
Presentació
El treball de recerca presentat es basa en la creació d’un robot cambrer balancí. 
Aquest explica quins tipus de robots existeixen per a: indústria, comerç de pro-
ximitat i ús domèstic. La feina fa un recorregut històric per la robòtica, des dels 
inicis fins a l’actualitat. També s’hi explica tota l’estructura dels robots. Però no 
tot és electrònica, el disseny 3D és també una part crucial dels robots, així com la 
programació. Aquest estudi compara els cambrers humans amb els recentment 
apareguts robots cambrers, detallant com són aquests darrers i els tipus que n’hi 
ha, i comparant els costos entre els uns i els altres. La part teòrica està lligada a 
donar resposta a allò que hem desenvolupat de manera pràctica, el TdR conclou 
amb la creació d’un «robot balancí» i és per això que teòricament ens centrarem 
en aquests tipus de robots. El TdR no deixa de banda la mecànica i la informàtica 
emprades per muntar el robot, així com l’acoblament de totes les peces. Un cop ja 
fabricat, el treball explica la programació del nostre «cambrer robot» i les dificul-
tats existents durant el muntatge i en la seva programació. 
Per conèixer la informació sobre aquests robots i l’acolliment que tenen al mercat, 
adjuntem una enquesta feta a restaurants destacats sobre la utilitat dels robots a 
les seves sales. El resultat d’aquesta informació ens revela la manca de coneixe-
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ment i posada en pràctica que actualment tenen els restauradors sobre el tema. 
Com a resultat del treball, i malgrat les dificultats i contratemps, sent alumne de 
batxillerat he pogut crear un robot cambrer balancí totalment funcional.



Metodologia
Aquest treball s’ha compost d’una part teòrica i una de pràctica. Primer de tot vaig fer 
recerca d’informació i un estudi de mercat dels robots cambrers mitjançant pàgines 
web, documentals, llibres i una enquesta realitzada a restaurants destacats. Un cop ja 
tenia el coneixement vaig passar a la part pràctica, on vaig plantejar la idea del robot 
i el seu desenvolupament, i vaig centrar-me en la seva programació per aconseguir la 
màxima precisió en els seus moviments. 

Cos del treball
En el treball veiem el que és un robot, un agent artificial, mecànic o virtual, que sol 
prendre decisions per ell mateix, ja que percep el seu entorn. Els podem dividir en tres 
apartats: els robots de serveis, dissenyats per tractat amb persones, poder interactuar 
amb elles i poder facilitar el seu dia a dia; els robots industrials, per treballar en plantes 
industrials, majoritàriament en la producció en sèrie o en cadena, i, finalment, els ro-
bots virtuals, utilitzats majoritàriament en les pàgines webs com a chatbots. 
Tractem la història dels robots des dels seus inicis fins a l’actualitat, passant pels autò-
mats, robots de l’antiguitat amb funcionaments molt simples, fins als robots ASIMO, un 
robot humanoide capaç de desplaçar-se de forma bípeda i interactuar amb les persones. 
Ens centrem en la seva estructura i en els components més bàsics, com els manipula-
dors, el controlador i els dispositius modificadors. Dins de l’estructura, hi ha els sensors 
que pot incorporar un robot, de temperatura, distància, humitat, velocitat..., i on ins-
tal·lem el giroscopi, que és la peça més importat dins el meu treball, ja que sense ella el 
robot no seria capaç d’estabilitzar-se. Aquest és un sensor que mesura el moviment de 
rotació, funciona sobre els eixos X, Y i Z.
Una part molt important és el disseny, tant 3D com 2D, on mitjançant programes com 
Inventor, Cad 360, Sketchup podem crear una maqueta de qualsevol element en una 
superfície virtual. 
Els robots majoritàriament han d’anar acompanyats de la programació, que és el codi 
que fa que els robots es moguin i realitzin moviments específics. Es poden utilitzar dife-
rents llenguatges de programació, com C++, Python, Java... 
Dins del treball es tracta la presència de robots cambrers en sales de restaurants. En 
aquest estudi podem trobar una varietat de robots cambrers existents i funcionals, com 
Penny, Keenon T1... També comparem els costos per a l’empresa d’un cambrer humà 
envers un cambrer robot, i fem un estudi del preu aproximat que tenen aquests robots. 
Per saber l’opinió sobre aquests robots, he dut a terme una enquesta a certs restaurants, 
que he dividit en tres apartats: restaurants de categoria, restaurants mediocres i de fast 
food. He arribat a la conclusió que no estan prou informats del tema. Un cop ja tenim 
coneixement de què són els robots, i més concretament els robots cambrer, m’he cen-
trat en la part pràctica, la creació des de zero d’un robot cambrer balancí. 



L’he dissenyat amb Inventor i l’he imprès en una impressora 3D. També he implantat 
tota la mecànica i electrònica dels elements, incloent-hi els motors, la placa base, els 
drivers, entre molts altres components. Un cop ja tenia el robot muntat el vaig progra-
mar utilitzant Arduino. Per poder fer funcionar el robot faig servir una app, la qual ens 
permet controlar tots els paràmetres del robot. Un cop va estar finalitzat, li vaig implan-
tar una càmera per poder controlar tots els seus moviments. 

Conclusions
En finalitzar aquest treball podem arribar a la conclusió que un robot cambrer balancí 
és viable per a les sales dels restaurants, capaç d’oferir un servei efectiu i àgil, equiva-
lent a les funcions que realitzen els cambrers humans. El fet que es desplaci sobre dues 
rodes, amb l’ajuda d’un sensor giroscopi, és un gran repte, però malgrat la seva dificultat 
els resultats són els més propers als moviments dels cambrers professionals. 
En fer aquest treball he pogut endinsar-me en el món de l’hostaleria, així com en el 
dels robots cambrers i el del funcionament dels giroscopis. A part, la posada en pràc-
tica de la creació pròpia d’un robot cambrer, des del disseny i el muntatge fins a la 
programació d’un robot totalment funcional capaç de portar aliments i begudes de 
manera estable i controlada, ha estat un resultat molt reeixit. Durant el treball m’he 
trobat amb un gran nombre de dificultats, sobretot en la part pràctica, algunes fàcils 
de superar, com els errors en el disseny i en la impressió, i d’altres de més complexos, 
com la programació i el calibratge del giroscopi perquè funcioni de la millor manera 
possible. Ha estat tot un repte a superar. 
M’agradaria donar les gràcies al meu tutor del Treball de Recerca, Pejan Martínez, per 
orientar-me i ajudar-me en el seu desenvolupament. En segon lloc, també vull agrair 
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