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Resum 
El present projecte explica de manera comprensible i detallada el procés de disseny i fabricació 

d’una pròtesis mioelèctrica de braç a mesura per a una nena de 12 anys resident a Castelldefels, 

Barcelona.  

 

L’esforç s’ha centrat principalment en adaptar un model ja existent a les mesures i necessitats de 

la pacient, així com en realitzar-hi les millores necessàries per tal d’allargar-ne la seva vida útil. 

També s’ha volgut promoure la continuació de la investigació  

en el camp d’aquesta aplicació per tal que, entre diferents estudiants voluntaris de l’escola 

puguem anar millorant el model i oferint millors solucions a aquelles persones que ho necessiten. 

 

Primer de tot, s’ha descrit dins d‘un marc teòric tot el que cal tenir en compte per, d’una banda, 

ser capaços de construir la pròtesis i, de l’altre, entendre les limitacions presents en el model, 

incloent una prèvia contextualització del projecte.  

 

A més a més, s’ha descrit dins d’un marc pràctic el procés de disseny i adaptació de cada una de 

les peces de la pròtesis, la seva posterior impressió mitjançant les impressores 3D disponibles a 

l’Escola d’Enginyeria de Barcelona Est de la Universitat Politècnica de Catalunya, el tractament 

post-impressió que s’ha aplicat a cada element, el disseny i muntatge dels esquemes electrònics i 

la seva inclusió en el model final.   

 

En l’últim capítol, s’ha realitzat un estudi dels costos que han suposat, d’una banda, la fabricació 

de la pròtesis i, de l’altre, les proves prèvies a la construcció del model final, així com la viabilitat 

econòmica que suposaria la fabricació en cadena de la mateixa pròtesis. També s’ha comparat el 

preu de la pròtesis amb el d’alguns models similars que es comercialitzen actualment.   

 

Per tal de tancar el projecte s’han inclòs la normativa aplicable a la pròtesis de braç construïda, 

unes conclusions finals i una petita descripció dels possibles treballs futurs i millores que es 

podrien aplicar al model final obtingut. 
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Resumen 
El presente proyecto explica de manera comprensible y detallada el proceso de diseño y 

fabricación de una prótesis mioelèctrica de brazo a medida para una niña de 12 años residente en 

Castelldefels, Barcelona.  

 

El esfuerzo se ha centrado principalmente en adaptar un modelo ya existente a las medidas y 

necesidades de la paciente, así como en realizarle las mejoras necesarias para alargar su vida útil. 

También se ha querido promover la continuación de la investigación  

en el campo de esta aplicación para que, entre varios estudiantes voluntarios de la escuela 

podamos ir mejorando el modelo y ofreciendo mejores soluciones a aquellas personas que lo 

necesitan. 

 

Primero de todo, se ha descrito dentro de un marco teórico todo lo que debemos tener en cuenta 

para, por un lado, ser capaces de construir la prótesis y, por el otro, entender las limitaciones 

presentes en el modelo, incluyendo una previa contextualización del proyecto.  

 

Además, se ha descrito dentro de un marco práctico el proceso de diseño y adaptación de cada 

una de las piezas de la prótesis, su posterior impresión mediante las impresoras 3D disponibles a 

la Escola d’Enginyeria de Barcelona Est de la Universitat Politècnica de Catalunya, el tratamiento 

post-impresión que se ha aplicado a cada elemento, el diseño y montaje de los esquemas 

electrónicos y su inclusión en el modelo final.   

 

En el último capítulo, se ha realizado un estudio de los costes que han supuesto, por un lado, la 

fabricación de la prótesis y, del otro, las pruebas previas a la construcción del modelo final, así 

como la viabilidad económica que supondría la fabricación en cadena de la misma prótesis. 

También se ha comparado el precio de la prótesis como el de algunos modelos similares que se 

comercializan en la actualidad.   

 

Para cerrar el proyecto se han incluido la normativa aplicable a la prótesis de brazo construida, 

unas conclusiones finales y una pequeña descripción de los posibles trabajos futuros y mejoras 

que se podrían aplicar al modelo final obtenido. 
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Abstract 
The current project is an explanation in the most comprehensible and detailed way of the design 

and fabrication processes on a mio-electric arm for a 12 years old girl living in Castelldefells, 

Barcelona. 

 

The efforts made where surrounding of adapting an existing model to the desired measurements 

of the patient, in addition extending the products life cycle. As a plus it promotes a source of 

continuous investigation beyond this point in the field, giving the opportunity to other students of 

the faculty to improve on the model and propose solutions and improvements to those in need. 

 

First of all the ideas have been exposed in a theoretical background; aimed to show the 

construction process and furthermore define the current limitations, and include a contextualized 

preview of the project. 

 

Following, is a description of the process of design and adaptation of each piece of the prosthesis; 

its subsequent printing, using the 3D printers available in the Escola d'Enginyeria of Barcelona Est 

of the Universitat Politècnica de Catalunya, the post-impression treatment process applied to 

Each element; and the design and assembly of the electronic circuit paths and their inclusion in 

the final model. 

 

In the final chapter, there is an economic budget effectiveness analysis. Taking into account the 

prosthesis’ manufacturing and assembly process first, and then the preview builds before the final 

release, as of an economic viability to massively produce the artificial limb. There is also a 

comparison with currently available commercial models with the same range of characteristics. 

 

Ending the project the normative standard applicable to the artificial arm built, followed by 

conclusions, recommendations, and future incorporations that can be applied to the final result. 
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Primer de tot, voldria agrair l’ajuda i el seguiment que m’han proporcionat tant el tutor del meu 
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Introducció 
Actualment, tot i tenir la gran sort de disposar d’una seguretat social a Espanya que garanteix una 

sanitat bàsica per a tothom, encara existeixen moltes prestacions i dispositius que no estan a 

l’abast de totes les persones, principalment pel seu elevat cost. Pel que fa a les solucions 

protèsiques, el govern espanyol disposa d’una cartera de serveis on fixa l’ajuda econòmica que 

ofereix per a cada cas. Per a pròtesis ortopèdiques de braç, l’ajut que ofereix no és gaire elevat, 

fent que molts pacients, com en el nostre cas, no es puguin permetre tenir-ne una. 

 

En front a aquesta problemàtica i, veient que això no només succeeix a països en vies de 

desenvolupament i a persones en situació de pobresa extrema, sinó que persones residents a les 

rodalies de Barcelona es troben en aquesta situació, des de l’EEBE es va decidir col·laborar de 

manera activa i aportar en la mesura possible un ajut a totes aquelles persones que necessiten 

una pròtesis de braç però que no tenen els recursos suficients com per tenir-ne una. 

 

Així doncs, es va procedir en la elaboració d’una pàgina web que permet posar en contacte a 

persones amputades o amb malformacions a les extremitats superiors, amb aquelles persones, 

organitzacions o empreses que, mitjançant la tecnologia d’impressió 3D, poden fabricar una 

pròtesis funcional i entregar-la de manera totalment gratuïta. 

