
Presentació
El meu treball de recerca, com el seu títol indica, es basa en l’elaboració d’un exoes-
quelet terapèutic. Concretament, un exoesquelet terapèutic és un mecanisme que 
s’acobla sobre una extremitat, la qual té una falta de moviment parcial o total, amb la 
finalitat de dotar-la de mobilitat. 
Actualment, hi ha diferents propostes d’exoesquelets terapèutics al mercat. Jo vaig 
intentar millorar-les, innovar i aportar un nou concepte en aquest món: mitjançant la 
tecnologia i relacionant certs conceptes, fusionant-los per fer-los compatibles. 
Un exoesquelet ha de ser còmode, lleuger, resistent, tenaç… La majoria, per fer els 
moviments, utilitzen motors, els quals són pesats, voluminosos, propensos a avaries… 
La meva idea consisteix a eliminar els motors i substituir-los per cables de nitinol. Un 
cable és molt més lleuger i tenaç que els voluminosos motors; per la mateixa raó, és 
molt més còmode per a l’usuari, ja que el mecanisme extern es pot adaptar molt mi-
llor a l’extremitat amb el problema. 
El nitinol és un aliatge de níquel (55%) i titani (45%), el qual posseeix una característica 
que pocs aliatges tenen: la memòria de forma. Quan parlo de memòria de forma d’una 
peça qualsevol de nitinol, em refereixo a l’habilitat de poder recuperar una forma deter-
minada (original), després d’una deformació. I, com indiquem al material que ha de recu-

Alumne: Enric Lamarca Ferrés
Tutor: Robert Vilaboa Requeiro

Construcció d'un esquelet 
terapèutic amb nitinol





perar la forma original o inicial? Doncs amb un estímul: un increment de temperatura. 
El meu objectiu era aconseguir aprofitar aquest moviment de recuperació de forma 
(amb una determinada força) per poder moure l’exoesquelet terapèutic en qüestió, 
sense la necessitat d’utilitzar motors. 
Em vaig plantejar la construcció d’un exoesquelet terapèutic amb cables de nitinol 
com a actuadors per a una mà esquerra, el qual hauria de possibilitar el moviment 
dels dits de manera independent. I, d’altra banda, oferir dos modes de control intel-
ligent: el control per ordres vocals i el mode imitació (l’exoesquelet imita els movi-
ments d’una teòrica mà sana, gràcies a un guant amb sensors de flexió). 

Metodologia 
Tenint en compte que és un projecte molt innovador i que no m’he basat en cap pro-
posta anterior, ha estat un procés llarg, intens i dens, però molt satisfactori. 
Abans de res, em vaig informar millor de les característiques del nitinol, ja que quan 
vaig elaborar la proposta del treball només sabia de la propietat que té el nitinol de re-
cordar una forma prèviament programada mitjançant un increment de temperatura. 
Tot seguit, vaig començar a treballar amb l’estructura de suport, la qual havia de 
dotar de les respectives guies per passar-hi els cables de nitinol. Hi ha dues guies 
diferents a cada dit: una és la inferior, la qual es troba per sota de l’eix d’articulació 
i, per tant, quan s’escalfa i es contrau efectua el tancament del dit; i l’altra és la su-
perior que, pel contrari, quan es contrau efectua l’obertura, mantenint el cicle del 
moviment de cada dit independentment (quan escalfem el cable inferior, es contrau 
a la mateixa vegada que estira el cable superior; quan escalfem el cable superior, 
recupera la forma «curta» i estira l’inferior...). 
Per aconseguir un equilibri de forces, l’estructura ha de mantenir certes relacions 
de distància respecte a l’eix d’articulació del dit i les guies. Partint del fet que mai 
no havia dissenyat en 3D i que aquesta estructura mecanitzada no era pas fàcil, la 
major part del treball pràctic l’he dedicat a dissenyar en 3D, imprimir amb una im-
pressora 3D, veure els errors, rectificar el disseny, tornar a imprimir… 
Després de moltes hores d’impressió i rectificació dels dissenys en 3D, he aconseguit 
un primer prototip, el qual no és totalment funcional, però és suficient per determi-
nar que la proposta és molt viable i, fins i tot, segons la meva opinió, recomanable. 
A partir d’aquest punt, tocava pensar i elaborar els modes de control. Després de 
buscar les diferents plaques de control i de realitzar la part teòrica d’aquestes, vaig 
començar amb la programació. La placa que em va arribar primer va ser la d’Arduino 
Mega, la qual em va possibilitar el mode imitació, i vaig començar per aquest. Cal 
tenir en compte que mai no havia programat amb Arduino, aquest ha estat el meu 
primer projecte. Més tard em va arribar la placa EasyVR, la qual és un mòdul que, 



acoblat a l’Arduino Mega, em va permetre controlar el prototip a través d’ordres 
vocals que prèviament vaig haver d’entrenar. 
En conclusió, la metodologia seguida es basa en l’assaig prova-error, la rectificació 
pertinent… I a fer la part teòrica abans de la pràctica, així com els càlculs, croquis, 
esquemes electrònics, simulacions… adients. 

