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1. Introducció 

2. Eines i material 

 

 

En aquest manual us proposem una sèrie d’activitats relacionades amb la robòtica educativa. 
L’objectiu d’aquest és el de proporcionar la informació necessària per el disseny, la fabricació, el 
muntatge i la programació d’un 3Dbot.Per poder-ho fer, en primer lloc utilitzarem el programa 
SketchUp per dissenyar el xassís del robot amb tres dimensions, després l’imprimirem en una 
impressora 3D i li muntarem la resta de les peces.  

Per programar-lo, utilitzarem ArduinoBlocks,  que permet programar mitjançant llenguatge gràfic de 
blocs basact en Blockly de Google. Totes aquestes aplicacions són gratuïtes i es poden descarregar 
fàcilment. 

Una vegada el robot estigui muntat i operatiu caldrà programar-lo per fer una sèrie de reptes en unes 
pistes dissenyades per aquesta funció. 

 

 

Per dissenyar i muntar el nostre robot en primer 
lloc necessitem un ordinador operatiu amb els 
programes: Connector ArduinoBlocks. Google 
ScketchUP Make amb el l’extinció STL. Per a la 
fabricació del xassís  també serà necessari tenir 
accés a una impressora UpMini  perfectament 
calibrada i amb material i, per al muntatge, 
necessitarem un tornavís d’estrella i unes alicates 
per treure el possible material de suport i 
aguantar les femelles. 

Per fer el que ens proposem cal el material d’un 
kit Imagina-Arduino 3Dbot però sense xassís ja 
que imprimirem el nostre disseny: 

 

Kit Imagina-Arduino 3dBot (Ref. RBL0965-
Snap4A) 

La programación se puede realizar usando 
ArduinoBlocks (modo gráfico) y con el IDE de 
Arduino (modo textual). 

 

COMPONENTES:  

2 soportes para sensores  

2 ruedas 
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2 juntas tóricas  

1 bola de plástico. 

2 motores (Ref. Bo1_120). 

1 Placa de control basada en Arduino Uno Rev3 con cable USB. 

1 shield Imagina Arduino V3 Innova Didactic (Ref. RBL0692_V3). 

3 sensores fotoeléctricos de línea con cable y conectores (Ref. RBL0673-RAST). 

3 cables M-M de 20 cms. para conectar los sensores de línea. 

1 power-bank 5V/2200 mAh (Ref. VL2200PB001GR). 

1 sensor de ultrasonidos de 4 pins (Ref. HC-SR04). 

1 sensor bluetooth modificado a 57600 baudios (Ref. HC-06S). 

1 juego de tornillería compuesto por: DIN7981 2,9×25 (4 unidades) - DIN7981 2,9×9,5 (6 
unidades) - DIN7981 2,9×6,5 (2 unidades) -  DIN7985 M3x12 (2 unidades) - DIN934 M3 (2 
unidades). 

1 Mando a Distancia 
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3. Disseny del xassís amb SketchUp 
 

 

En primer lloc caldrà dibuixar la peça que ens falta per muntar el cotxe, el xassís, per fer-ho 
utilitzarem el programa Google SketchUp que permet dibuixar objectes en 3D. El disseny es podrà 
imprimir posteriorment amb una impressora 3D UpMini. Els apartats següents són un tutorial per 
aprendre a dibuixar amb 3D en el Google SketchUp. 

La missió del xassís serà ajuntar totes les peces anomenades anteriorment format un robot que 
tindrà múltiples funcions i es podrà programar amb un ordinador. 

 

 

La manera més fàcil de treballar amb el Google SketchUp és dibuixar formes amb dues dimensions i 
dotar-les d’altura (volum) amb l’eina empènyer. Per aprendre millor el funcionament d’aquesta eina 
farem un cub d’un centímetre de costat. 

Per començar, farem un quadrat d’un centímetre de costat amb l’eina 

de fer rectangles ( ), cliquem l’eina i després sobre l’origen, ja que és 
millor treballar al centre de l’espai, per assegurar que mesuri un 
centímetre quadrat, cliquem: “10;10” ja que cada costat fa 10mm. Una 
vegada entrades les mides cliquem enter i el quadrat ja quedarà 
generat. 

Cliquem sobre l’eina empènyer ( ) i després sobre el quadrat, 
entrem l’altura: 10mm i cliquem intró, amb això ja tenim el cub fet. 
També podem posar la mida arrastrant i clicat amb la rateta. 

