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PRIMERA   PART:   Segona   avaluació  
Exoarm  
disseny   d’un   exoesquelet   que   faci   el   mateix   recorregut   que   un   braç  
 
1-   Objectiu   
El  més  important  a  l’inici  del  desenvolupament  d’un  projecte  és  delimitar-lo,  és             
a  dir,  definir  allò  que  es  vol  aconseguir  amb  l’empresa  que  s’està  duent  a               
terme.  En  el  nostre  cas  se’ns  proposava  desenvolupar  una  mà  amb            
articulacions  que  es  poguessin  controlar  mitjançant soft  robotics  però  això           
suposava  una  quantitat  de  coneixements  i  capital  que  no  teniem,  aleshores,            
vam   decidir   el   següent.  
 
Conseguir  crear  una  estructura  rígida  que  suporti  el  pes  del  braç  i  que  sigui               
capaç  d’aixecar  l’avantbraç  imitant  així  l’aixecament  d’objectes  i  exercitant          
tant   les   articulacions   del   colze   com   els   músculs   involucrats   en   el   procés.   
 
2-   Índex  

- Introducció  
- Motivació   de   l’elecció   del   projecte  
- Materials  
- Procediments  
- Corpus   científic  

 
3-   Introducció  
Moltes  persones  pateixen  una  pèrdua  de  funció  muscular  o  desgastament  en            
es  lligaments  del  braç.  Les  lesions,  però,  solen  curar-se  amb  el  temps  i  hi  ha                
un  període  de  recuperació.  La  recuperació  és  molt  dura  però  la  progressió  és              
més  ràpida  que  abans.  Avui  en  dia  és  aproximadament  d’unes  5  o  10              
setmanes  de  mitjana.  L’objectiu  d’aquest  treball,  per  tant,  era  agilitzar  el            
procés   de   recuperació   de   la   força   i   mobilitat   d’un   dels   brazos.   
 
Com  hem  enfocat  aquest  problema?  hem  volgut  desenvolupar  un  exoesquelet           
que  pugui  dur  a  terme  la  mateixa  funció  que  el  colze.  Amb  això,  contribuirírem               
a   la    millora   en   la   mobilitat   d’un   braç   immobilitzat   per   un   guix   o   sense   mobilitat   
 
 
4-Motivació   de   l’elecció   del   projecte  
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Aquest  projecte  ens  va  interessar  no  només  pels  reptes  tecnològics  però            
també  pels  reptes  que  suposa  fer  un  projecte  encarat  a  malalts,  uns  reptes              
que  van  resultar  més  difícils  del  que  ens  pensàvem.  Com  a  estudiants  de              
batxillerat,  mai  no  havíem  tingut  la  motivació  per  dur  a  terme  un  projecte  amb               
possibles  utilitats  clíniques,  i  aquesta  va  ser  una  de  les  principals  raons  per              
les  quals  vam  escollir  desenvolupar  una  ajuda  pel  braç.  També  ens  va  cridar              
l’atenció  el  fet  de  tenir  que  imitar  una  part  del  cos  humà  com  el  braç,  que,  tot  i                   
no  ser  el  component  més  complexe  del  nostre  cos,  la  rigorositat  de  la  natura               
sempre  és  un  factor  que  dificulta  una  còpia  tecnològica  d’aquesta.  A  més  a              
més,  el  tenir  que  minimitzar  la  força  necessària  per  tal  de  poder  fer  la  mateixa                
funció  que  el  bíceps,  un  dels  músculs  més  forts  del  cos  humà,  a  causa  de  la                 
falta   de   diners   va   ser   un   factor   que   ens   va   picar   l’interès.  
 
5-Materials   (prototip   3)  
 
 
Materials   principals  

 
- Fusta  
- Cartró   pluma  
- Dos   sistemes   de   politges  
- Velcro  
- Foam  

 
Materials   secundaris  
 

- Rodaments  
- Cargols  
- Femelles  
- Corda   
- Cola   d’imapacte   (ceys)  
- Cola   calenta  
- claus  

 
Eines   utilitzades  
 

- Serra   de   fusta  
- Serra   de   ferro  
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- Trepant  
- Calibre  
- Dremel  
- Pistola   de   calor  
- Torn  
- Tallador   (cutter)  

 
Materials   (prototip   4   )  
 
Materials   principals  

 
- Motor   pas   a   pas  
- Placa   arduino  
- Joystick  
- Llàmines   d’alumini  
- Foam   
- Velcro  

 
 
Materials   secundaris  
 

- Rodaments  
- Cargols  
- Femelles  
- Cola   d’imapacte   (ceys)  
- Claus  

 
 

