Materials del camp
Per construir el camp, cal:
● Un tauler de fusta de 1143x2362x10 mm1.
● 2 llistons de fusta de 1143x45 mm, amb una amplada mínima recomanada de
10 mm.
● 2 llistons de fusta de 2362x45 mm, amb una amplada mínima recomanada de
10 mm.
● Fustes cantoneres de 25 mm de costat (30 mm de base) de diferents longituds.
○ 4 de 300 mm de longitud.
○ 4 de 200 mm de longitud.
○ 1 de 1143 mm de longitud.
○ Mireu de trobar-ne amb la base plana. Si només en trobeu arrodonits,
s’hauran de llimar per evitar que ballin un cop col·locats.
● 2 tubs de PVC de 20 mm de diàmetre exterior, 15 mm de diàmetre interior (buit) i
500 mm de longitud.
● 2 discos de fusta de 250 mm de diàmetre i 5 mm de gruix.
● 2 tubs de fusta de 125 mm de diàmetre exterior, 120 mm de diàmetre interior i
10 mm d’alçada (es poden apilar capes de fusta, no cal que siguin sòlids).
● 4 taps de PVC de 25 mm de diàmetre exterior, 20 mm de diàmetre interior i
15,50 mm d’alçada, amb un forat al mig de 2,40 mm.
● 12 imants de neodimi de 15x20 mm, amb una força de 2 kg.
● Cinta aïllant de 19 mm o pintura negra per les línies dels camps.
La majoria de peces de fusta es poden compondre a partir de peces més curtes si la seva
unió és prou forta per a seguir complint la seva funció (per exemple, es poden utilitzar dos
llistons de 1176 mm en comptes del de 2362 mm).
Les fustes cantoneres no cal que siguin massisses, però han de poder evitar trencar-se sota
el pes del robot.
Tots els materials poden ser reemplaçats amb materials de característiques similars.
Il·lustracions dels elements, així com més mesures es poden trobar als plànols.
La construcció del tauler a partir d’aquests materials s’ha de fer seguint els plànols oficials
de ROBOCAT, disponibles al web.
Algunes institucions que només presenten un equip solen construir mig tauler (un camp).
Enguany, en tenir una important part col·laborativa, no ho recomanem, ja que podria
dificultar la pràctica d’aquesta part. Si, així i tot, només es vol fer un camp, les quantitats
serien les següents:
● Un tauler de fusta de 1143x1166 mm2.
● 2 llistons de fusta de 1143x45 mm, amb una amplada mínima recomanada de
15 mm.
● 2 llistons de fusta de 1166x45 mm, amb una amplada mínima recomanada de
15 mm.
● Fustes cantoneres de 25 mm de costat (30 mm de base) de diferents longituds:
○ 2 de 300 mm de longitud.
○ 2 de 220 mm de longitud.
1

Aquestes dimensions no tenen en compte l’amplada de les barreres que delimiten el camp, així que
s’hauria de sumar la seva amplada.
2
Aquestes dimensions no tenen en compte l’amplada de les barreres que delimiten el camp, així que
s’hauria de sumar la seva amplada.

●
●
●
●
●
●

1 tub de PVC de 20 mm de diàmetre exterior, 15 mm de diàmetre interior (buit) i
500 mm de longitud.
1 disc de fusta de 250 mm de diàmetre i 5 mm de gruix.
1 tub de fusta de 125 mm de diàmetre exterior, 120 mm de diàmetre interior i 10 mm
d’alçada (es poden apilar capes de fusta, no cal que sigui sòlid).
2 taps de PVC de 25 mm de diàmetre exterior, 20 mm de diàmetre interior i
15,50 mm d’alçada, amb un forat al mig de 2,40 mm.
6 imants de neodimi de 15x20 mm, amb una força de 2 kg.
Cinta aïllant de 19 mm o pintura negra per les línies del camp.