 

La participació de l’escola no va queda aquí, sinó que es va aconseguir fabricar una pròtesis per a 

una nena resident a Castelldefels, la qual va poder utilitzar-la un temps, fins que va quedar 

obsoleta. És aleshores quan pren importància el present projecte, doncs té com a objectiu 

principal la fabricació d’una pròtesis funcional a mesura per a la mateixa nena, incloent un 

mecanisme mioelèctric que permet l’obertura i tancament de la mà en funció del senyal muscular 

registrat en un sensor. 

 

L’existència de projectes com el present pren suma importància en la societat tal i com la 

coneixem actualment, on cada cop hi ha més diferències socials i on no totes les persones tenen 

les mateixes oportunitats en quant a l’educació, la seguretat i la sanitat. Així doncs, cal prendre 

consciència social i ajudar en la mesura possible a tots aquells que ho necessiten.  

 

La realització d’aquest treball ha permès unir els esforços de varies persones i empreses, qui han 

ajudat de manera econòmica o han aportat noves idees i han permès que s’hagi fabricat la 

pròtesis a mesura per a la pacient ja que, sense la seva ajuda, no hauria estat possible.  
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0.1 Antecedents del projecte 

Fruit de la petició realitzada per l’empresa Voxeled Materials, dirigida per Djamila Olivier, un 

parell d’anys enrere, Ferran Giménez Ortega, estudiant d’Enginyeria Biomèdica de l’EEBE, va crear 

una pàgina web semblant a la d’Enabling the future, de la qual se’n dóna més detall a l’apartat 0.4 

del present projecte, com a Treball de Fi de Grau, per tal de posar en contacte a pacients que 

precisin una pròtesis de braç amb aquells usuaris i/o empreses que disposin d’una impressora 3D 

per fabricar-ne una, de manera totalment altruista. A més a més, l’estudiant es a posar en 

contacte amb la pacient per la qual va dirigida la pròtesis del present projecte i li va construir una 

primera pròtesis senzilla, totalment mecànica (Figura 0.1.1), basant-se en un dels models 

disponibles a la web de l’organització “e-NABLE”. 

 

 
 

Aquella primera pròtesis que se li va entregar, però, va quedar inservible als pocs mesos, degut a 

que la pacient va créixer i el model ja no s’adaptava a les seves mesures. Arrel d’aquesta 

problemàtica, Djamila Olivier va proposar a l’escola l’opció de fabricar una nova pròtesis a mesura 

per a la pacient.  

0.2 Objectius del treball 

El principal objectiu del present projecte és la fabricació d’una pròtesis mioelèctrica funcional de 

braç a mesura per a un nena de 12 anys mitjançant la impressió 3D. Es pretén que la pròtesis 

funcioni a través d’un mecanisme accionat electrònicament i d’un altre alternatiu accionat 

mecànicament.  

 

Com a objectiu secundari es vol aconseguir la participació, ja sigui de manera activa o passiva, de 

varies organitzacions i persones per tal de fer de la pròtesis el màxim solidaria possible i compartir 

coneixements.  

 

Figura 0.1.1. Primera pròtesis mecànica fabricada per a la pacient. (Font: Djamila Olivier) 
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Per últim, es pretén incentivar la investigació i promoure els projectes solidaris a la Universitat. 

Per això, s’ha proporcionat un model de referència subjecte a modificacions i millores amb el qual 

es pot seguir treballant per ser capaços de fer més projectes com el present, amb versions 

l’estètica de les quals sigui més semblant a la d’un braç real i que incloguin més funcionalitats. 

0.3 Abast del treball 

Tenint en compte que prèviament al disseny i fabricació de la pròtesis es disposava de models de 

pròtesis en format compatible amb la impressió 3D, així com de manuals tècnics, proporcionats 

per la organització Enabling the future, el present projecte té com a resultat la construcció d’una 

pròtesis mioelèctrica a mesura totalment funcional.  

 

D’una banda, la pròtesis compta amb dos mecanismes, independents entre ells. Així, trobem un 

primer mecanisme electrònic d'obertura i tancament de la mà, compost principalment per una 

sèrie de sensors capacitius integrats a un braçalet anomenat Myo, un microcontrolador Arduino, 

un servomotor de 180º de gir, 5 cordes unides al servomotor i 3 bateries que alimenten el circuit. 

Aquest mecanisme és fàcilment extraïble per facilitar la seva integració a futures pròtesis. El 

segon mecanisme és totalment mecànic i està compost per 5 cordes que travessen d’extrem a 

extrem la pròtesis. Aquest funciona com una alternativa de funcionament a l’anterior per evitar la 

obsolescència enfront possibles incidències.  

 

La pròtesis és capaç de llegir el senyal elèctric resultant de l’accionament del múscul del bíceps 

braquial mitjançant el braçalet. Aquest senyal accionarà el mecanisme electrònic per tancar i obrir 

la mà. A més, compta amb un sistema software de lectura i interpretació de la càrrega de les 

bateries, per evitar la seva total descàrrega i, per tant, la seva obsolència. També compta amb 

sistemes de subjecció de la pròtesis al braç que minoren les molèsties que pugui ocasionar el seu 

ús continu, així com proteccions contra humitat, temperatures extremes i altres factors que 

podrien perjudicar el funcionament de la pròtesis o, fins i tot, impedir-lo. 

 

Cal tenir present que el model desenvolupat en el present projecte és una primera versió que cal 

ser millorada per tal d’optimitzar l’ús de materials i energia, així com augmentar les funcionalitats 

i l’eficiència.  

0.4 Projecte Enabling the future 

Fundada per Jen i Ivan Owen l’any 2012, Enabling the future és una xarxa global de voluntaris que, 

mitjançant la impressió 3D, construeixen pròtesis de membre superior de manera altruista i 

solidaria per a totes aquelles persones que ho necessiten. Així doncs, la comunitat e-NABLE 

permet posar en contacte a nens sense recursos d’arreu del món amb voluntaris que els 

fabriquen les pròtesis i els hi entreguen de manera totalment gratuïta.  
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A la plataforma on-line d’Enabling the future s’hi troben diversos models de pròtesis que poden 

ser impreses pels voluntaris amb les seves impressores 3D. A més a més, hi ha manuals que 

expliquen de quina manera ha de ser muntada la pròtesis, així com els materials necessaris i les 

precaucions que s’han de tenir a l’hora de fabricar-la. Per tal d’assegurar que hi hagi pròtesis que 

s’adaptin a totes les possibles necessitats dels pacients, existeixen diversos models, que van des 

de pròtesis de mà fins a pròtesis de braç sencer.  