Eines   utilitzades  
 

- Serra   de   ferro  
- Torn  
- Trepant  
- Tornavisor  
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6-Procediments  
Com  hem  dit  abans,  el  treball  tecnològic  era  un  repte.  Per  afrontar-el,  vam              
seguir  les  pautes  donades  per  l’MIT,  les  quals  es  basaven  en  el  tradicional              
mètode  de  prova  i  error  modernitzada.  Vam  arribar  a  fer  fins  a  4  prototips  dels                
qual  vam  aprendre  i  utilitzar  en  el  següent  per  poder  trobar-hi  altres  errors  a               
millorar,  i  així  successivament.  Tot  això  ho  vam  dur  a  terme  fins  a  trobar  un                
bon  sistema  que  suportés  el  pès  del  braç  i  en  el  qual  la  energia  es                
rentabilitzés  al  màxim.  Com  a  esquelet,  vam  utilitzar  una  fusta  de  3,5  cm  de               
gruix  i  4,5  cm  d’ample,  i,  agafant  les  mides  generals  de  l’avantbraç  i  el  braç,                
25cm  i  30cm  respectivament,  vam  fer  una  estructura  sòlida.  Aquesta           
estructura  es  basava  en  un  tros  de  fusta  utilitzat  per  fer  la  funció  de  cúbit  i  de                  
radi  foradada  per  un  eix  al  qual  s’adjuntava  pels  costats  els  dos  trossos  que               
funcionarien  d’húmer.  Aquests  dos  trossos  tenien  un  rodament  a  la  seva            
punta  encaixat  en  un  forat  fet  pel  trepant,  i  es  separaven  del  tros  central  amb                
un  (insertar  anella  rara)  i  es  fixava  amb  una  femella.  Els  dos  trossos  van  ser                
units  amb  dos  trossos  de  fusta  petits  per  afegir  rigidesa  sense  afegir  massa              
pes.  Aquests  dos  trossos  de  fusta  van  ser  units  a  la  estructura  de  plàstic               
maleable  prèviament  moldejada  per  la  pistola  de  calor  i  encoixinada  per  foam             
per  no  formar  ferides  en  els  pacients.  Tot  això  s’uneix  amb  velcro  al  braç.  Vam                
utilitzar  una  vara  de  fusta  per  recolzar  els  colzes  reals  per  evitar  el  moviment               
de  l’hombro,  i  amb  els  mateixos  velcros  esmentats  abans,  vam  evitar  el             
moviment  lateral  del  braç.  Finalment,  amb  un  sistema  de  politges  a  cada             
extrem  del  braç  les  quals  vam  unir  amb  cordes,  vam  aconseguir  disminuir  la              
força  necessitada  per  tal  de  moure  l’avantbraç.  A  aquest  prototip  final  vam             
arribar-hi   després   de   moltes   altres   proves   fallides.   

 
Imatges   d’un   prototip  
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Producte   final  

 
7-Corpus   Científic  
 
Politges  
 
Hem  hagut  d’aprendre  a  utilitzar  Sketchup  i  a  transferir-ho  a  la  impresora  3D              
amb  l’ajuda  d’un  estudiant  de  l’MIT  i  a  trobar  informació  sobre  les  politges.              
Hem  après  sobre  un  concepte  anomenat  Mechanical  Advantage  que  aporta  al            
sistema  la  capacitat  de  no  tenir  que  fer  tanta  força.  Ho  explicarem  millor  amb               
un  exemple.  Suposem  que  tenim  un  cos  de  1  N  de  P.  Per  poder  aixercarlo,  a                 
una  alçada  H  necessitarem  una  F  de  de  1  N  com  a  mínim,  ja  que,  on  no  hi  ha                    
Mechanical  Advantage,  es  compleix  P=F.  Ara  bé,  si  afegim  un  sistema  de             
politges,   la   cosa   canvia,   ja   que   hi   intervé   un   altre   concepte:   la   tensió.  
Fent  que  la  corda  que  estarà  en  tensió  passi  dues  vegades  pel  cos  a  aixecar,                
farem  que  2T=P  i  com  que  T=F  →  2F=P.  Per  tant  necessitarem  la  meitat  de                
força.  Es  diu  que  aquest  sistema  tindria  un  Mechanical  Advantage  de  2.             
Aquest  Mechanical  Advantage,  però,  també  suposa  la  multiplicació  del          
recorregut  que  cal  per  aixecar  l’objecte  a  una  certa  alçada,  per  tant             
H=2(recorregut).  En  conclusió,  el  Mechanical  Advantage  es  medeix  per  la           
quantitat  de  vegades  que  passa  la  corda  a  través  d’una  politja  adjunta  al  cos               
que  es  vol  aixecar.  Nosaltres  tenim  un  sistema  de  politges  amb  4  politges  al               
canell   i   3   al   hombro,   per   tant,   el   Mechanical   Advantage   és   de   M=4.  
 
Motor  
 
Perquè  l’exoarm  aixequi  el  braç  de  manera  constant  i  sense  cops  forts,  hem              
decidit  utilitzar  un  stepper  motor  que  té  una  rotació  progressiva,  lenta  i  potent.              
Aquest  tipus  de  motors  es  troben  a  impressores  3D,  ja  que  necessiten  molta              
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precisió  i  exactitud.  Es  basen  en  tres  dipols  carregats  amb  un  bobinatge             
perquè  facin  la  funció  d’electroimants  que  funcionen  com  a  estàtor,  i  una  peça              
d’acer  al  mig  amb  diferents  polaritats  que,  mitjançant  la  repulsió  i  atracció             
magnètica,  es  mou  de  manera  circular  i  funciona  com  un  rotor.  Per  exemple,              
per  atraure  la  dent  1  al  bobinatge  D,  aquest  s’activaria  positivament  en  un              
bobinatge  i  negativament  en  l’altre,  mentre  que  la  resta  de  bobinatges  es             
mantenen   descarregats.   I   així   successivament.  

 
 
Impressió   3D  
 
En  els  inicis  del  nostre  projecte  ens  va  semblar  adient  fer  certes  parts  del               
nostre  braç  mitjançant  la  impressió  3D  ja  què  aquesta  tècnica  ens  donava             
beneficis   com   per   exemple   la   rigidesa   o   l’exactitud.  
 
