecs del cor.  

La medul·la espinal, d’altra banda, es connecta a l’encèfal i es troba 

protegida per tota la columna vertebral. La seva funció és transmetre la 

informació des de les diverses parts del cos fins a l’encèfal, i a l’inrevés. 

En el cas de moviments reflexes que no necessitin de l’actuació de 

l’encèfal, l’encarregat de dur-los a terme es la medul·la espinal.  

 

- Sistema Nerviós Perifèric (SNP): És la part del sistema nerviós que conté 

tots els nervis que no trobem al SNC. La seva funció és connectar el SNC 

als diferents òrgans, les extremitats i la pell. Aquests nervis s’estenen des 

del SNC fins a les parts més externes del cos i permeten que l’encèfal i la 

medul·la espinal rebin i enviïn informació a les diferents àrees del cos per 

poder reaccionar als impulsos.  

-  

Alhora, el SNP es divideix en el sistema nerviós somàtic i el sistema 

nerviós autònom (23).  

 

o Sistema Nerviós Somàtic: És la part que s’encarrega de transportar 

la informació sensorial i motora fins al SNC i a l’inrevés. Està format 

per neurones sensorials (transporten informació dels nervis al 

SNC) i les neurones motores (transporten informació des del 

cervell i la medul·la a les fibres musculars de tot el cos).  

 

o Sistema Nerviós Autònom: La part encarregada de regular les 

diverses funcions involuntàries del cos, com poden ser la digestió 

o els batecs del cor. Aquest sistema controla aspectes que 

generalment no fem voluntàriament, de manera que no ens cal 

pensar en fer-les.  

Del Sistema Nerviós Autònom surten dues branques: el sistema 

simpàtic (regula la resposta d’escapar o lluitar i prepara al cos per 
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reaccionar amb rapidesa) i el sistema parasimpàtic (manté les 

funcions corporals normals i conserva els recursos físics). 

 

 

 

2.2.2 Aplicació del Sistema Nerviós 
 

Ara que ja tenim la teoria de les diverses parts del Sistema Nerviós, hem de 

veure com podem aprendre i aplicar-la al nostre robot. En primer lloc per a poder 

implementar el sistema desitjat, necessitem un SNC que s’encarregui de rebre 

els estímuls externs, emmagatzemi la informació i respongui a aquesta enviant-

la al SNP, en aquest cas un microcontrolador serà l’encarregat de dur a terme 

aquestes tasques.  

En segon lloc necessitem que li arribin els estímuls externs, per tal que el 

microcontrolador rebi la informació i la pugui gestionar, de manera que 

necessitem alguns sensors.  

I finalment necessitem la part que faci de SNP, que enviï la informació als 

actuadors (en el nostre cas els 12 servomotors) per a que puguin realitzar el 

moviment pertinent, cosa que ja tenim en forma de la FPGA.  

2.2.3 Aplicant la Teoria a la Realitat 
 

Un cop vist com podem aplicar la biologia al nostre robot, per tal de fer-lo més 

funcional, és hora d’aplicar els conceptes a la realitat i plasmar-los físicament. 

Abans però, no ens podem oblidar d’una necessitat imperiosa per a solucionar, 

el tema de l’energia del robot.  

Per molt que dissenyem un millor sistema de presa de decisions i moviment, si 

el robot sempre ha d’anar lligat a un cable per a poder-se desplaçar, perd gran 

part del seu atractiu, de manera que hem de buscar una forma de fer-lo més 

autònom.  

Per poder aconseguir l’autonomia desitjada, la solució és dotar al robot d’una 

bateria que pugui alimentar tots els seus components. Amb aquesta “solució” i 
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els components que ja hem esmentat anteriorment que s’hi han d’afegir 

(microcontrolador o sensors), ens sorgeix un altre inconvenient a solucionar, i és 

que la PCB Alhambra II, que fins al moment era l’encarregada de distribuir tot el 

corrent alimentant els servomotors, ara ja no pot subministrar tanta energia. Per 

tant, hem d’afegir al nostre disseny un conversor que ens permeti alimentar d’una 

banda la FPGA, i d’altra banda el microcontrolador, els sensors associats a ell i 

els servomotors. D’aquesta manera aconseguim repartir millor la potencia, i ens 

garanteix un bon funcionament de tots els components.  