També podem utilitzar aquesta eina per fer forats de qualsevol 
forma o trossos de material que sobre-surtin. Si arrastrem cap 
endins fem forats, si arrastrem cap a fora sortints, si arrastrem fins 
arribar a l’altre extrem de la peça podem fer forats passants, per 
això, cal desplaçar la figura fins que el programa ens marqui un punt 
de l’altre extrem de la peça vigilant de no passar-nos. 

 

 

3.1. Figures simples amb l’eina empènyer 
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El llapis ( ) és un eina més lenta que l’anterior que et permet fer les figures segment a segment, 
per fer-la servir només cal clicar al punt inicial del segment que volem crear i després al punt final, 
també podem introduir la longitud amb el teclat després de clicar el primer punt (el separador 
decimal ha de ser la coma). 

Per fer línies perfectament horitzontals o verticals hem de controlar que surti de color blau, verd o 
vermell. Blau significa línia perfectament vertical, verd, perfectament horitzontal i vermell 
perfectament horitzontal i perpendicular a l’eix verd. Quan volem que l’extrem d’un segment 

coincideixi amb l’extrem d’un altre el programa ens ho marca amb uns punts verds ( ), 

també ens marca els punts centrals dels segments amb blau ( ). 

Amb aquesta eina podríem fer el cub anterior o peces amb formes una mica diferents com la 
següent: 

 

A la imatge de la dreta podem veure de quins colors ens han de quedar les línies perquè la figura 
quedi bé (línia negre significa ni vertical ni horitzontal). Quan tanquem una superfície correctament 
es genera un pla, si el pla queda més fosc per la part exterior que la interior cal prémer amb el botó 
dret sobre ell i clicar “girar cara” o “reverse faces”. 

 

 

A més de fer figures cal aprendre les eines per moure’ns a l’espai, per fer-ho, tenim 3 eines: l’orbital, 

la mà i el zoom respectivament ( ), l’orbital serveix per canviar l’angle en que veiem les 
coses, la mà per canviar la nostra posició respecte els objectes i el zoom per acostar-nos i allunyar-
nos.  

Per seleccionar els objectes cliquem 
sobre ells una vegada si només volem 
segments, dues vegades seguides per 
plans i tres vegades per peces senceres 

3.2. Figures amb el llapis 

3.3. Moviments i girs 
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com podem veure a la imatge de la dreta. 

 

Finalment, tenim les eines de moure i girar 

respectivament ( ) que ens permeten moure els 
objectes (abans d’utilitzar aquestes eines hem de 
seleccionar els objectes completament amb 3 clics). 
També podem desplaçar els objectes sobre un sol eix i 
escriure la distància exacta amb el teclat i, fins i tot,  el 
nombre de graus exactes a girar. El semi-cercle de gir 
també es posa del color de l’eix el qual gira la peça. 

Igual que per fer segments, per fer moviments cal clicar el 
punt inicial de la peça i després el final. Per fer girs posem 
el semi-cercle en el l’eix respecte el qual volem girar, cliquem l’angle inicial i després l’angle final. És 
important recordar que cal seleccionar tota la peça si no es mou només una part i queda deformada. 

 

 

El tron ens permet fer qualsevol cos de revolució: esferes, 
figures toroïdals, copes, gots ... Per aprendre a fer-lo servir 
crearem una esfera de 10 cm de radi. 

En primer lloc dibuixem una circumferència al centre sobre el 

pla horitzontal, primer cliquem l’eina de circumferències ( ) 
seguidament podem entrar el nombre de costats que està a 24 
per defecte (més costats comportarà més precisió però el 
programa gastarà més recursos), després cliquem sobre el centre i entrem el radi clicant amb la 

rateta o entrant el valor amb el teclat. L’eina polígon ( ) funciona de la mateixa manera i genera 
un polígon regular amb el nombre de costats que calguin. 

Una vegada tenim el cercle eliminem el pla generat per ell i en fem un altre igual i amb el mateix 
centre però perpendicular obtenint el següent: (hi ha una línia directora i un pla que gira respecte 
ella) 

Per generar l’esfera cal fer 3 passos en aquest ordre: 

1. Seleccionar la línia directora. 

2. Seleccionar l’eina “fallow me” o “segueix-me” ( ). 
3. Clicar el pla que ha de girar. 

És provable que l’esfera surti amb els plans al revés i calgui girar-los, 
també és recomanable utilitzar més de 24 segments per fer els 
cercles. 