 

Tots els dissenys estan a la disposició de tots els usuaris que vulguin fabricar una pròtesis, però, 

per utilitzar-los, ho ha de fer amb la condició que el producte fabricat mai serà venut, sinó que 

entregat de forma gratuïta al seu receptor. És per això que la comunitat disposa d’una llicència de 

secessió anomenada Creative Commons-Attribution-Non-Commercial license, amb la qual es 

garanteix aquest requisit. 

 

Sota el lema de Giving the world a Helping Hand, la comunitat està constituïda per professors, 

estudiants, enginyers, informàtics, metges, artistes, pares, nens i, en definitiva per tot tipus de 

gent que, de manera totalment solidaria vol ajudar a aquella gent que més ho necessita, 

compartir coneixements i arribar a allà on, sense projectes com aquest, no seria possible fer-ho.  
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CAPÍTOL I. Aspectes teòrics. 

1.1 Estat de l’art de les pròtesis mioelèctriques 

Per tal de comprendre l’estat de l’art de les pròtesis mioelèctriques és important primer conèixer 

els seus orígens i història. Actualment es troben al mercat una gran varietat de models diferents 

de pròtesis de braç, amb més o menys funcionalitats, el que els fa variar la complexitat i el preu. 

Les tecnologies que es fan servir en els dissenys més innovadors son cada cop més intuïtives i 

permeten que el pacient pugui utilitzar la pròtesis d’una manera més semblant a la d’un braç real. 

Però, com ha estat aquesta evolució? 

 

Doncs la primera pròtesis registrada va ser trobada juntament amb les restes d’una mòmia 

egípcia i data de l’any 2000 a.c. Les pròtesis més semblants a les actuals però, no tenen el seu inici 

fins que el domini del ferro va permetre fer-ne de més resistents. Un dels primers models amb 

aquestes característiques va ser la mà d’Alt-Ruppin, construïda l’any 1400, la qual permetia 

ajustar la posició de tots els dits excepte la del polze i disposava d’un canell mòbil. Al segle XVI, el 

francès Ambroise Paré va desenvolupar el primer braç artificial mòbil a nivell de colze, anomenat 

Le Petit Loraine, on la flexió era possible a través d’un sistema de palanques. A poc a poc, es van 

anar ampliant les funcionalitats de les pròtesis. Així, a principis del segle XX, el metge francès 

Gripoulleau va incloure diversos accessoris utilitzats com a unitats terminal, tals com anells o 

ganxos metàl·lics, que permetien realitzar esforços de força i precisió. Més endavant, Dorrance va 

desenvolupar als Estats Units la primera pròtesis que permetia l’obertura i tancament de la mà de 

manera activa, anomenada mà de Hook, i incloïa una terminació en forma de ganxo. 

 

La introducció de forces externes d’ajuda al moviment de la pròtesis va començar a ser aplicada 

l’any 1946 amb la fabricació dels primers models d’accionament pneumàtic i elèctric. Els 

mecanismes mioelèctrics i, per tant, de lectura del senyal muscular per tal de controlar el 

moviment de la pròtesis, van ser desenvolupats a la dècada dels 60 a Rússia. La primera pròtesis 

amb aquestes característiques funcionava amb petits potencials extrets durant la contracció 

muscular del monyó, posteriorment conduits i amplificats per moure-la, fent una força prensora 

màxima de només 2 kg. A finals del segle XX però, aquests tipus de dissenys només permetien 

l’obertura i tancament de la mà, realitzant un moviment de pinça.  

 

Des d’aleshores, s’han invertit moltes hores d’investigació per tal de desenvolupar aquesta 

tecnologia, així incloent noves funcionalitats i tècniques sofisticades que simulen un 

comportament més real de les pròtesis. A més a més, s’han obert també noves línies 

d’investigació per tal de millorar el comportament dels aparells. Entre els països que disposen 

d’un major avenç tecnològic en aquest sector es troben Alemanya, Estats Units, França, 

Anglaterra i el Japó. Podem destacar-ne els següents dissenys: 
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A. Mà de Cantebury 

 

La mà de Cantebury (Figura 1.1.1) va ser 

desenvolupada l’any 2003 per Dunlop. 

Està composta per baules mecàniques 

que es mouen de manera similar a una 

mà humana. L’interessant d’aquest 

disseny es centra en la tecnologia que 

contenen els dits, així com les seves 

característiques. 

 

D’una banda, cada dit està controlat per 

dos motors de corrent continua que li permeten tenir una llibertat de 2,25 graus. A més a més, els 

dits tenen sensors de pressió a cada articulació i a la punta, dos encoders i un sensor d’efecte Hall. 

La palma de la mà està controlada per dos motors i conté dos encoders, dos sensors d’efecte Hall i 

3 sensors de força, el que li permet obrir i tancar tots els dits i, a més rotar el dit polze. Per últim, 

tot aquest mecanisme està dirigit per un microprocessador capaç de controlar la posició i 

velocitat de l’aparell. 

 

B. I-Limb 

 

Desenvolupada per David Gow i el seu equip al Centre de Bioenginyeria de l’Hospital Princess 

Margaret Rose a Edimburg, i-Limb (Figura 1.1.2) és una pròtesis de mà mioelèctrica que va ser 

llançada al mercat l’any 2007 a Vancouver, sent la primera pròtesis biònica comercialitzada a 

nivell mundial. Va ser guanyadora del premi a la Innovació en Productes Prostètics de l’associació 

Limbless l’any 2008, a més de rebre molts altres reconeixements. Actualment, l’empresa Touch 

Bionics és l’encarregada de comercialitzar-la. 

 

El funcionament de l’aparell és controlat a través dels potencials elèctrics enviats des del monyó 

del pacient a un microprocessador que envia un senyal a un motor que fa que la mà s’obri, es 

Figura 1.1.1. Mà de Cantebury (Font: revista.unam.mx) 

Figura 1.1.2. I-Limb (Font: touchbionics.com) 
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tanqui o es col·loqui en una posició específica. Cada dit és dirigit de manera independent, el que 

permet realitzar una gran varietat de moviments i, a més, es pot rotar i articular el canell. Els 

senyals mioelèctrics son captats a través d’uns elèctrodes situats a dos punts específics dels 

músculs del monyó. Tot i això, aquesta no és la única manera amb la qual podem controlar els 

moviments de la pròtesis, sinó que l’aparell disposa també de sensors de pressió i presència a 

cada una de les puntes dels dits que permeten controlar la força exercida sobre els objectes que 

toquem. A més a més, gràcies a la integració d’un giroscopi, es pot controlar de manera senzilla la 

posició de la pròtesis. Per últim, el seu control pot ser realitzar a través d’una aplicació mòbil que 

conté diverses posicions pre-configurades per ser enviades via Bluetooth® al microprocessador 

per realitzar-les a la pròtesis real. 