Per  fer  les  nostres  peces  vam  haver  d’informar-nos  sobre  el  procediment  que             
haviem  de  seguir.  Aquest  començava  amb  un  disseny  que  es  podia  fer  amb              
aplicacions  com  l’AutoCAD  o  l'SketchUp  que  son  molt  intuïtius  sobretot  per  fer             
estructures   simples   com   cilindres.  
 

                     
 

Figura   1:   Estructura   del   prototip   1  
Figura   2:   Logotip   SketchUp  
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Un  cop  vam  tenir  aquestes  estructures  dissenyades  les  vam  exportar  a  un             
format  STL  el  qual  pot  ser  llegit  pel  programa  Cura,  que  agafa  l’estructura  i  la                
converteix  en  una  figura  amb  una  xarxa  que  la  impresora  pot  entendre.             
Aquest  llenguatge  s’anomena  GCode.  Seguidament  vam  passar  aquest  arxiu          
a   una   targeta   SD   que   s'introdueix   a   la   impressora.  
 

             
 

Tot   i   aconseguir   uns   resultats   molt   bons   amb   la   impressió   3D   ens   vam   adonar  
de   que   això   implementat   el   braç   podia   arribar   a   ser   incòmode.  
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PRIMERA   PART:   Tercera   avaluació  
 
Planning   previ   al   COVID-19  
 
Degut  a  causes  alienes  el  nostre  projecte  s’ha  hagut  de  reinventar  durant             
aquesta  tercera  avaluació  i  gran  part  del  nostre  planning  que  havíem  fet  no              
s’ha  pogut  dur  a  terme,  ja  sigui  per  falta  de  materials,  eines  o  altres.  Tot  i  això                  
crec  que  és  important  mencionar  com  volíem  encarar  aquest  últim  trimestre            
de   segon   de   batxillerat.  
 
Després  de  acabar  el  primer  prototip  funcional  se’ns  van  obrir  un  munt  de              
possibilitats  pel  nostre  projecte  i  una  d’aquestes  era  el  possible  ús  d’aquest             
braç  mecànic  per  a  la  rehabilitació  després  d’haver  portat  una  guix  durant             
diversos  mesos.  Per  fer  això  havíem  pensat  acudir  alguns  hospitals  i  parlar             
amb  professionals  de  l’àmbit  perquè  ens  expliquessin  quins  eren  els  factors  a             
considerar   perquè   aquest   instrument   fos   útil.  
 
Per  un  altre  costat,  volíem  millorar  la  qualitat  del  nostre  producte  baixant  el              
pes  i  augmentant  la  seva  durabilitat  fent  ús  de  materials  com  per  exemple              
l’alumini,  que  no  només  farien  el  producte  més  resistent  sino  que  tambe  el              
farien   més   atractiu.  
 
Per  últim,  ens  hagués  agradat  simplificar  el  nostre  producte  desfent-nos  de            
les  politges  les  quals  havien  sigut  la  base  del  nostre  primer  prototip.  Aquestes              
anaven  a  ser  subsituides  per  motors  pas  a  pas,  els  quals  solen  ser  utilitzats               
en  impresores  3D  degut  a  la  seva  rapidesa,  precisió  i  eficàcia  i  és  per  això                
que   aquests   motors   eren   uns   bons   candidats.  
 
Totes  aquestes  idees  sonaven  molt  prometedores  però  el  COVID-19  ha  fet            
que   haguem   d’encarar   l’últim   trimestre   de   manera   diferent.  
 
Planning   posterior   al   COVID-19  
 
Estar  tancats  a  casa  ens  ha  dotat  de  molt  de  temps,  però  també  ha  disminuït                
la  nostra  productivitat  i  la  nostra  imaginació.  Tot  i  això  hem  fet  el  que  hem                
pogut  i  aquests  han  sigut  els  resultats.  En  primer  lloc  l’Edu  ens  ha  facilitat  un                
munt   d’informació   sobre   les   possibilitats   i   límits   dels   exoesquelets   en   el   futur.  
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El   Present   dels   Exoesquelets   

Una  de  les  coses  que  els  físics  mai  no  podran  canviar  és  el  pas  del  temps.                 
Es  clar,  anant  a  la  velocitat  de  la  llum,  tot  canvia,  però  per  nosaltres,  els                
terrestres,  el  temps  seguirà  passant  com  ho  ha  estat  durant  els  últims  milions              
d’anys.  Amb  el  temps,  malauradament,  també  ve  la  vellesa,  una  malaltia  amb             
la  qual  naixem  tots  que  degrada  les  nostres  capacitats  físiques  i  mentals,  i              
culmina  amb  la  mort.  Aquesta  és  una  realitat  que  evitem  en  la  mesura  del               
possible   mentre   intentem   viure   la   vida   de   la   manera   més   plàcida   que   podem.   

Ara  bé,  deixant  de  banda  aquesta  negativitat,  cal  dir  que  el  cos  humà  té               
unes  característiques  úniques  i  força  excepcionals,  i  que  aquestes  si  que  han             
pogut  ser  preservades  pels  enginyers  i  metges  malgrat  l’agressivitat  de  la            
vellesa.   