 

Figura 28: Esquema de la Unitat de Control 

Podem observar que a l’afegir cada cop més elements al robot, alhora de portar-

ho a la practica ens resultaria amb una part superior plena de cables per tot arreu 

i aguantat i connectat de mala manera. Per tant la solució és dissenyar una PCB 

que ens permeti acoblar-la a la PCB Alhambra II i connectar la resta d’elements 

de manera més eficient possible, creant el que anomenarem la Unitat de Control. 

 

 

2.2.4 Creant la Unitat de Control 
 

2.2.4.1 KiCad 
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Per tal de poder dissenyar la nostra PCB on col·locar tots els components i 

connectar tots els que siguin possibles mitjançant connexions de la placa, el que 

s’ha fet servir, en línia amb la resta del treball, ha estat un software lliure, en 

aquest cas el KiCad.  

Aquest és un programa per automatitzar el disseny electrònic. Facilita els 

dissenys esquemàtics d’un circuit electrònic i la seva posterior conversió a placa 

amb el circuit imprès (PCB). Cal destacar com a curiositat, que va ser creat per 

Jean-Pierre Charras, i des de llavors ha anat evolucionant amb col·laboradors 

voluntaris i donacions, i des del 2013 compta també amb el suport d’una divisió 

del CERN.  

A part de les dues parts diferenciades de dissenys esquemàtics i de la placa, 

també compta amb un editor de components esquemàtics i un altre dels 

anomenats footprints o petjades (on podem crear fins i tot la versió en 3D dels 

components), cadascun pertany als dos modes d’edició comentats anteriorment 

(25).  

2.2.4.2  Una ullada als components físics necessaris 
 

Per tal de poder començar a dissenyar els circuits, i traslladar-los a la placa, hem 

de deixar clar quins components físics són els escollits, ja que les connexions 

d’aquests i les dimensions són necessàries per al disseny. Per tant enumerem 

els diferents components i una imatge seva per poder-los apreciar a la realitat.  

PCB Alhambra II: La peça del sistema nerviós del nostre robot amb la qual 

portem treballant des del principi, i l’encarregada d’enviar les ordres als servos. 
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Figura 29: Alhambra II 

Microcontrolador Arduino Nano v3: L’escollit per a ser el cervell del robot, i 

l’encarregat de processar els senyals i enviar la informació necessària. Donat 

l’espai reduït del qual disposem damunt del robot, trobar un microcontrolador de 

capacitats reduïdes, però alhora amb un bon nombre de pins per a poder 

connectar sensors, o fins i tot la FPGA directament, i amb un port USB des d’on 

poder-lo programar directament des del PC fan de l’Arduino Nano v3 el candidat 

ideal.  

Entre les seves característiques també trobem un voltatge necessari de 5V, 

32KB de memòria flash, un rellotge de 16 MHz, 8 pins analògics, 22 pins digitals 

i un consum de 19mA (26).  

 

Figura 30: Arduino Nano v3 
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Conversor DC-DC: Pel que respecta al conversor, bàsicament és una manera de 

repartir la potència de la bateria en dos, per tenir-ne suficient per una banda per 

la FPGA i d’altra banda el microcontrolador, els servos i sensors respectivament. 

L’alimentació d’aquests és a 5V, per tant vam seleccionar un conversor no gaire 

gran i amb dues sortides d’aquest voltatge.  

És de la marca JZK, l’alimentarem a través d’un jack i la sortida per l’entrada de 

12V és de 5,2V i 6A (27).  

 

Figura 31: Conversor DCDC 

La resta de components que soldarem a la placa són pins de connexió comuns 

per treure el voltatge de la placa per cable i després distribuir-lo amb pistes i 

connectors mascles per a poder connectar la unitat de control a la PCB de 

l’Alhambra II.  