 

L’aparell està integrat mecànicament a una peça que s’adapta al monyó del pacient, així 

permetent una adaptació per a cada individu segons dels seves necessitats. A més, pot ser cobert 

per una silicona de color pell que permet que la seva aparença sigui més estètica i real.  

 

C. Pròtesis Bebionic 

Bebionic (Figura 1.1.3) és actualment la 

pròtesis mioelèctrica més realista 

existent al mercat, que compta amb un 

disseny innovador i ergonòmic, així com 

una tecnologia pionera. La primera 

versió de la mà va ser llençada al Maig 

de 2010 a Alemanya. 

 

L’aparell disposa de motors individuals 

en cada un dels dits, el que permet 

moure la mà i subjectar objectes amb 

naturalitat i de manera coordinada. 

Aquests estan distribuïts de tal manera 

que s’optimitza el pes, fent de la mà 

més còmode i lleugera. A més a més, 

compta amb microprocessadors potents que estan constantment controlant la posició de cada 

dit. Amb aquest control, es permet realitzar fins a 14 posicions diferents de la mà. Altrament, la 

pròtesis conté un software propi que es comunica sense fils i permet un control de la velocitat de 

moviment dels dits per tal de poder agafar objectes tals com un ou. En adició, l’aparell detecta si 

un objecte està relliscant i ajusta automàticament la subjecció per tal d’assegurar-lo. Està 

construïda amb materials suficientment resistents com per suportar 45kg, i la palma de la mà té 

un disseny que protegeix l’aparell en front a cops. 

 

 

Figura 1.1.3. Pròtesis Bebionic (Font: dartmouth.edu) 
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En l’actualitat, no només s’està investigant en el desenvolupament tecnològic de les pròtesis 

mioelèctriques, sinó que a més s’estan buscant nous materials intel·ligents per tal que el 

comportament sigui cada cop més real i intuïtiu. Aquests materials presenten la capacitat de 

canviat les seves propietats físiques, tals com la rigidesa, viscositat, forma o color, en presència 

d’un estímul concret, i que tornen al seu estat original en quant aquest desapareix. Alguns 

d’aquests materials utilitzats per aquesta aplicació seien: 

 

 Materials amb memòria de forma, com per exemple les aleacions de NiTi, de CuAlTi o de 

NiTiCu, alguns polímers com ara el SMP o el Veriflex i alguns materials ceràmics o 

ferromagnètics.  

 Materials electro i magnetoactius, com ara els piezoelèctrics i materials electro i 

magnetorestrictius. 

 Materials foto i cromactius, com ara els electroluminiscents, els fluorescents, els 

fotocromàtics, els termocromàtics i els electrocromàtics. 

 

 

Altres tecnologies alternatives 

per a la fabricació de pròtesis 

intel·ligents també estan sent 

investigades. Per exemple, 

recentment enginyers del grup 

d’investigació de New Castle, 

el Regne Unit, han dissenyat 

una pròtesis de braç que 

incorpora una càmera (Figura 

1.1.4) capaç de fer fotografies 

instantànies de l’objecte que 

té davant, avalua la seva forma 

i mida i desencadena una sèrie 

de moviments.  D’aquesta manera, s’estalvia el procés que requereix que l’usuari vegi l’objecte, 

estimuli físicament els músculs del braç i generi el moviment de la pròtesis. Aquesta pròtesis ja ha 

estat provada per un número reduït de pacients i actualment s’està treballant amb experts d’un 

hospital per oferir aquestes pròtesis “amb ulls” als seus pacients. 

 

Les expectatives que hi ha per aquest model de pròtesis són molt altes, doncs el pacient tant sols 

haurà de mirar un objecte en la direcció indicada per tal d’agafar-lo. D’altra banda, el pacient 

podrà acostumar-se a l’ús de la pròtesis de manera més ràpida que no pas amb les pròtesis 

mioelèctriques, pel que precisarà de menys entrenament per tal d’aprendre a fer-la servir.   

 

 

Figura 1.1.4. Mà biònica amb càmera (Font: albardonnoticias.com) 
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1.2 Estat de l’art de la impressió 3D 

La impressió 3D es defineix com la tècnica empleada per fabricar prototips reals 3D a partir de 

d’arxius digitals CAD mitjançant una impressora 3D. Existeixen diversos mètodes d’impressió 3D 

però, en el nostre cas en particular, s’utilitzarà el modelatge per deposició fosa o FDM per les 

seves sigles en anglès. Aquesta tecnologia permet la construcció de models 3D reals mitjançant 

l’extrusió d’un polímer que es troba a una temperatura superior al seu punt de fusió i la seva 

posterior deposició sobre una base plana i calenta, aglomerant-lo a capes. Un cop el material es 

refreda, es va solidificant fins a aconseguir el sòlid rígid desitjat. 

 

Tal i com s’ha fet en l’apartat anterior, a continuació es descriurà quina ha estat l’evolució en el 

camp de la impressió 3D per tal d’entendre el seu estat actual, així com les possibilitats de 

fabricació que ofereix i les seves aplicacions. 

 

Els inicis de la impressió 3D daten de l’any 1976, quan es va inventar la primera impressora 

d’injecció de tinta. Més endavant, a l’any 1897, Carl Deckard va inventar un nou mètode 

d’impressió 3D, que es va anomenar com el sinteritzat selectiu per làser, tècnica que permetia 

compactar materials i obtenir models en 3 dimensions gràcies a l’energia proporcionada per un 

làser aplicat a un aglomerat de pols de material. No va ser fins l’any 1993 que el MIT va 

desenvolupar la primera impressora d’injecció, que és la tecnologia més econòmica d’utilitzar en 

l’actualitat en aquest camp i la que s’ha fet servir en el present projecte. 

 

Aquesta tecnologia va seguir desenvolupant-se i comercialitzant-se, el que va comportar la 

creació de diverses empreses especialitzades en aquest tipus d’aparells. Les impressores 3D van 

començar a ser aplicades en l’àmbit sanitari l’any 1999, permetent projectes com el que va portar 

a terme l’Institut de Medicina Regenerativa de la Universitat de Wake Forrest, qui va ser capaç 

d’implantar els primers òrgans modificats mitjançant implants arterials impresos amb impressores 

3D i recoberts amb cèl·lules del pacient. El primer òrgan sencer funcional va ser imprès l’any 2002, 

tot i que encara no tenia un cicle de vida suficientment llarg com per ser implantat. Així mateix, la 

impressió 3D va anar guanyant aplicacions en diversos sector, com ara la construcció o 

l’automoció, aspectes que s’explicaran més extensament més endavant en el mateix apartat.  

 

Pel que fa a la comercialització de les impressores 3D, l’any 2009 es va aconseguir construir 

impressores low-cost, el que va permetre vendre-les en format de kit per a tots els públics. Això 

va ser possible gràcies a la publicació de softwares “open-source” a l’abast de tots els usuaris, que 

permeten programar l’aparell sense la necessitat de tenir grans coneixements en la programació 

de microporcessadors. Les impressions realitzades en el present projecte s’han fet amb aquest 

tipus d’impressores.  