Un  dels  camps  on  s’ha  fet  més  millora,  i  on  aquesta  era  més  crucial,  és  en  la                  
mobilitat.  Les  cadires  de  rodes,  tot  i  ser  efectives,  eren  poc  pràctiques  i  no               
totes  les  parts  de  les  ciutats  estan  adaptades  pel  seu  us.  Per  tant,  malalties               
que  ataquen  les  capacitats  motrius  suposaven  un  canvi  radical  en  el  dia  a  dia               
dels  afectats  així  com  en  el  del  seu  voltant.  Ara  bé,  una  prometedora              
tecnologia  que  ha  estat  agafant  molt  inèrcia  en  els  últims  anys  podria  suposar              
una   solució   a   aquest   problema.  

Es  tracta  dels  exoesquelets,  un  camp  que  s’estima  que  per  2028  tindrà  un              
valor  de  mercat  global  de  5.4  bilions  de  dòlars.  Els  exoesquelets  prometen             
ajudar  no  només  en  camps  de  salut,  però  també  en  el  sector  industrial  així               
com   en   l’exèrcit,   i   en   alguns   d’aquests,   ja   s’estan   implementant.  

-El   Sector   Mèdic  

L’empresa  Israelí  ReWalk  Robotics  Ltd.  està  creant  uns  exoesquelets  que           
ajuden  a  persones  amb  paràlisis  a  causa  de  lesions  en  la            
medul·la  òssia.  Amb  l’ajuda  de  muletes  per  un  millor          
equilibri,  els  qui  utilitzen  aquest  exoesquelet  anomenat        
ReWalk  Personal  6.0,  diuen  sentir-se  menys  fatigats,        
poder  dormir  millor,  amb  menys  greix  corporal,  millor         
postura  i  menys  dolor,  així  com  una  millora  substancial  en           
salut  mental.  El  preu,  però,  encara  no  està  preparat  per           

acollir  tothom  que  està  en  condicions  de  necessitar-ne  un,  ja  que  costa             
77.000$,  però  països  com  ara  Alemanya  ha  inclòs  aquests  exoesquelets  com            
part  de  la  seva  llista  d’ajuda  mèdica  pública,  i  altres  països  com  Nova  Zelanda               
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volen  seguir  els  seus  passos.  La  normalització  d’aquesta  tecnologia  a  nivell            
de  societat  beneficiaria  la  vida  de  les  persones  paralitzades  no  només  en             
quant  al  fet  que  els  donaria  molta  més  llibertat,  sinó  també  en  l’alliberament              
de    l’estigma   social   que   comporta   aquest   tipus   de   malalties.  

Té  dues  bateries  i  dos  motors  per  cada  cama,  un  al  maluc  i  l’altre  als                
genolls,  i  funciona  gràcies  a  la  inclinació  subtil  de  les  persones  cap  endavant              
o  cap  enrere  depenent  en  la  direcció  que  vulguin  prendre.  És  capaç,  fins  i  tot,                
de   pujar   escales   amb   uns   sensors   que   estan   costat   de   la   cama.  

 

-El   Sector   Industrial  

S’estima  que  accidents  en  el  sector  industrial  en  el  món  costen  3.06  trilions              
de  dòlars  anualment  a  les  indústries.  Els  exoesquelets  també  podrien  ser  de             
gran  ajuda  a  l’hora  de  prevenir  aquests  accidents  i  fer  d’aquest  dur  ambient              
de  treball  un  ambient  més  segur.  A  més,  també  hi  hem  d’incloure  les  lesions  i                
les  malalties  resultants  d’aquest  mètode  de  treball  tan  exigent  tan  en  el  marc              
físic  com  en  el  mental.  Els  dos  exoesquelets  que  combaten  millor  aquests             
problemes  són  els  de  Seat  i  Ford  (per  prevenir  lesions,  i  el  Guardian  XO  Max                
(per   prevenir   accidents).  

Tant  Seat  com  Ford  estan  utilitzant       
uns  exoesquelets  anomenats  Equips     de  
Protecció  Individual  (EPI’s),  que  són,      
bàsicament,  una  carcassa  que     
s’adhereix  a  l’esquena,  braços,     
cames  i  maluc  del  treballador.      
Aquesta  tecnologia  no  suposa  una      
força  sobrehumana,  però  si  una      
resistència  i  una  capacitat  de  mantenir  una  determinada  postura  durant  un            
llarg   període   de   temps   molt   superior   a   la   convencional.  

 A  més,  a  part  d’una  millora  en  l’ergonomia  de  la  postura,  l’esforç  requerit               
per  tal  de  mantenir  aquesta  postura  amb  l’ajuda  de  d’exoesquelet  EPI  és             

considerablement  menor,  reduint,  per     
tant,  les  lesions  i  malalties  produïdes  per        
treballs  repetitius  i  poc  naturals  com  els        
requerits   per   les   indústries   actuals.  
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 Els  EPI’s  es  solen  fer  amb  metalls  resistents  i  lleugers  com  ara  el  titani  o  la                  
fibra  de  carboni,  però  aquests  metalls  comporten  una  pujada  en  el  preu  del              
producte.  El  funcionament  varia  en  funció  de  l’exoesquelet.  La  majoria,  però,            
distribueixen  la  càrrega  a  diferents  grups  musculars  per  tal  de  disminuir  la             
focalització  d’aquesta.  Per  exemple,  la  càrrega  que  suposa  mantenir  els           
braços  aixecats  es  distribueix  al  les  cames  i  el  maluc.  D’aquesta  manera,  el              
nombre  de  lesions  disminueix  considerablement,  la  qual  cosa  redueix  el           
nombre   de   baixes   laborals.  