Cal també fer un breu resum del que és una PCB abans de llençar-nos al seu 

disseny i fabricació. Una PCB tal com hem remarcat anteriorment funciona com 

a base per col·locar (soldant la majoria dels components) i connectar els nostres 

components, essent doncs una placa amb un circuit imprès evitant d’aquesta 

manera el cablejat exterior.  

Aquests components que col·loquem en la PCB van units per pistes conductores, 

generalment de coure i la gran majoria soldats a la base de la placa, construïda 

normalment en polímer o resina de vidre amb una base no conductora. Les 

plaques poden tenir diverses capes de pistes de coure, depenent de la seva 

complexitat, tot i que les més normals solen tenir-ne una o dues per a poder 

realitzar més connexions i que no es creuin al tenir dos “alçades”.  
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2.2.4.3 Circuit Esquemàtic  
 

El primer pas per a poder dissenyar la PCB és utilitzar l’editor d’esquemes del 

KiCad i començar a col·locar en primer lloc tots els components per a poder-los 

connectar degudament.  

Tot i que la biblioteca és molt àmplia, és impossible que existeixi una 

representació de cada component físic, i en el nostre cas el conversor necessari 

no el tenim disponible.  

Això no es cap problema, ja que el programa té un editor molt complet on podem 

crear el nostre component, i al ser l’Esquemàtic, l’editor,  no importa la mida o el 

disseny, sinó el tipus d’entrades i sortides i la seva correcta representació.  

A la figura següent podem observar doncs el component creat, amb les seves 

entrades i sortides corresponents, amb les etiquetes i funcionalitats.  

 

Figura 32: Representació del conversor en l'esquemàtic 

Com que aquest programa és força popular, tenim la representació de la resta 

d’elements, així com de la PCB de l’Alhambra II ja disponibles; veiem com han 

quedat connectats i col·locats tots els components.  

 

 

 

 

 



 
 

42 
 

2.2.4.4 Explicació de l’Esquemàtic 
 

 

Figura 33: Circuit Esquemàtic 

Un cops connectats tots els components, analitzem com queden i perquè estan 

representats o units d’aquesta manera.  

A la part superior esquerra podem observar, en el centre el nostre símbol del 

conversor DCDC, que d’una banda va connectat al jack i al connector des d’on 

el podem alimentar amb l’entrada de 12V, i d’altra banda treu 5V per poder 

alimentar tot el robot a través d’un connector de dos entrades i un USB. 

Els altres dos elements que ressalten en l’esquema són la PCB de l’Alhambra II 

situada al centre, i el microcontrolador Arduino Nano a la part superior dreta.  

Si observem en primer lloc la PCB Alhambra II, podem observar que 12 de les 

seves sortides digitals van a parar a 12 connectors diferents de 3 entrades, on 

una d’elles és el pin de la PCB, l’altra l’alimentació de 5V i la darrera Ground. 

Això es una manera d’ordenar les connexions dels 12 servos, per a fer-les més 

senzilles ja que al final la PCB de l’Alhambra II quedarà tapada per la nostra 

unitat de control.  
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També podem observar que tenim 6 pins analògics de l’Alhambra II connectats 

directament a pins del microcontrolador, i això està fet d’aquesta manera, per tal 

que la connexió entre els dos elements de control del robot per on s’envien les 

instruccions sigui més neta i sense utilitzar cables que anirien per damunt. 

Finalment doncs, tenim el microcontrolador Arduino nano, que a part de les 

connexions amb la FPGA i les d’alimentació i Ground, té 6 pins que connectem 

a uns connectors normals fora del microcontrolador, de manera que després a 

l’hora de connectar els sensors hi puguem accedir més fàcilment.  

Els pins restants de la FPGA o el microcontrolador també surten fora en forma 

de connectors de manera que siguin més accessibles per a futures connexions.  

2.2.4.5 Representació Física 
 

Un cop tens ja tot l’esquemàtic muntat correctament i connectat tal i com vols, el 

següent pas és agafar aquest esquema “teòric” i portar-lo al pla físic, però per 

això en primer lloc hem d’assignar a cada component la seva empremta o 

“footprint” que ens determina la forma física concreta de l’element, amb les seves 

entrades i sortides i tots els elements que pugui tenir.  