 

El el sector de la impressió 3D per injecció, no només s’ha evolucionat en relació a les impressores 

utilitzades sinó que també en els materials que es poden utilitzar. Actualment, els materials més 

utilitzats son els termoplàstics, com ara el PLA i l’ABS, tot i que cada cop se’n poden utilitzar més, 
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amb propietats molt diverses, com ara silicones, fusta o fins i tot ciment, així permetent ampliar 

les aplicacions de les impressores 3D. 

 

 Les aplicacions de la tecnologia d’impressió 3D son 

cada cop més àmplies i, aquesta, està present en més 

sectors. En l’automoció es poden imprimir peces per a 

vehícles o, fins i tot cotxes sencers mitjançant aquesta 

tecnologia. Empreses com ara Bentley o 3TRPD2 la han 

utilitzat en els seus dissenys. En l’alimentació, es poden 

imprimir aliments tals com xocolata, sucre o formatge. 

En la medicina, la impressió 3D té un futur molt 

prometedor. La investigació ha permès imprimir 

solucions mèdiques personalitzades per a cada 

pacient. Ara per ara, ja s’han aconseguit fabricar 

moltes pròtesis i implants amb impressores 3D, tals 

com pròtesis dentals (Figura 1.2.1), de pelvis, de maluc o de braç. A més a més, s’ha aconseguit 

desenvolupar la tecnologia d’impressió 3D de teixit viu, com ara òs o cartíleg. Empreses com ara la 

belga Materialise, utilitza aquesta tecnologia i, a més imprimeix aparells mèdics i implants lleugers 

dissenyats de forma personalitzada per a cada pacient. En la defensa, es pot utilitzar la impressió 

3D per construir maquinaria militar. L’empresa 

Defense Distributed va imprimir la primera arma de 

foc utilitzant aquesta tecnologia, anomenada The 

Liberator (Figura 1.2.2). En el sector aeroespacial es 

poden fabricar molts dels components que 

conformen les aeronaus mitjançant la impressió 3D. 

En l’educació, es pot aprofitar el reduït cost de les 

impressores 3D perquè els alumnes puguin utilitzar-

les i així veure la innovació de primera mà, fent que 

els seus dissenys CAD es facin reals. Per últim, en 

l’àmbit artístic, es poden utilitzar les impressores 3D per fabricar qualsevol disseny de manera 

ràpida i senzilla. A més a més, es poden replicar obres d’art que no son accessibles per a totes les 

persones i presentar-les en museus d’arreu del món, així apropant la societat a la cultura i 

coneixement.  

1.3 Sensors capacitius i lectura de biopotencials 

1.3.1 Generació i transmissió de biopotencials 

Es pot definir un biopotencial com un voltatge produït per l’estimulació de les cèl·lules excitables 

del cos, com ara les del teixit muscular. És generat pels processos bioquímics involucrats en el 

funcionament de les cèl·lules i es manifesta en camps elèctrics que es propaguen en totes les 

Figura 1.2.1. Pròtesis dental fabricada amb 

impressió 3D  (Font: interempresas.net) 

Figura 1.2.2. The Liberator (Font: kilermt.com) 
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possibles direccions dins del cos, fins a arribar a la pell, on poden ser mesurats de manera no 

invasiva. 

 

El procés d’accionament dels músculs del braç de manera 

voluntària s’inicia amb la generació d’un senyal elèctric al 

cervell que es propaga a través del sistema nerviós fins arribar 

a les neurones del nervi musculocutani (Figura 1.3.1), el nervi 

radial i el cubital, els quals innerven els músculs d’interès. 

 

Aquest senyal es transmet mitjançant la sinapsis entre 

neurones motores, fins arribar a les unions neuromusculars 

(Figura 1.3.2), és a dir, a les unions entre les neurones motores 

i les fibres musculars. En aquesta sinapsis, definida com el 

procés de transmissió de senyals neuronals, s’utilitza 

l’acetilcolina com a neurotransmissor i, per tant, com la 

molècula encarregada de transportar aquest senyal. 

 

Així doncs, l’acetilcolina viatja des de la membrana presinàptica, que es troba a l’axó terminal de 

la neurona, fins a la membrana postsinàptica i, per tant, la part modificada de la membrana 

plasmàtica de la cèl·lula muscular, també anomenada com placa motora terminal. Es poden 

identificar tots els elements que intervenen en el procés a la Figura 1.3.2.  

 

 

 

 

Figura 1.3.1. Innervació del nervi 

musculocutani (Font:fr.slideshare.net) 

Figura 1.3.2. Unió neuromuscular i procés de sinapsis 

(Font:es.slideshare.net) 
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La transmissió de l’impuls nerviós es produeix quan la concentració de ions Ca2+ és major a 

l’exterior de la cèl·lula que a l’interior, el que causa l’obertura d’un canal iònic de comporta a 

l’extrem axònic. En aquest punt, els ions de Ca2+ irrompen dins la cèl·lula presinàptica per tal 

d’igualar concentracions, fent que les vesícules que contenen els neurotransmissors es fusionin 

amb les membranes presinàptiques i buidin el seu contingut a l’esquerda sinàptica. L’acetilcolina 

es transmet a través d’aquesta esquerda fins arribar a la membrana postsinàptica i, per tant, de la 

cèl·lula muscular. Aquesta, conté molècules 

receptores d’acetilcolina que, al rebre els 

neurotransmissors funcionen com canals 

amb comporta química que permeten que 

els ions de Na+ penetrin dins la cèl·lula 

muscular durant uns instants, així 

despol·laritzant-la. Quan el nombre de 

neurotransmissors que arriben a la cèl·lula 

muscular és suficientment gran, es dispara 

un potencial d’acció (Figura 1.3.3) que es 

propaga a les regions veïnes de la 

membrana plasmàtica. Aleshores, es 

produeix la contracció i les cèl·lules es 

repol·laritzen. 

1.3.2 Lectura de biopotencials. Sensors capacitius. 

Els biopotencials resultants de la contracció 

muscular son llegits per sensors externs de 

manera no invasiva. Existeixen varies 

maneres de detectar aquests potencials, 

però en el present projecte s’han utilitzat 

sensors capacitius per aquest propòsit.  

Els sensors capacitius funcionen com 

interruptors electrònics de característiques 

estàtiques que actuen sense elements 

electromecànics. El seu funcionament es basa en un circuit oscil·lant RC (Figura 1.3.4) i les línies 

del camp elèctric que es tanquen a través de l’aire. A l’aproximar un objecte amb una constant 

dielèctrica superior a la de l’aire s’ocasiona un desequilibri al circuit, el que fa iniciar les 

oscil·lacions. Aquest tipus de dispositius son sensibles a la majoria de líquids i materials, el que 

permet la detecció de senyals a través de parets no conductores. Així doncs, no es produeix una 

conducció directe del senyal entre el múscul i el sensor, sinó que el corrent és induït. 