Ara  bé,  si  volem  parlar  dels  exoesquelets  de  ciència  ficció,  del  tipus  que              
veiem  a  les  pel·lícules,  llavors  hem  de  parlar  del  Guardian  XO  Max.  Aquest              
revolucionari  exoesquelet,  a  diferència  dels  anteriors,  no  només  redueix          
considerablement  les  lesions,  sinó  que  també  dona  a  l’operari  una  força  20             
vegades  més  gran  que  la  que  tindria  sense  l’ajuda  de  l’exoesquelet.  Això  vol              
dir   que   una   càrrega   de   50kg   suposa   un   pes   de   2,5   kg   per   l’operari.  

L’empresa  que  fabrica  aquests  exoesquelets,      
Sarcos,  assegura  que  el  seu  funcionament  es  força         
intuïtiu,  i  no  suposa  una  càrrega  major  a  5  kg  en            
l’operari.  Asseguren  que,  mentre  altres  robots       
presents  en  les  indústries  requereixen  un  enteniment        
molt  profund  del  funcionament  dels  robots,  el        
Guardian  XO  Max  pot  ser  utilitzat  per  qualsevol         
capaç   de   caminar.   

Utilitza  dues  bateries  a  l’esquena  que  proporcionen        
a  l’exoesquelet  un  funcionament  útil  de  8  hores,  i          
poden  arribar  a  aixecar  fins  a  90  kg.  A  més,  només            
es  triga  1  minut  des  que  l’operari  entra  dins  la           
carcassa   fins   que   comença   a   moure’s   lliurement.  

Ben  Wolff,  el  CEO  de  Sarcos,  justifica  el  seu  preu  de  venda  de  100.000$               
amb  el  fet  que,  no  només  s’estalvia  en  baixes  de  treballadors  i             
indemnitzacions,  però  també  proporciona  a  la  indústria  en  qüestió  una           
eficiència  30  vegades  major.  Afegeix  dient  que  és  un  robot  de  logística,  de              
transport,  de  construcció...  en  definitiva,  un  robot  per  indústries.  I,  tot  i  que  el               
sector  militar  americà  va  proporcionar  el  projecte  amb  finançament  a  les            
primeres  etapes  del  muntatge,  Wolff  deixa  clar  que  no  és  un  robot  militar,  i  és                
cenyeix   únicament   a   les   indústries.  
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-El   Sector   Militar  

El  sector  militar  és  un  dels  més  interessats  a  promoure  aquest  tipus  de              
tecnologies.  El  que  els  interessa  és  millorar  la  condició  física  dels  seus             
soldats  per  tindre  un  avantatge  sobre  els  altres.  Els          
exoesquelets  dins  de  la  indústria  militar,  però,  no         
són  com  els  que  surten  en  les  pel·lícules  d’acció,          
per   això   encara   ens   queda   un   bon   tros.  

 En  canvi,  serveixen  com  a  ajuda  per  suportar  les           
llargues  travessies  que  fan  a  peu  molts  soldats,         
carregant  amb  més  de  50  kg  durant  3  hores.          
Aquest  exoesquelet  que  pertany  a  la  marca        
B-TEMIA  anomenat  ONYX  proporciona  als  soldats       la  
possibilitat  de  portar  un  pes  alt  sense  experimentar  gairebé  fatiga.  Ho  fa             
gràcies  al  seu  poc  pes,  els  seus  motors  potents  i  el  gran  nombre  de  sensors                
que  utilitza  per  alimentar  un  sistema  d’intel·ligència  artificial  que  acompanya           
de   la   manera   més   natural   possible   els   moviments   del   cos.  

Aquest  exoesquelet  promet  solucionar  el  problema  dels  soldats  fatigats          
abans  d’haver  començat  l’enfrontament,  i  amb  aquesta  temptadora  promesa,          
països  com  els  Estats  Units,  Rússia  o  la  Xina  estan  mirant  d’implementar-los             
a   les   seves   files   quan   abans   possible.  

Podem  dir  que  aquesta  pujada  en  la  popularitat  d’aquestes  tecnologies  es            
deu,  en  part,  als  grans  avenços  que  s’estan  fent  en  sector  de  bateries  i               
ciències  computacionals  així  com  a  causa  de  la  quantitat  de  problemes  en             
mobilitat  que  suposa  l’entrada  de  la  generació  Baby  Boom  a  l’envelliment.            
Aquest  pic  en  demanda  comporta  exhaustives  investigacions  que  poden          
servir  per  altres  sectors,  com  el  militar  i  l’industrial  que  hem  vist.  Amb  el               
temps,  els  exoesquelets  s’acabaran  normalitzant  en  el  dia  a  dia,  i  potser             
acabaran   substituint   els   bastons.  

 

Neuralink  

Ara  bé,  com  he  dit  anteriorment,  els  avenços  en  tecnològics  estan  avançant             
de  manera  molt  accelerada,  i  els  exoesquelets  no  són  les  tecnologies  més             
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prometedores  del  moment.  Considero  que  aquesta  posició  l’ocupa,  sense          
dubte,   Elon   Musk   i   el   seu   Neuralink.  

Elon  Musk  ha  dit  obertament  en  diverses  ocasions  que  creu  que  la             
intel·ligència  artificial  ens  pot  portar  a  l’extinció,  i  veient  que  ningú  no  pot              
frenar   l’ambició   de   progrés   humà,   ha   volgut   aportar   una   solució   al   problema.   