Tal i com hem esmentat, la majoria d’elements ja es troben a la biblioteca del 

KiCad, ja que són força comuns, però el conversor DCDC que utilitzem no hi 

apareix, així que no tenim més remei que crear-ne l’empremta amb l’editor del 

programa.  

 

Figura 34: Representació física del conversor 
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A l’editor s’ha creat una empremta amb les mides exactes del conversor, i les 

dos entrades i sortides de les quals disposa (els quatre PADs numerats que 

apareixen en vermell). Addicionalment s’hi ha afegit el marc que envolta l’element 

i indica l’espai que aquest necessita o és recomanable deixar per tal que altres 

components o pistes no es creuin i portin problemes en el futur.  

2.2.4.6 La creació de la PCB 
 

Un cop tenim totes les empremtes carregades al nostre espai de treball, aquestes 

s’uneixen amb una línia blanca i fina entre sí depenent de les connexions que 

nosaltres haguem fet en l’esquemàtic, de manera que ens indiquen on hem de 

fer les pistes de connexions físiques.  

 

Figura 35: PCB amb els components 

El que podem veure en les dues imatges és la placa amb totes les connexions o 

pistes realitzades, la primera es tracta de les connexions que hi ha per una capa 

i la segona per l’altra, fent patent la necessitat de fer-les anar les dues. Per a 

poder crear la seva distribució, va una mica a gust del consumidor i les seves 

necessitats. En el nostre cas, la idea principal va ser fer una distribució que, 

primerament encaixés amb la PCB Alhambra II (són els pins de forma més 

rectangular que trobem a la part superior i inferior de la dreta de la PCB), fer-la 

estreta de manera que no impedís el moviment del robot i allargar-la en cas de 

necessitar més espai.  
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Figura 36: Connexions de la primera capa de la PCB 

 

Figura 37: Connexions de la segona capa de la PCB 

L’element més voluminós que és el conversor el tenim a la banda esquerra, per 

tal que l’accés per la bateria sigui més accessible i no destorbi la resta de 

components.  

A la dreta, juntament amb els pins de la FPGA, hi trobem els 12 connectors dels 

servos i els pins que com ja vam indicar, fem sortir del microcontrolador per tal 

de poder accedir-hi amb més facilitat a posteriori.  

Pel que fa al tema de les connexions, tot i que ens venen indicats els elements 

que hem d’interconnectar, el traçat de les connexions ja és cosa del dissenyador 

i també va al seu gust. Les diverses connexions estan realitzades utilitzant dues 
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capes de coure, una superior i l’altra inferior, necessàries per a poder fer 

connexions sense que s’entrecreuin les pistes, evitant curtcircuits. Les pistes de 

connexió són les mes fines i tenen un gruix de 0,25 mm mentre que les 

encarregades de dur el corrent són les que veiem de forma més marcada i 

àmplia, amb un gruix d’1 mm.  

Finalment, en aquest tipus de placa és habitual deixar la connexió de ground per 

al final, i omplir tota la placa amb un ground comú com és en el nostre cas.  

2.2.4.7 Previsualització en 3D 
 

El programa d’edició de PCB KiCad és força complert, i a part dels editors 

d’elements a l’esquemàtic i les seves empremtes, també ens permet dissenyar 

l’element en 3D i veure com queda la PCB abans d’enviar-la a fabricar.  

En el nostre cas ja tenim tots els components amb visualització 3D, excepte el 

nostre conversor, que no vam modelar ja que no el teníem físicament. Més que 

res la representació serveix per veure si tot et quadra i queda bé estèticament o 

que no xoquin els diversos components. Com que no és el nostre cas, només 

ens serveix per tema estètic, i podem veure com ens queda la nostra PCB en 3D 

abans de tenir-la fabricada.  

 

Figura 38: Visualització de la PCB en 3D 
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2.2.4.8 PCB fabricada 
A continuació podem observar la PCB ja fabricada per l’empresa AISLER, 

totalment funcional.  

