
MANUAL MUNTATGE
ROBOT ESCARABAT

Manual original: http://diwo.bq.com/montaje-del-printbot-renacuajo
Adaptació per:   http://communia.org
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Elements necessaris

Parts impreses
● 1 subjecció placa i piles
● 1 xassís principal
● 1 morro infraroig
● 2 rodes

Caragols i altres
● 2 x 0,40 m3 + rosca -> subjecció placa amb estructura principal
● 4 x 0,10 m3 + rosca -> motors amb estructura principal
● 1 x 0,10 m3 + rosca -> morro amb estructura principal
● 2 x 1 vis motor amb roda
● 1 troç de cinta adhesiva a dos cares

Electrònica
● 1 placa freeduino
● 1 porta piles
● 2 sensors IR
● 2 servos 360º i 2 subjeccions rodones del motor amb roda

Eines necessàries
● tornavís
● clau allen
● pinces / alicates



Muntatge
Basat amb el manual  http://diwo.bq.com/montaje-del-printbot-renacuajo

1. Enganxa un tros de cinta adhesiva a dues cares tal i com s’indica a la 
imatge.

http://diwo.bq.com/montaje-del-printbot-renacuajo


3. Encaixa el sensor d’ultrasons amb la peça impresa corresponent.

4. Uneix amb 2 visos 
llargs (2 x 0,40 M3) les 
tres peces de plàstic 
que es veuen a la 
imatge i la placa 
freaduino.

Fixa't que en el dibuix hi 
falta el sensor 
d'ultrasons!

Mira les imatges
 



5. Muntar els dos sensors IR a la peça impresa "morro infraroigs". Ves amb 
compte aquesta peça de plàstic es trenca fàcilment!

6. Collar amb visos curts "1 x 0,10 M3" la peça impresa "morro infraroigs" amb 
part impresa "estructura principal".



7. Colla els 2 motors a la part impresa "estructura principal" amb "4 x 0,10 m3". 
Tingues en compte que primer és millor col·locar les femelles en el forat 
corresponent i després posar el motor.



8. Col·loca les piles correctament dins el portapiles.

9. Posa el portapiles dins la part impresa "subjecció placa i piles".

10. Posar la goma circular a les rodes.

11. Posar peça rodona de subjecció motor a les rodes, i collar-les al motor amb 2 
visos

Fes que es mogui el robot!!!
Fes qualsevol programa per comprovar que els motors funcionen.
Si vols pots copiar el següent exemple, el qual simplement fa:



1. Configura un contador "i", una variable global que anomenem "i" de tipus "nombre enter" amb 
valor "0".

2. Executa 50 vegades anar endavant, configura la variable "i" a "0" cada vegada li suma  "+1" 
per saber per on va, mentre no arribem a "50" els motors giren per fer anar el robot endavant.

3. Executa 10 vegades girar cap a l'esquerra: configura la variable "i" a "0" i cada vegada li suma
"+1" per saber per on va, mentre no arribem a "10" un motor gira i un altre es para per fer girar el 
robot.

/***   Included libraries  ***/
#include <Servo.h>

/***   Global variables and function
definition  ***/
Servo servo_continuo_dreta;
Servo servo_continuo_esquerra;
int i = 0;

/***   Setup  ***/
void setup() {
  servo_continuo_dreta.attach(6);
  servo_continuo_esquerra.attach(9);
}

/***   Loop  ***/
void loop() {
  for (i = 0; i <= 50; i += 1) {
     servo_continuo_dreta.write(180);
     delay(20);
     servo_continuo_esquerra.write(0);
     delay(20);
  }
  for (i = 0; i <= 10; i += 1) {
    servo_continuo_dreta.write(180);
    delay(20);
    servo_continuo_esquerra.write(90);
2bo     delay(20);
  }
}