Avui  en  dia,  tot  i  que  la  intel·ligència  artificial  no  despunta  massa,  és  cert               
que  ja  és  millor  que  nosaltres  en  qualsevol  tipus  de  tasca  mental.  Ja  sigui               
escacs,  prediccions  o  organització,  una  màquina  sempre  ho  farà  millor  que  un             
humà.  Elon  Musk,  però,  no  es  vol  quedar  enrere,  i  per  això  considera  que  si                
no  pots  guanyar  el  teu  enemic,  hauràs  d’unir-te  a  ell.  D’aquí  ve  la  idea  darrera                
de   Neuralink.  

El  nostre  cervell  té  dues  grans  parts:  el  sistema  límbic,  que  processa  les              
emocions,  els  desitjos  i  tot  el  que  deriva         
d’aquests,  i  els  còrtex,  que  duu  a  terme         el  
“critical  thinking”,  la  resolució  de      
problemes  i  l’organització.  Neuralink     
pretén  afegir-hi  una  nova  part.  La  part  de         la  
superintel·ligència  digital,  que  no  afectarà      les  
altres  dues  i  funcionarà  només  com  una        
extensió  de  les  nostres  capacitats.  En  què  consistirà?  Doncs,  molt           
resumidament,  Neuralink  serà  un  petit  xip  (4mm  de  costat  i  d’alçada)  que             
tindrà  uns  petits  filaments  (10  vegades  més  fins  que  un  cabell  =  grossor  d’una               
neurona)  amb  32  elèctrodes  per  cadascun.  Aquest  xip  i  els  filaments  seran             
introduïts  amb  l’ajuda  d’un  robot  que  la  mateixa  empresa  ha  fabricat  i  que              
garanteix  una  alta  precisió  i  disminueix  la  possibilitat  d’error.  Els  elèctrodes            
recolliran  les  transmissions  elèctriques  entre  neurones  i  interpretaran  aquesta          
informació   al   mateix   temps   que   podran   oferir   informació   a   les   neurones.   

Això  vol  dir  que  ens  podrem  estalviar  les  imprecisions  que  suposa  el  discurs              
a  causa  dels  límits  en  la  llengua,  i  passar  llavors  a  simplement  comunicar  la               
idea  tal  com  la  penses  en  el  teu  cervell.  També  es  podria  tenir  al  teu  abast                 
tota  la  informació  que  te  internet  i  estalviar-te  el  tenir  que  buscar-ho  al  telèfon.               
Bàsicament,  podríem  tenir  accés  a  Internet  de  la  mateixa  manera  que  tenim             
accés  als  nostres  coneixements.  A  més,  també  es  podria  controlar  tot  el  que              
estigués   connectat   al   Neuralink   com   ara   ordinadors   o   telèfons   amb   la   ment.   

Tot  i  sonar  de  ciència  ficció,  aquesta  és  una  realitat  a  la  que  podríem               
enfrontar-nos  en  un  futur  molt  proper,  ja  que  Elon  Musk  pretén  dur  a  terme  la                
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primera  operació  per  inserta  un  Neuralink  a  finals         
d’aquest  mateix  any.  En  els  seus  inicis,  aquest         
projecte  vol  ajudar  a  gent  amb  limitacions        
físiques  a  reactivar  certes  parts  del  cervell  que         
han  estat  apagades  o  ajudar-los  a  comunicar-se        

amb   més   facilitat   en   el   cas   que   el   seu   estat   no   els   ho   permeti.  

El  propi  Musk,  però  confia  a  portar  aquest  projecte  al  següent  nivell.  Ho  ha               
provat  amb  animals,  i  el  seu  millor  experiment  va  habilitar  a  un  ximpanzé              
poder  controlar  un  ordinador  amb  la  ment.  Dut  als  humans,  Elon  Musk  vol              
associar  el  nostre  intel·lecte  amb  el  potencial  i  rigorositat  de  la  intel·ligència             
artificial   per   tal   d’assegurar   la   nostra   persistència   com   a   éssers   suprems.   

Malauradament,  això  pot  portar  a  grans  desastre.  M’estranya  que  Elon  Musk            
prefereixi  confiar  la  intel·ligència  artificial  als  humans  que  a  una  computadora            
amb  direccions  explícites  de  velar  per  la  nostra  seguretat  i  el  nostre  progrés.              
Aquesta  tecnologia,  un  cop  comercialitzada,  serà  obligatòria  per  tot  aquell  qui            
vulgui  aspirar  a  alguna  cosa,  ja  que  competir  contra  una  persona  amb  el              
internet  i  tot  el  que  això  suposa  (calculadores,  prediccions,...)  al  seu  abast  és              
impossible.  A  més,  amb  les  millores,  vindran  les  desigualtats,  i  amb  aquestes             
la   creació   d’una   nova   classe:   Els   homo   deus.  

 

Els  avenços  tecnològics  ens  estan  allunyant  de  la  nostra  condició           
d’humans?  