 

Figura 39: PCB física 
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2.3 Implementació d’un nou sistema motriu 
 

Tal i com hem anomenat anteriorment, i un cop realitzada la millora en el 

hardware, és el torn de fer-li uns quants retocs a la part interna del nostre robot.  

Tot i que en el sistema o disseny anterior ens parlava de 16 moviments repartits 

en 4 grans grups, la realitat és que només existien 4 moviments, i per tant el 

desplaçament del servo era molt brusc ja que no hi havia passos entremig per a 

poder-lo fer més suau. Això es pot observar clarament en el circuit explicat 

anteriorment, on només existien quatre variables o posicions per a cada servo.  

 Per il·lustrar millor la nostra explicació, a continuació podem observar una 

comparació dels diferents moviments, i observar les millores a implementar.  

 

 

Figura 40: Comparativa de moviment del servo vertical 
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Figura 41: Comparativa del moviment del servo horitzontal 

Tal i com podem observar, a l’augmentar quatre cops més el nombre de 

moviments que realitza cada servo el moviment resulta molt més fluid i sense 

tants pics o desnivells. En el servo encarregat de la verticalitat potser no resulta 

tan evident, ja que només està en moviment un dels quatre cicles, i la resta 

descansa. Però en el moviment de desplaçament sí que podem observar un 

moviment molt més suau.  

Per tal d’implementar el nou sistema, la primera idea que va sorgir va ser la 

d’aprofitar el sistema ja dissenyat i implementar setze moviments enlloc dels 

quatre existents. Si algú s’estava preguntant com és que no existia ja aquesta 

solució, donat que sembla molt fàcil de dur a terme, la resposta es força senzilla: 

no funciona.  

A l’intentar implementar més moviments, i per tant fer que el multiplexor canviï 

de posició a cada pols del comptador ràpid, aquest no processa l’ordre, i enlloc 

de seguir l’ordre indicat comença a barrejar els moviments i resulta un desastre 

total.  

Després de realitzar bastantes proves (canviant la freqüència, el nombre de 

posicions, etc.), no està encara del tot clar si el sistema que falla és el dels 

multiplexors, o si és el controlador del servo que no pot gestionar els canvis 
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d’informació d’aquesta manera més analògica; així que, circuit descartat i toca 

implementar-ne un de diferent.  

2.3.1 La introducció de la ROM al nostre sistema 
 

Primerament hem d’introduir un component crucial en el nostre nou circuit, i 

aquest no és cap altre que la memòria ROM (Read-Only Memory). Aquest tipus 

de memòria que es fa anar en ordinadors i altres dispositius electrònics té la 

característica que el seu accés és únicament de lectura, mai d’escriptura i per 

tant no modificable.  

La memòria ROM es d’accés seqüencial i no depèn de l’energia. El seu contingut 

només es pot modificar de manera externa, al introduir-lo al programa, però mai 

des de dins o quan està funcionant, i com a contrapartida també és molt més 

lenta que la RAM (28).  

Ara que ja hem presentat la ROM, podem introduir el nou sistema de posicions 

per desplaçar els servos. Si abans necessitàvem multiplexors per tal d’anar 

alterant les diverses posicions, ara carregant les nostres dades en una memòria 

ROM ho tenim tot més “digitalitzat” i simplificat, almenys pel que fa referència al 

circuit i elements.  

2.3.2 Nou disseny  

 

 

Figura 42: Disseny del nou circuit 
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A l’observar el nou disseny, podem veure certa semblança amb l’anterior, 

bàsicament en els quatre blocs per les diferents potes o l’encarregat de portar el 

tempo situat a la part superior esquerra. Desgranem ara, com funciona el nou 

circuit.  

2.3.3 Comptador 

 

Figura 43: Comptadors del nou circuit 

En primer lloc, en aquest circuit només ens cal un sol comptador, ja que no 

subdividim els moviments en quatre grans blocs, sinó que només ens interessen 

les posicions individuals, i en el nostre cas en concret podem veure que seran 

32, tal i com està indicat damunt del comptador.  
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2.3.4 Moviment d’una pota 

 

Figura 44: Moviment d'una pota en el nou circuit 

Aquí ja sí que observem unes diferències més notables. En primer lloc, hem 

d’adaptar el format que surt del comptador a l’adequat per al bloc que farà servir 

la memòria ROM, de 8 posicions omplint els bits insignificants amb 0 per 

aconseguir-ho. 