 

En el nostre cas en particular, el detector és capaç de detectar el senyal elèctric del múscul a 

través de la pell, tot i que no sigui en contacte directe, eliminant la necessitat d’utilitzar algun 

tipus de gel conductor. Així doncs, es tracta d’un sensor d’EMG, o d’electromiografia. El senyal 

Figura 1.3.3. Potencial d’acció (Font:sites.google.com) 

Figura 1.3.4. Model elèctric de la interfície pell-

elèctrode. (Font:scielo.org.mx) 
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electromiogràfic té una amplitud compresa en el rang de l’ordre dels microvolts fins al dels 

milivolts. Al ser un senyal tant dèbil, és imprescindible netejar-lo i amplificar-lo abans d’analitzar-

lo i utilitzar-lo pel control del moviment de la pròtesis. 

 

El sensor utilitzat per a tal propòsit ha estat el de la marca comercial Myo, un braçalet compost 

per 8 sensors diferents que disposa de la tecnologia necessària per a condicionar el senyal 

electromiogràfic obtingut i enviar-lo a un dispositiu extern via Bluetooth® per tal de ser 

posteriorment tractat.    

1.4 A qui va dirigida la pròtesis? 

Tal i com s’ha mencionat anteriorment, la pròtesis està feta a les mesures de una nena de 12 anys 

que va néixer sense la part de l’avantbraç del seu membre superior esquerre (Figura 1.4.1). Degut 

a la seva situació socioeconòmica, la nena i la seva família no són capaços d’obtenir una pròtesis 

de braç, pel que amb el present projecte se n’hi fabrica una de manera totalment altruista i 

solidaria.  

 

Per tal d’entendre la naturalesa d’aquest projecte, és important primer conèixer com ha estat 

possible contactar amb la pacient i quina és la seva història. 

 

Uns anys enrere, Djamila Olivier, col·laboradora del projecte, la va 

conèixer a la coral de la parròquia de Castelldefels, on també hi 

participava la seva filla. Sent coneixedora del projecte Enabling the 

future, va decidir posar-se en contacte amb ella i oferir-li una pròtesis 

funcional a mesura fabricada mitjançant la impressió 3D. Aprofitant el 

seu contacte amb Antonio Travieso, professor del departament de 

Mecànica de la Universitat Politècnica de Barcelona, i sabent que 

disposaven d’impressores 3D, va decidir presentar el projecte, el qual va 

ser acceptat i començat a desenvolupar per Ferran Giménez. 

 

Ferran Giménez va aconseguir no només fabricar un primer model de 

pròtesis mecànica per a la pacient, sinó que també va crear una pàgina 

web que permet posar en contacte a persones que necessiten un 

pròtesis de braç per la zona de Barcelona amb voluntaris que tenen les 

ganes i recursos per fabricar-les. 

 

Un parell d’anys més tard de la fabricació del primer model de la pròtesis per a la nena, aquesta 

va quedar inservible degut al creixement de la nena, pel que es va tornar a proposar la fabricació 

d’una nova pròtesis a la Universitat. 

 

D’aquesta manera, al ser coneixedora d’aquest projecte solidari i altruista, vaig decidir formar-ne 

part, aplicant els meus coneixements en enginyeria biomèdica, mecànica i electrònica per tal 

Figura 1.4.1. Pacient.  
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d’aconseguir que la nena pogués seguir gaudint d’una pròtesis totalment funcional amb certes 

millores i ampliant les seves funcionalitats. 

 

Així doncs, es va procedir a prendre les mesures del braç real en qüestió (Figura 1.4.1), obtenint 

els resultats que es mostren a la Figura 1.4.2.  

  
 

 

 

Posteriorment, es va realitzar un motlle de guix idèntic al monyó de la nena (Figura 1.4.3.b(1)) i un 

altre de la seva mà dreta (Figura 1.4.3.b(2)), per tal de poder provar la pròtesis un cop fabricada i 

comparar-la amb el model real de mà, així assegurant-nos que el disseny s’adapta a les 

necessitats i mesures de la nena: 

 

  
 

 

Figura 1.4.2. (a) Mesures del braç dret de la pacient. (b) Mesures del braç esquerre estirat de la 

pacient. (c) Mesures del braç esquerre flexionat de la pacient.  

Figura 1.4.2. (a) Procés de realització del motlle de guix de la mà dreta. (b) Motlles del monyó i la 

mà dreta de la pacient. (Font: Ángel Marí)  

(1) 

(2) 

(a) (b) (c) 
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CAPÍTOL II. Disseny i concepció de la pròtesis 

2.1 Disseny de partida. Limbitless  arm 

Entre tots els models de pròtesis disponibles a la comunitat e-NABLE, el que més s’ajusta tant a 

les necessitats de la nena com a la idea d’incloure un control mioelèctric és l’anomenat Limbitless 

arm (Figura 2.1.1). 

 

El model, que actualment segueix en desenvolupament, està pensat per ser utilitzat per nens que 

els manca l’avantbraç complert, així doncs per aquells que no poden articular el colze. Va ser 

dissenyat per un grup d’estudiants de la Universitat Central de Florida i actualment ja s’han 

fabricat unes quantes pròtesis amb aquestes disseny.  

 

 

Pel que fa a la part mecànica, la pròtesis consta de tres components que conformen el braç i 29 

peces que conformen la mà, units a partir d’un sistema de cordes. A més a més, el model està 

dissenyat per unir-se a un arnés que es subjecta al cos del pacient per tal que el pes de la pròtesis 

sigui més fàcil de suportar.  

 

El disseny del braç consta d’una peça que actua com a colze no articulat, una altra peça que actua 

com a avantbraç, que està oberta per tal de possibilitar l’accés als components electrònics i, per 

últim, una tapa que protegeix tot el mecanisme electrònic.  

 

Figura 2.1.1. Limbitless arm (Font: thingiverse.com)  
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D’altra banda, la mà s’obté d’un altre disseny independent anomenat “Flexy-Hand” (Figura 2.1.2), 

nom que prové de les seves característiques flexibles i de la seva textura, similar a la d’una mà 

real. Aquesta es composa d’una peça per a cada una de les falanges, fent-ne un total de 14, i 

d’una peça per a cada unió entre falanges i entre aquestes i la palma de la mà, fent-ne un total de 

14 més. Per últim, la peça més gran és la que actua com a palma de la mà.  

 

Cada una de les peces que actua de falange té un orifici que recorre la peça de punta a punta 

(Figura 2.1.1). A la peça que funciona com a palma de la mà hi trobem 5 forats verticals, un per a 

cada dit. Per tal de muntar el mecanisme de funcionament electrònic, s’incerta un fil de Nailon® 

per cada orifici que, al accionar-se un servomotor, fa que s’apliqui una tensió a cada corda i, 

gràcies a les unions flexibles entre falanges, els dits es flexionen i la mà es tanca.  