 
 
 
 

3.4. El tron 
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Amb aquesta eina podem fer girar qualsevol pla respecte un cercle director com per exemple els 
objectes següents: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les interseccions són la eina més complicada que podem arribar a necessitar en el disseny del nostre 
xassís i serveixen per enganxar dues figures o generar forats que poden entrar en qualsevol direcció 
itambé sobre superfícies corbes (l’eina d’empènyer no permetia això). 

Si volem fer un forat quadrat passant que entri inclinat en la superfície corba d’un cilindre (exemple) 
hem de fer el següent: generar el cilindre i un prisma quadrat molt llarg, posar-los en la posició que 
volem utilitzant les eines de moviment i gir explicades anteriorment i, finalment, seleccionar-ho tot i 
clicar “Edit-Intersect Faces-With Model” o “Edita-Intersecata Cares-Amb model” per poder obtenir la 
figura que volem hem d’eliminar el que 

no 

necessitem. 

 

3.5. Interseccions 
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Cal girar les cares a vegades ja que la cara interior passa a ser la exterior en alguns casos, per eliminar 

podem seleccionar segments, plans o figures enteres i clicar suprimir o podem utilitzar la goma (
).Si volem generar una figura que sigui la suma de dues, com per exemple una T cilíndrica, hem de 
seguir el mateix procediment però eliminar uns altres plans. Si hem de treure plans o segments que 
queden dins d’una figura podem utilitzar la visió en rajos X que es troba dins de “View-Face Style” o 
“Vista-Estil de Cares”. 

 

 

 

 

Una vegada hem après a dibuixar i hem agafat pràctica podem dibuixar un xassís que subjectarà 
totes les peces del nostre 3Dbot. Aquesta peça pot tenir la forma i les característiques que vulguem 
però és necessari que compleixi les mides posades a continuació perquè tot encaixi. 

 

Requisits: 

1. No superar els 120mm ni en altura ni en amplada ni en llargada. 
2. Tenir un forat central de 24x32 mm per posar la bateria (vertical o horitzontal). 
3. 4 forats a la part superior de 1,3 mm de radi i de 5 mm de fondària com a mínim separats 30 i 

60 mm per enganxar la placa que també pot estar en qualsevol posició. (El cargol farà el forat 
més gran quan entri). 

4. 2 forats a cada costat de les mateixes característiques separats 18 mm i amb una fondària 
mínima de 10 mm per posar els motors (cal vigilar que les rodes toquin a terra). 

5. Dos forats passants de 1,5 mmde radi per als cargols de M3 dels sensors amb menys de 10 
mm de fondària, aquests cal que estiguin a 22 mm de l’estructura com a mínim deixant un 
espai pla on estaran els sensors, també podem fer braç per cada sensor. 

3.6. Creació del xassís 
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Una vegada tenim l’arxiu STL del xassís ja podem 
imprimir-lo amb una UpMini, en primer lloc 
encenem l’impressora i la inicialitzem seguin els 
passos que ens marca la pantalla tàctil que porta 
ja que és necessari fer-ho després d’encendre-la. 
Després anem a material i posem el tipus de 
material que tenim, pot ser PLA, ABS o ABS+ (Està 
escrit a la bobina). També cal que la impressora 
estigui perfectament calibrada i amb la base que 
toca: foradada per ABS i llisa amb laca per PLA. 
Podem clicar “Extrude” o “Retract” per fer que 
d’impressora injecti material o faci recular el fil 

per canviar de bobina. 

Quan la impressora estigui 100% a punt hem d’anar a 
l’aplicació UPStudio i a l’apartat “UP”, ens connectem a la 
nostra impressora via wifi anant a “Setting” (part superior 
dreta de la pantalla) i “Printer”. 

Una vegada tinguem connexió anem a “Add” i triem el 
nostre arxiu STL. A la part superior dreta tenim un cercle 
amb les eines necessàries per moure la peça, girar-la, 
escalar-la i reparar-la (si cal), en aquest cas no podem 
canviar l’escala i no ens cal ni reparar-la ni moure-la ja que ja 
l’hem dibuixat bé a l’Sketchup. 

Per donar l’ordre d’impressió anem a “Print” i configurem la 
densitat i gruix de capa. Augmentar la densitat fa que l’estructura interna contingui menys aire i la 
peça tardi més a fer-se però tingui major resistència, com més gruix tinguin les capes menys precisió 
tindran lessuperfícies però més ràpid es farà la peça (per fer peces grans com aquesta ja en tenim 
prou ambun gruix de capa de 0,35 mm i una densitat del 15%). 