El bloc que controla el servo continua essent el mateix, la diferència la trobem 

però, en la manera d’implementar les posicions, on fem servir la memòria ROM.  

Per tal d’aplicar aquest bloc, primerament s’ha construït una llista amb 32 valors 

i llenguatge hexadecimal per a que ho pugui llegir correctament, i s’ha guardat al 

mateix lloc on tenim el programa per a que es pugui exportar sense problemes. 

La mida s’ha posat de 32, però es podria fer encara més gran, afegint 64 o 128 

posicions per a fer un moviment encara més precís.  
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Figura 45: Fitxer de moviment d'una pota 

I l’únic detall nou que ens queda per revisar, és el comportament del servo de 

cada pota que no realitza cap moviment, només conserva la posició. S’ha 

considerat adequat doncs, que tota l’estona llegís la mateixa constant i que no 

hagués de tenir un sistema especial, ja que no és necessari en el seu cas.  

 

Figura 46: Sistema de moviment dels servos fixes 
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Capítol 3: Resultat final del Robot 
 

A continuació podem observar unes imatges del muntatge final de la unitat de 

control al robot, i com queda tot desplegat:  

 

Figura 47: Vista superior del sistema 

 

 

Figura 48: Vista lateral del sistema 
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Figura 49: Robot final amb les millores implementades 

 

Cal destacar del nostre prototip final del robot unes quantes coses. En primer lloc 

es pot observar com el microcontrolador està una mica aixecat de la PCB. Per 

errors de càlcul coincideixen alguns connectors de la FPGA amb els del 

microcontrolador si ho ajustem massa. De manera que s’ha de deixar una mica 

d’espai; un error a corregir en el pròxim prototip. Tampoc s’ha tingut temps per 

implementar la bateria per tal que es pogués desplaçar de forma més autònoma, 

queda pendent per al futur, només fa falta instal·lar-hi una bateria. El circuit 

dissenyat i implementat amb la memòria ROM funciona perfectament però, i es 

noten els moviments del robot molt més fluids.  
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Conclusions 
 

Ara que ja ens trobem amb el treball acabat, es el moment de treure unes 

quantes conclusions de la feina realitzada. 

Cal destacar en primer lloc, que al inici d’aquest treball, el meu coneixement 

sobre les FPGA era nul, no sabia ni de la seva existència, així que la feina de 

documentació i l’aprenentatge han sigut una constant durant la duració del 

treball.  

Dels objectius marcats al principi, val a dir que amb més o menys encerts han 

estat tots complerts.  

Per la part que respecta al hardware, la millora i ampliació és clara, sobretot amb 

la nova Unitat de control implementada i les funcions que es poden desenvolupar 

a partir d’aquí. Ha faltat en aquesta part l’aplicació de la bateria (és només 

comprar-ne una i col·locar-la) i poder implementar el sistema de control desitjat 

(amb el microcontrolador i la FPGA funcionant a l’uníson), però queda pendent 

de realitzar en el futur.  

La part de millora del moviment, que en un principi havia de ser senzilla ja que 

teníem un circuit operatiu, ha donat també força problemes, i molt temps de 

provar noves solucions, fins arribar a la implementació de la memòria ROM que 

ens permet tenir molta més precisió.  

 I no voldria pas deixar de remarcar l’aprenentatge aconseguit realitzant aquest 

treball, ja que des del meu punt de vista ha sigut molt important. Coses com 

aprendre a programar amb un entorn diferent, unes eines que son noves i sobre 

una plataforma que desconeixia, sense deixar de banda el disseny i fabricació 

d’una PCB, tema també totalment nou per a mi.  

Sols queda doncs concloure el treball de final de grau amb la satisfacció d’haver 

complert els objectius i sobretot haver guanyat noves competències en camps 

fins ara inexplorats.  
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