 

 

Figura 2.1.2. Flexy-Hand (Font: thingiverse.com)  

Figura 2.1.3. Limbitless. Mecanisme electrònic (Font: thingiverse.com)  
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D’altra banda, la part electrònica (Figura 1.2.3) és l’encarregada de controlar el moviment de la 

mà. Aquesta es composa d’un sensor muscular que llegeix la seva activitat elèctrica, un Arduino 

Micro, que actua de microcontrolador, un servomotor, encarregat d’estirar els fils de Nailon® i així 

controlar l’obertura i el tancament de la mà, dues bateries LiPo de 3,6V, que alimenten el circuit i 

una de 7,4V que alimenta el servomotor.  

 

El funcionament de la pròtesis segueix el flux de treball que descriu la Figura 2.1.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Part mecànica 

2.2.1. Modificacions presents en el disseny definitiu 

 
Tal i com s’ha mencionat a l’apartat anterior, el model de partida per a la realització del present 

projecte ha estat el Limbitless arm, divulgat per la organització Enabling the future. Per tal 

d’adaptar-lo a les mesures i necessitats de la nena, s’han hagut de realitzar algunes modificacions, 

tant en el model mecànic com en l’electrònic, el qual s’explicarà al següent apartat. 

 

Obrir la mà 
(girar servo 45ᵒ) 

mà 
oberta 

 

<60 

Mantenir posició 
mà (servo) 

Senyal mioelèctric 

 

>60 

INICI 

mà 
tancada 

Mantenir posició 
mà (servo) 

mà 
oberta 

mà 
tancada 

Tancar la mà 
(girar servo -45ᵒ) 

Figura 2.1.4. Flux de treball que segueix la pròtesis Limbitless   
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Pel que fa a la part mecànica, s’han hagut de modificar els dissenys CAD de totes les parts de la 

pròtesis, exceptuant la mà, que només s’ha escalat a la hora de fer la impressió per tal d’imitar les 

mesures de la mà dreta de la nena.  

 

Així doncs, s’han tornat a dibuixat cada una de les peces que conformen la pròtesis imitant el 

disseny original mitjançant el programa de disseny CAD SolidWorks. Per tal de facilitar l’explicació, 

s’anomenarà cada una de les peces segons: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limbitless arm Disseny actual 

Mà Flexy-Hand Mà Flexy-Hand 

Avantbraç 

Avantbraç 

Tapa Tapa 



Disseny d’una pròtesis mioelèctrica a mesura   

  31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tant el model de l’avantbraç com el de la tapa s’assimilen molt a l’original. Els nous dissenys però, 

son més amples i més baixos. La part interior de l’avantbraç s’ha buidat per tal que el mecanisme 

electrònic s’hi ajusti. A més, s’han afegit una guia per on hi passen els fils que accionen els 

mecanismes electrònic i mecànic, així permetent la flexió dels dits, el que permet un millor 

control. En la part exterior, s’han eliminat dos dels ports d’unió dels extrems de cada peça, per tal 

d’adaptar-les al nou disseny i poder-les unir a la peça del colze amb dos cargols.  

 

Les dues peces s’uneixen amb dues frontisses per una banda i amb gomes unides a uns ports 

externs per l’altra. A més, una cinta de cuir enganxada amb Velcro® rodeja la unió entre les dues 

peces per tal de fixar la subjecció. Aquest tipus d’unió s’estableix de tal manera que la tapa pugui 

obrir-se sempre que es vulgui extreure qualsevol element de l’interior. A més, la doble fixació 

protegeix els components electrònics enfront a la humitat i l’entrada d’elements externs que 

puguin perjudicar el mecanisme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limbitless arm Disseny actual 

Colze 

Subjecció colze 

Subjecció braç 



  Memòria 

32   

Una altra modificació ha estat l’addició d’un 

coixinet (Figura 2.2.1) entre l’avantbraç i el colze, 

per tal d’esmorteir els possibles cops que pugui 

patir la pròtesis i per reduir la força aplicada al colze 

a l’agafar qualsevol objecte. 

 

D’altra banda, la peça del colze del model original 

s’ha substituït per dues peces: la de subjecció al 

colze i la subjecció al braç. Aquesta modificació ha 

estat necessària degut a que el model original 

estava pensat per ser utilitzat per nens incapaços 

d’articular el colze, però en el cas de la nena, la seva extremitat acaba uns centímetres per sota 

del colze, pel que el pot flexionar. 

 

Per un costat, la peça de subjecció al colze està dissenyada de tal manera que s’adapta a les 

mesures de la nena de forma còmode i efectiva. Per aconseguir-ho s’ha amplificat la zona interior 

on es col·locarà el monyó. A més, s’han cosit uns coixinets esponjosos a totes les zones de 

contacte directe entre l’aparell i la pell. Per tal de fixar la pròtesis, aquesta peça compta amb dues 

cintes de Velcro® ajustables, pel que la subjecció es dóna per tot el monyó.   

 

Unida a aquesta amb dos cargols s’hi troba la peça de subjecció al braç, que té una forma corba 

per tal de garantir la comoditat. S’ha determinat que amb l’addició d’aquesta, ja no és necessari 

utilitzar un arnés per disminuir la força que ha de fer el braç per subjectar la pròtesis, ja que la 

subjecció ja és major amb aquest sistema. Aquesta peça també compta amb coixinets esponjosos 

cosits a les zones de contacte directe amb la pell, així com el mètode de subjecció a partir de 

cintes de Velcro®  ajustables.  

 

Tal i com s’ha mencionat anteriorment, el disseny de la mà impresa ha estat el mateix que 

l’original. El seu ensamblatge a la pròtesis s’aconsegueix amb una unió mitjançant dos cargols i, 

per assegurar-ho, s’utilitza també cola líquida superadhesiva.  

 

Per últim, s’ha afegit un mecanisme alternatiu (Figura 2.2.1) a l’electrònic per tal de controlar 

l’obertura i tancament de la mà. Aquest segon mecanisme s’ha desenvolupat per tal de que la 

pròtesis no quedi inservible en el cas que el mecanisme electrònic pateixi algun tipus d’incidència, 

ja sigui perquè s’ha quedat sense bateria o perquè s’ha malmès algun dels seus components. 

Aquest mecanisme funciona d’una manera totalment mecànica, traccionant uns fils que passen 

per tota la pròtesis, fixats tant a la punta de la mà com a la punta de la subjecció del braç. El seu 

funcionament és molt simple. Quan la pròtesis està estirada, els fils no pateixen tensió, i la mà 

està oberta. Per contra, quan es doblega la pròtesis amb la flexió del colze, els fils s’estiren per 

l’augment en la longitud de la pròtesis d’extrem a extrem, fent que la mà es tanqui.  