“Probablement,  som  de  les  últimes  generacions  de  homo  sapiens”  deia           
l’autor  de  “Homo  Deus:  a  brief  history  of  tomorrow”,  Yuval  Noah  Harari.  A  la               
qual  cosa  continuà  amb  “en  un  o  dos  segles,  humans  com  tu  o  jo  ja  no                 
existiran,  i  la  Terra  estarà  dominada  per  un  altre  tipus  d’éssers  o  entitats  que               
seran  més  diferents  a  nosaltres  que  nosaltres  dels  neandertals”.  La  nostra            
molt  limitada  raó  ens  porta  a  pensar  en  que  aquesta  frase  és  digna  d’un               
catastrofista  que  perd  el  temps  amb  qüestions  irrellevants.  El  mateix           
pensaven  de  George  Orwell,  un  autor  que  va  escriure  sobre  futures  distòpies             
que  a  dia  d’avui  estem  patint,  i  ell  no  era  cap  mena  de  llicenciat  en                
l’assumpte.  Harari,  en  canvi,  és  un  dels  més  influents  historiadors  del  present,             
i  abans  d’escriure  Homo  Deus,  va  escriure  el  bestseller  Homo  Sapiens,  una             
profunda  anàlisi  sobre  com  els  humans  hem  arribat  a  dominar  el  món  en              
només  dos  mil  anys.  Ningú  no  pot  encertar  el  futur  amb  una  seguretat              
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implacable,  per  si  hi  ha  algú  qui  s’hi  pot  apropar  és,  sense  cap  mena  de                
dubte,   un   historiador   de   tal   calibre.   

“Estem  començant  a  veure  els  signes  d’aquesta  revolució”,  diu  Harari,           
referint-se  als  avenços  que  hem  fet  en  la  intel·ligència  artificial  així  com  en  el               
camp  de  la  enginyeria  biomèdica.  Escollir  el  òvul  òptim  per  la  salut  dels  teus               
fills  o  a  creació  de  Neuralink  són  algunes  de  les  tímides  aparicions  d’aquest              
possible  futur.  I  això  és  precisament  el  més  preocupant.  La  majoria  d’aquests             
distòpies  estan  maquillades  per  un  futur  prometedor.  És  el  cas,  per  exemple,             
de  projectes  on  Intel·ligència  Artificial  podria  arribar  a  diagnosticar  un  càncer            
molt  abans  de  que  es  formi  completament  i  sigui  difícil  de  tractar.  Qui  no               
voldria  això?  Qui  no  voldria  una  garantia  que  ara  mateix,  en  el  teu  cos,  no                
està  passant  res  comprometedor  per  a  la  teva  salut?  Qui  podria  arribar  a  no               
desitjar   aquesta   meravellosa   tecnologia?   

Són  aquestes  preguntes  precisament  les  que  ara,  més  que  mai,  ens  hem  de              
plantejar   seriosament   per   tal   que   l’impacte   no   ens   agafi   desprevinguts.   

Donar  les  teves  dades  físiques  i  biològiques  podria  ser  un  preu  molt  car  a  la                
llarga,  ja  que  suposaria  que  els  ordinadors,  o  millor  dit,  els  que  controlen  els               
ordinadors,  et  coneixerien  millor  que  tu  o  la  teva  mare.  Podrien  saber  el  que               
sents  quan  veus  un  anunci  o  un  altre,  el  que  et  fa  por,  el  que  et  crea  il·lusió,                   
etc...  Acabaríem  en  una  presó  fictícia  on  ens  fan  comprar  el  que  ells  volen  i                
ens  fan  creure  el  que  els  convé,  ja  que  ens  hauran  “hackejat”,  terme  que               
Yuval   Noah   Harari   utilitza   amb   freqüència   per   referir-se   aquest   fenomen.   

Tot  i  així,  sabent  això,  hi  hauria  qui  estaria  disposat  a  preferir  estar  segurs  a                
ser  lliures.  Tanmateix  no  els  culpo,  al  final  del  dia,  som  humans,  i  els  nostres                
instints   condicionen   la   nostra   racionalitat.  

A  més,  amb  tecnologies  com  aquestes,  per  primera  vegada  en  la  història  de              
la  humanitat,  els  rics  seran  superiors  als  pobres  tant  en  intel·lecte  com  en              
condició  física.  Si  això  no  crida  a  una  consideració  de  les  nostres  decisions  a               
nivell   d’espècie,   no   se   què   o   pot   fer.  

Hauríem,  o  millor  dit,  podem  frenar  els  avenços  tecnològics  per  tal  d’evitar             
aquest  futur  incert  però  catastròfic  si  ocorre?  Realment  creiem  que  els            
humans  formaran  una  coalició  comuna  per  tal  de  no  arribar  al  punt  en  què  les                
prediccions  de  Harari  desemboquen?  La  història  i  la  naturalesa  humana  em            
porta  a  creure  que  no,  i  aquesta  creença  queda  reflectida  a  la  perfecció  en  la                
situació  actual  del  clima  (que  fins  i  tot  veient  les  conseqüències,  la  dinàmica              
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humana,  de  manera  molt  infantil  i  poc  madura,  prefereix  cenyir-se  als  seus             
progressos)  així  com  en  la  frase  de  Mark  Zuckerberg:  el  que  és  millor  per               
Facebook   no   sempre   és   millor   pel   món.  

Programació   i   el   motor   pas   a   pas  

Una  de  les  altres  coses  molt  important  en  la  qual  hem  estat  treballant  ha  sigut                
la  programació  amb  Arduino.  L’Albert  ha  esta  buscant  com  poder  fer  que  el              
nostre  braç  és  pogués  controlar  amb  un  joystick  de  manera  que  els  exercicis              
de  rehabilitació  es  poguessin  fer  de  manera  individual  i  creiem  que  una  de  les               
coses  més  importants  per  entendre  tots  aquests  conceptes  es  començant  per            
definir   què   és   un   motor   pas   a   pas,   ja   que   aquests   motors   són   tot   un   món.  