Cos del treball
El treball es divideix en dos blocs ben diferenciats: primer, el teòric i, després, el pràctic. El 
bloc teòric consta de tots els coneixements previs i necessaris per a la posterior com-
prensió de la part pràctica, sempre mantenint una relació de coherència. D’aquesta 
manera, començo amb les hipòtesis i objectius esperats. 
Quan ja he presentat la proposta, faig referència a l’evolució històrica dels aliatges 
amb memòria de forma, centrant-me amb el nitinol, l’utilitzat i comercialitzat per 
excel·lència. Entrant en una temàtica més específica, faig esment de les principals 
característiques i propietats del nitinol, tant a nivell microscòpic com macroscòpic. 
Per comprendre i analitzar com s’aprofita, actualment, aquesta característica tan espe-
cial del nitinol, faig esment d’un seguit d’aplicacions en els àmbits tecnològic i mèdic. 
Després d’aquesta introducció al món dels aliatges amb memòria de forma, és el 
torn de l’explicació teòrica de les plaques de control: la funció de cada pin, el mèto-
de de programació i el seu entorn, les condicions òptimes de treball, tipus de memò-
ries… Primer, començo per la placa Arduino Mega, la qual em serveix directament 
per al mode imitació. A continuació, el mòdul o shield EasyVR, el qual em permet el 
control per ordres vocals de l’usuari quan l’acoblo a la placa Arduino Mega. 
L’últim punt, però no menys important, és el del disseny i impressió 3D que m’ha 
permès elaborar una estructura pròpia, la qual està adaptada per fer-la apta per 
efectuar els moviments mitjançant cables de nitinol, i no els convencionals motors 
elèctrics. Presento les impressores 3D amb unes pinzellades del seu funcionament, 
les diferents parts que les componen i el programa d’interacció, així com el progra-
ma que he utilitzat per elaborar els dissenys en tres dimensions del meu prototip. 
A partir d’aquí comença el bloc pràctic, ja que considero que la informació presenta-
da anteriorment és suficient per a la bona i fluida comprensió d’aquest segon bloc. 
Començo per l’apartat més dens i que m’ha ocupat més hores de treball: l’evolució 
mecànica. Aquesta part està dividida en apartats per l’evolució de cada peça per se-
parat, des dels primers models fins al prototip actual, que encara té molts aspectes 
per millorar. Dins del mateix apartat, desenvolupo els càlculs orientatius de la llei 
de palanca de tercer grau i de l’angle de tancament dels dits (corba de tancament). 
També faig una breu descripció del muntatge de totes les peces. En acabat, adjunto 
les acotacions de cada peça amb les seves respectives vistes. 



Tot seguit, ja entro a la pràctica electrònica, la qual farà de pont entre la placa de con-
trol i la bateria de 12V que escalfarà el cable de nitinol. Encara no he esmentat que, 
per escalfar el cable de nitinol de manera controlada, em baso en l’efecte Joule: el pas 
del corrent elèctric per un material conductor (en aquest cas cable de nitinol) troba 
certa resistència que deriva en una pèrdua d’energia elèctrica, la qual es transforma 
(llei de conservació d’energia: l’energia no es crea ni es destrueix) en un increment de 
temperatura (energia tèrmica) que activa la memòria de forma. Els transistors són els 
components que em permeten aquesta connexió entre intensitats relativament altes 
(les que escalfaran els cables) i les intensitats de treball de les plaques. Em centro en 
una descripció detallada del comportament microscòpic d’aquests dispositius com-
postos per materials semiconductors. També realitzo tots els càlculs adients per no 
cremar els transistors, sobreescalfar els cables... 
Finalment, es troba l’explicació detallada de cada mode de control. Primer, el mode 
imitació, en el qual explico: la fabricació dels sensors del guant que va col·locat a la 
teòrica mà sana i que capta els moviments, enviant la informació a les plaques, les 
quals la processen i escalfen els cables adients per dur a terme la imitació dels movi-
ments de cada dit; el codi de programació d’Arduino amb l’explicació de cada línia… 
Seguidament, el mode de control per ordres vocals, el qual necessita el mòdul EasyVR. 
En aquest apartat explico: com adaptar el mòdul a la placa, els programes utilitzats 
per entrenar les ordres vocals, la pròpia programació d’Arduino (adjuntant el codi de 
programació amb cada línia explicada)... 
Per acabar, les conclusions, la bibliografia i la webgrafia, les quals esmentaré a 
continuació. 

Conclusions
Arribats en aquest punt, puc afirmar que un exoesquelet terapèutic que faci els mo-
viments a través de cables de nitinol és possible; tot i que, encara, no disposi d’un 
prototip totalment funcional. 
És increïble que un aliatge amb certes propietats pugui efectuar un treball per faci-
litar la vida de moltes persones. La unió de diverses branques: tecnologia, química, 
física, enginyeria… ha derivat cap a la realització d’aquest projecte. 
Quan em vaig plantejar la idea, sabia que m’estava endinsant en un món molt des-
conegut per a mi i que no seria un camí fàcil de seguir, però amb la deguda motiva-
ció i constància es pot arribar a les metes que un es proposa. 
Al mateix temps que anava fent el treball, havia d’anar aprenent un munt de concep-
tes nous. Ha estat una lluita contra el temps, que no espera… Però ha valgut la pena. 
Estic molt content pels propòsits complerts: He aconseguit un exoesquelet terapèu-
tic molt més lleuger que la majoria del mercat. He aconseguit controlar-lo de manera 
intel·ligent: tant pel mode d’imitació, com pel del reconeixement d’ordres vocals. 



El conjunt de la pròtesi és resistent a la corrosió i, generalment, biocompatible. 
Respecte al tema econòmic per a la construcció d’aquest prototip, tinc plantejat dur 
a terme en un futur un sistema de finançament econòmic per tal que l’usuari inte-
ressat pugui assumir les despeses de l’adquisició d’aquest exoesquelet terapèutic. 
Una de les millors sensacions en aquesta vida és tenir a les teves pròpies mans 
l’oportunitat d’ajudar la humanitat i aportar-hi el teu granet de sorra. 
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