Dins l’apartat “Preference” tenim motes més característiques a configurar però les més importants 
que hem d’ajustar són el Raft (base que es genera sota les peces i cal activar quan es treballa amb 
ABS) i el suport (cal activar-lo sempre que fem peces amb voladissos com aquesta ja que cal material 
de suport per aguantar-los). També cal tenir marcada la 
casella de “Unsolid Model” per evitar que es generi la peça 
massissa. 

Finalment, després d’haver fet tot això i revisar tots els 
paràmetres i el tipus de material carregat, cliquem 
“Confirm”.Hem d’esperar que l’impressora arribi a la 
temperatura desitjada i llavors començarà a generar el 
xassís fent l’interior amb un patró de quadrats com una 
cel·la d’abelles. 

Una vegada tinguem la peça, al cap d’unes 3 hores, ja 

4. Impressió del xassís 



3dBot amb Imagina-Arduino   

10 
 

podem arrancar-la de la base i retirar tot el material de suport amb les alicates. 

 

 

Per tenir el nostre 3Dbot acabat només cal muntar totes les peces sobre el xassís amb cargols, la 
placa és posa a sobre amb cargols auto-roscants curts i el port USB mirant cap endavant. Els motors 
es posen als laterals amb al mateix tipus de cargols, però més llargs, amb les rodes a la part de 
darrera. Els sensors a la part davantera amb  cargols M3 i femelles que es poden subjectar amb les 
alicates. La bateria es connecta al port USB de la placa amb el seu cable de només càrrega ja que 
només serveix per alimentar-la i es posa dins el forat central (podem posar el cable dins el forat per 
recollir-lo i evitar que la bateria es mogui). 

Pel que fa a les connexions, els sensors (entrades digitals) es connecten a qualsevol pin del port 
d’entrades (el port de color blau) amb els cables blaus en el blau, els vermells en el vermell i els 
negres en el negre (vermell-5V, negre-GND, blau-senyal). Els motors es posen als ports A i B fets 
expressament per motors de C.C. (no importa quin posem a cada lloc). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per millorar el disseny podem posar un forat a la part inferior per posar una boleta de contacte, fer 
les parets més primes, fer un forat arrodonit per subjectar millor la bateria, posar detalls o/i text... la 
imaginació és el nostre límit.  

 

 

5. Muntatge del robot 
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La placa imagina ..... 

 

  

6. Programació del robot amb ArduinoBlocks 
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Per començar farem un programa on només treballarem dos moviments: endavant i rotar a la dreta. 

El programa farà descriure de forma contínua una trajectòria al 3Dbot. 

 

1.  Executa el “Conector ArduinoBlocks”.  

 

 

 

2. Minimitza el programa i accedeix amb un navegador WEB a www.arduinoblocks.com 
 
 

3. Crea un nou projecte basat en 3dBot- Imagina Arduino 

 

 

 

4. Edita i transfereix un programa que realitzi un tram recte cap endavant durant 1 segon ( 1000 
milisegons) i que roti a la dreta durant mig segon ( 500 ms) . 

  

Realitza un quadrat perfecte? 

Si no és així, modifica el temps de rotació per tal que el robot realitzi quadrats perfectes. 

 

 

6.1. El meu primer programa amb el 3DBot 
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Cal fer un programa amb 3 condicions (3 “si llavors”): 

1. Quan els dos sensors detecten linia negra  (significa que no reben la llum que emeten ja que 
la superfície es fosca o negra), el robot està centrat sobre la línia negra. En aquest cas cal 
encendre els dos motors cap endavant. 

2.  Quan el sensor esquerre detecti linia negra i el dret no la detecti , significa que tenim la línia 
a l’esquerra del robot i per tant cal girar cap a l’esquerra. 
 

3. Quan el sensor esquerre no detecti linia negra i el dret si  , significa que tenim la línia a la 
dreta  del robot i per tant cal girar cap a la dreta. 

 

 

  

6.2. Seguir la línia negra sense perdre’s 
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Partint del programa anterior podem fer que el robot encengui el llum ( verd )  i s’aturi si passa dins 
una zona fosca. Per aconseguir això s’ha de fer que quan el sensor d’intensitat de llum LDR (entrada 
analògica) detecta que la intensitat de llum baixa del valor 500, activi el LED VERD. Per fer-ho, 
posarem una condició més dins el programa .  

 

 

 

 

6.3. Encesa automàtica de llums 