El   motor   pas   a   pas  

Els  motors  pas  a  pas  son  motors  de  corrent  continu  els  quals  es  mouen  de                
manera  precisa  i  ràpida.  Aquests  estan  conformats  per  bobines  les  quals            
estan  organitzades  en  fases.  Donant  energia  a  cada  fase  de  manera            
secuencial,   el   motor   rotarà   pas   a   pas.  

 

Interior   de   motor   pas   a   pas  

Dintre  d’aquest  tipus  de  motors  trobem  una  varietat  enorme  segons  el  driver             
que  es  vol  fer  servir  però  la  distinció  més  gran  la  fem  segons  el  tipus  de                 
polaritat:   bipolars   o   unipolars.  

● Bipolars:  Les  bobines  dels  motors  bipolars  poden  alterar  la  seva           
polaritat  per  tant,  totes  les  bobines  poden  ser  usades  per  moure  el             
motor.  

● Unipolars:  Per  un  altre  costat,  les  bobines  d’aquests  altres  motors           
només  poden  tenir  una  polaritat.  Aquests  motors  són  més  simples  però            
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la  seva  simplicitat  tambés  comporta  una  menor  eficiència  ja  que  només            
la   meitat   de   les   bobines   són   usades   per   moure   el   motor.  

Després  també  es  poden  classificar  segons  el  tamany  però  aquest  no  sempre             
determina  la  seva  força  o  parell  motor.  La  nomenclatura  que  es  fa  servir  es  la                
NEMA  i  aquesta  determina  la  dimensions  d’aquest.  Per  exemple,  el  NEMA  17             
es   sol   utilitzar   en   impresores   3D.  

 

Impresora   3D   d’ús   no   industrial  

La  següent  cosa  a  tenir  en  consideració  són  la  quantitat  de  pasos  que  té  un                
motor  per  volta.  Els  més  comuns  en  projectes  a  petita  escala  tenen  200              
passos   per   revolució,   és   a   dir,   1,8   graus   per   pas.  

Un  motor  pas  a  pas  no  seria  res  sense  el  seu  controlador  corresponent.  És               
molt  important  triar  un  bon  controlador  que  s’ajusti  a  les  característiques  del             
motor   triat.  

 
Exemple   de   driver  
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Exemple   de   programació  
La   nostra   idea   per   programar   el   nostre   sistema   era   agafar   un   codi   fet  
prèviament   per   alguna   altra   persona   i   adaptar-lo   al   nostra   per   tal   de   poder  
incluir   el   joystick,   ja   que   els   nostres   coneixement   sobre   programació   són  
bastant   limitats.   Això   suposa   un   problema   perquè   aquesta   adaptació   no   és  
gaire   fàcil   i   tot   hagués   sigut   més   simple   si   haguessim   sapigut   programar   des  
d’un   principi   però   el   nostre   temps   era   limitat.   Tot   i   això,   intentaré   explicar   el  
següent   codi.  
 
/*  
  Stepper   Motor   Controller  
  language:   Wiring/Arduino  
 
  This   program   drives   a   unipolar   or   bipolar   stepper   motor.  
  The   motor   is   attached   to   digital   pins   8   and   9   of   the   Arduino.  
 
  The   motor   moves   100   steps   in   one   direction,   then   100   in   the  
other.  
 
 
  */  
 
//   define   the   pins   that   the   motor   is   attached   to.   You   can   use  
//   any   digital   I/O   pins.  
 
#include   <Stepper.h>  
 
#define   motorSteps   200       //   change   this   depending   on   the   number  
of   steps  
                            //   per   revolution   of   your   motor  
#define   motorPin1   8  
#define   motorPin2   9  
#define   ledPin   13  
 
//   initialize   of   the   Stepper   library:  
Stepper   myStepper(motorSteps,   motorPin1,motorPin2);   
 
void   setup()   {  
   //   set   the   motor   speed   at   60   RPMS:    Aquí   seleccionem   la   velocitat   a   la  
que   volem   que   vagi   el   motor  
   myStepper.setSpeed(60);  
 
   //   Initialize   the   Serial   port:  
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   Serial.begin(9600);  
 
   //   set   up   the   LED   pin:  
   pinMode(ledPin,   OUTPUT);  
   //   blink   the   LED:  
   blink(3);  
}  
 
void   loop()   {  
   //   Step   forward   100   steps:  
Moure   motor   endavant   100   pasos,   és   a   dir,   180   graus  
   Serial.println("Forward");  
   myStepper.step(100);  
   delay(500);    Deixem   passar   0,5   segons  
 
   //   Step   backward   100   steps:    I   aquí   tirem   180   graus   enrere  
   Serial.println("Backward");  
   myStepper.step(-100);  
   delay(500);   
 
}  

 
Conclusions  
La   nostra   conclusió   es   que   creiem   que   el   nostre   producte   és   viable   i   que   seria  
útil   en   molts   casos   com   per   exemple,   la   gent   gran.   Tot   i   això   la   falta   d’una   part  
pràctica   ens   ha   limitat   molt,   ja   que   no   sabem   ben   bé   quins   serien   els  
inconvenients   amb   el   que   trobariem   o   quins   són   els   factors   important   a  
considerar   des   del   punt   de   vista   d’un   professional.  
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