Materials dels objectes
Pel repte ROBOCAT 2023, els objectes del camp són els fruits de cada equip i els ous de
cada camp. A continuació es detalla quins materials són necessaris per a la seva
elaboració. Aquesta s’explica al següent apartat.
ROBOCAT no requereix ni proveeix cap color o marca en concret. Només es garanteix que
els objectes de la competició compliran amb la descripció proveïda aquí. No s’acceptaran
reclamacions basades en diferències de tonalitat. Només es garanteix que els objectes de la
competició compliran amb la descripció proveïda aquí. No s’acceptaran reclamacions
basades en diferències de tonalitat. Si el vostre robot és sensible als colors, recomanem
que prepareu marges d’error significatius o la possibilitat de calibrar els sensors.
Per fer els ous, les pomes i les carbasses també cal fabricar una eina auxiliar, descrita a
l’apartat corresponent. Per aquesta eina recomanem un tall o bloc de fusta i dos cargols
prou llargs per evitar que es moguin mentre fabriqueu les boles de llana.
La major part dels objectes estan fets de llana. Per aquests, caldria utilitzar llana amb una
densitat de 0,55 g/m o similar (per exemple, cabdells de 50 g / 90 m).

Ou
Cada tauler necessita 2 ous (1 per camp).
Un ou està fet de llana blanca, pesa 25 g i mesura 15 cm de diàmetre. A més, cal un tros de
cordill de 30 cm per cadascun.
Poma
Cada tauler necessita 16 pomes (8 per camp).
Una poma està feta de llana verda, de tonalitat fosca (50 %) i clara (50 %), pesa 25 g i
mesura 6 cm de diàmetre. A més, cal un tros de cordill de 30 cm per cadascuna.
Cirera
Cada tauler necessita 12 cireres (6 per camp).
Una cirera està feta de cordill vermell amb detalls daurats de 4 mm i pesa, aproximadament,
10 g (sense filferro). La bola mesura 3 cm de diàmetre i la cua mesura 12,5 cm. S’estima
que calen 110 cm de material per cadascuna.
També es necessita, per cadascuna, 5 cm de filferro d’acer de 0,7 mm de diàmetre.
Carbassa
Cada tauler necessita dos models diferents de carbasses, un per cada camp, i de cada
model s'haurà de fer 4 unitats. Si només es construeix mig tauler, només és necessari un
model. Ambdós models són idèntics tret dels colors dels detalls que hi posarem.

Una carbassa pesa 25 g i mesura 6 cm de diàmetre. A més cal un tros de cordill de 30 cm
per lligar-les.
Les carbasses del primer model es faran de llana taronja amb detalls clars (blancs, grisos
clars o blaus clars).
Les carbasses del segon model es faran de llana taronja amb detalls foscos (negres, grisos
foscos o blaus foscos).

Elaboració dels objectes
Ous, pomes i carbasses
Els tres tipus d’objectes són pompons de llana i s’elaboren de la mateixa manera en
general.
Pautes segons cada tipus de fruita:
Tipus

Color de llana i
quantitat

Llargada
fil
travesser

Nombre
d’objectes
resultants per
cada fornada

Distància entre
centre de cada
objecte (on lliguem)

Ous

Blanc (25 g)

30 cm

2

15 cm (7,5 cm de
cada clau)

Pomes

Verd fosc (12,5 g)
i verd clar
(12,5 g)

30 cm

4

6 cm

Carbasses

Taronja (24 g) i
blanc o negre (o
tonalitats de
grisos o blaus),
segons model
(1 g)

30 cm

4

6 cm

Per fer-los, proposem construir una eina que consisteix en un llistó de fusta o un altre
material resistent, on s’han clavat dos claus (o similar). La distància dels claus és de 30 cm.
També recomanem pesar el cabdell a l’inici. Així podreu saber més endavant quanta llana
heu fet servir tornant a pesar el cabdell i calculant-ne la diferència.

Un cop els claus estan ben assegurats lligueu el cabdell de llana a un dels claus.

Enrotlleu la llana entre els dos claus fins a aconseguir el pes especificat a la taula que es
troba a l’inici d’aquesta secció.

En el cas de les boles que necessitin dos colors (carbasses i pomes) lligueu una llana amb
l’altre amb un nus i seguiu fent voltes.

Un cop tingueu el feix de llana amb els grams estipulats, poseu un fil més gruixut de
travesser per fer els centres de les boles. Consulteu la distància i el nombre de fils a la
taula.

Feu un nus ben fort i ja podreu començar a tallar entremig.

Un cop hàgiu fet tots els talls entre cordills veureu que encara hi ha un parell de pompons
embolicats als claus. Traieu-los i talleu-los amb compte per la meitat.

Quan els tingueu tots ja ben tallats, els hi podeu començar a donar forma rodona amb els
dits i, si cal, acabar de retallar els fils que sobresurtin.

Així quedaran finalment els vostres fruits:

Cireres
Les cireres són “punys de mico” (Monkey’s fist) fabricats amb “paracord” i amb un filferro
lligat a la punta de la cua, per tal que s’enganxin a l’imant.
Per fer-les, comenceu amb un fil de 4 mm de gruix i aproximadament 115 cm de llargada.
Sobrarà part del fil, però així resultarà més fàcil de fer el nus. Feu un nus simple a un dels
extrems. Mireu que quedi el més rodó possible, ja que serà el centre de la pilota.

A continuació, poseu la pilota entre els dits i comenceu a fer voltes, com es mostra a la
imatge. Si deixeu espai entre els dits, serà més fàcil passar el fil a les següents passades.
Quan hàgiu fet dues voltes i mitja, passeu a fer voltes transversalment. Sempre hi ha
d’haver tres passades de fil a tots costats. En aquest primer pas podeu veure 3 a dalt i 3 a
sota.

Un altre cop, quan hàgiu fet dues voltes i mitja podreu contar que a tots costats teniu tres
passades de fil. En aquest punt traieu els dits, anant amb compte per evitar que es
desmunti, i feu les voltes d’esquerra a dreta a través dels forats.

Aquí podem veure el principi de la primera passada i la continuació

Quan hàgiu fet l'última passada, només caldrà que repasseu i aneu estirant cada cordill per
treure el fil sobrant i que així quedi una pilota compacta. Finalment, talleu la cua perquè faci
12,5 cm de llargada des d’on surt de la pilota fins a l’extrem.

Pel filferro, primer haureu de lligar-lo bé a l’extrem del cordill. Amb 3 o 4 voltes hauria de ser
suficient. Un cop estigui lligat, mesureu 30 mm addicionals i talleu en aquest punt. Amb
aquest tros de filferro, feu una espiral i poseu-la de “barret” com a la imatge. Intenteu que
quedi tant pla i compacte com sigui possible.

Annex I: Exemple llista de compra
A la ROBOCAT us recomanem que utilitzeu els materials que tingueu a l’abast, reutilitzant el
material que sigui oportú i obtenint el que no tingueu dels vostres proveïdors habituals,
sempre que els materials compleixin amb les característiques demanades. Nogensmenys,
us volem donar una llista amb tots els materials necessaris i alguns exemples de webs on
trobar-los.
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1x Tauler de fusta de 1143x2362x10 mm al magatzem de fusta.
2x llistó de fusta de 1143x45x10 mm al magatzem de fusta.
2x llistó de fusta de 2362x45x10 mm al magatzem de fusta.
Fustes cantoneres de 25 mm de costat (30 mm de base) de diferents longituds al
magatzem de fusta.
○ 4x de 300 mm de longitud.
○ 4x de 200 mm de longitud.
○ 1x de 1143 mm de longitud.
2x tub de PVC de 20 mm de diàmetre exterior, 15 mm de diàmetre interior (buit) i
500 mm de longitud a Leroy Merlin.
2x disc de fusta de 250 mm de diàmetre i 5 mm de gruix al magatzem de fusta
2x tub de fusta de 125 mm de diàmetre exterior, 120 mm de diàmetre interior i
10 mm d’alçada (es poden apilar capes de fusta, no cal que siguin sòlids) a partir
d’altres peces de fusta.
4 taps de PVC de 25 mm de diàmetre exterior, 20 mm de diàmetre interior i
15,50 mm d’alçada, amb un forat al mig de 2,40 mm a Leroy Merlin.
12 imants de neodimi de 15x20 mm, amb una força de 2 kg a Amazon.
Pintura blanca pel color base del camp a una botiga de pintures.
Cinta aïllant de 19 mm (7 m) a la ferreteria, o pintura negra per les línies dels camps
a una botiga de pintures.
Cabdells de llana de diferents colors a …
○ Blanc (50 m)
○ Verd clar (90 m)
○ Verd fosc (90 m)
○ Taronja (90 m)
○ Negre (5 m)
Cabdell de “paracord” (14 m) a Decathlon. Normalment, es pot comprar la corda
tallada a mida i resulta més econòmica.
Filferro d’acer de 0,7 mm de diàmetre (60 cm) a la ferreteria.