 

Figura 2.2.1. Coixinet esmorteïdor de cops 

(Font: Marina Orenga)   
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Per tal de possibilitar el funcionament dels dos mecanismes, s’han unit els fils de la mà a una 

regleta i, alhora, als fils que accionen ambdós mecanismes (Figura 2.2.2). D’aquesta manera, es 

permet la tracció de les cordes a través d’una flexió mecànica i també a partir de l’accionament 

mioelèctric sense haver d’alternar els mecanismes manualment. 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2. Materials emprats 

Per tal de fabricar la pròtesis s’han utilitzat tres materials diferents en la impressió 3D. D’una banda, 

la mà ha estat elaborada amb un material anomenat comercialment com Flexfil, de l’empresa 

Fillamentum 3D, mentre que per a les unions presents entre els dits s’ha utilitzat un altre material 

anomenat Filaflex. D’altra banda, totes les altres peces que conformen la pròtesis han estat impreses 

amb PLA. 

2.2.3. Àcid Polilàctic (PLA) 

Tal i com s’ha mencionat, la pròtesis està fabricada principalment amb PLA, o àcid polilàctic, un 

polímer biodegradable. El fet que sigui biodegradable representa un avantatge a l’hora d’utilitzar-

lo, ja que disminueix els efectes negatius que en moltes ocasions suposa l’ús de polímers. Així 

doncs, ell PLA pot descompondre’s en els seus elements químics naturals per l’acció d’agents 

biològics, tals com el sol, l’aigua, els bacteris, les plantes o els animals. Donada la seva 

importància, en el capítol 5 del present projecte s’entrarà amb més detall en el impacte 

mediambiental que implica l’ús de PLA com a matèria primera.  

 

El PLA està compost per monòmers d’àcid làctic, els quals son resultants del procés de 

fermentació de la dextrosa, glucosa o sacarosa. La seva síntesi es pot dur a terme mitjançant dos 

processos diferents: la policondensació directa o la polimerització d’obertura d’anell (Figura 

2.2.2). D’una banda, la polimerització directa, també anomenada polimertzació per etapes, és una 

ruta de polimerització basada en la reacció d’una o dues molècules amb grups reactius en els dos 

Figura 2.2.2. Mecanisme d’accionament mecànic. (a) Unió braç-colze (b)Unió mà-avantbraç (Font: Marina Orenga)   

(a) (b) 
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extrems i en la posterior eliminació 

d’una molècula petita, que sol ser aigua 

o alcohol. De l’altra, la polimerització 

d’obertura d’anell és una ruta en la que 

s’utilitzen monòmers reactius cíclics 

amb grups funcionals que han d’obrir-

se per aconseguir el polímer desitjat.  

 

El PLA es mostra com un polímer ideal 

per a la nostra aplicació degut a les 

seves propietats. El PLA utilitzat en el 

present projecte ha estat el 

comercialitzat per la marca 

Fillamentum com una bobina de 

filament de 3mm de diàmetre, que té 

les propietats que es mostren a la Taula 

2.2.1. 

 

Tipus Propietat Valor típic Mètode test Condicions de test 

P
ro

p
ie

ta
ts

 
fí

si
q

u
es

 

Densitat 
1,24 g/cmᵌ ASTM D1505 

 
Tolerància de diàmetre 

±0,01 mm 
  

P
ro

p
ie

ta
ts

 m
ec

àn
iq

u
es

 

Resistència a la tracció 
110 MPa ASTM D882 MD (orientació 3,5x) 

145 MPa ASTM D882 TD (orientació 5x) 

Mòdul de tracció 
3310 MPa ASTM D882 MD 

3860 MPa ASTM D882 TD 

Elongació de ruptura 
160% ASTM D882 MD 

100% ASTM D882 TD 

Resistència a l'esquinçament 
(mètode Elmendorf) 

0,6 g/µm ASTM D1922 MD 

0,25 g/µm ASTM D1922 TD 

P
ro

p
ie

ta
ts

 
tè

rm
iq

u
es

 

temperatura de fusió 145-160 ᵒC 
  Temperatura de transició vítria 55-60 ᵒC 
  

Inflamabilitat 
388 ᵒC 

 

Temperatura 
d'autoignició 

Coeficient dilatació tèrmica 7,4·10⁻⁴  ᵒC⁻¹     

P
ro

p
ie

ta
ts

 

d
'im

p
re

ss
ió

 

3
D

 

Temperatura d'impressió 170-185 ᵒC     

Temperatura del llit 40-50 ᵒC     

Velocitat d'impressió 30-40 mm/s     

 

Figura 2.2.3. Síntesi de l’àcid polilàctic 

(Font:tecnologiadelosplasticos.blogspot.com.es)  

Taula 2.2.1. Propietats de l’àcid polilàctic (Font:fillamentum.com)  
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En particular, la idoneïtat del PLA per a la nostra aplicació és deguda, en particular, a la seva 

resistència, densitat, temperatura d’impressió i coeficient de dilatació. Així doncs, s’ha tingut en 

compte que el material sigui suficientment resistent com per suportar petites càrregues i cops 

sense patir deformacions. S’ha buscat una baixa densitat per tal de disminuir el pes total de la 

pròtesis. Ha interessat que la temperatura d’impressió no sigui massa alta, ja que les impressores 

utilitzades no son capaces de realitzar bones impressions a una temperatura elevada. Per últim, 

s’ha buscat un baix coeficient de dilatació per tal d’evitar l’efecte warping, efecte que causa una 

deformació a les cantonades de les peces grans impreses deguda a la contracció del material al 

refredar-se.  

 

Les alternatives que es van analitzar abans d’escollir el PLA varen ser l’ASA i l’ABS, degut a que 

també presenten les propietats necessàries per a fabricar la pròtesis. A l’inici, es va considerar 

utilitzar l’ASA, o Acrilonitril Estirè Acrilat, com a material principal, un termoplàstic molt resistent i 

amb un baix coeficient de dilatació. Així doncs, es van realitzar varies probes, que van patir molt 

d’efecte warping, pel que es va descartar el material. Aleshores, es va considerar la possibilitat 

d’utilitzar l’ASA, o Acrilonitril Butilè Estirè, un material amb unes propietats molt similars a les del 

PLA. Es va observar que, d’una banda, el PLA presenta una major duresa i rigidesa, així com una 

menor dificultat a l’hora d’imprimir peces per una persona amb poca experiència en el sector i, de 

l’altra, que l’impacte mediambiental es redueix a l’utilitzar PLA, ja que és biodegradable. 

 

2.2.4. Flexfil® i Arnitel® 

Pel procés de fabricació de la mà de la pròtesis es va escollir un material anomenat Flexfil 98A, 

comercialitzat també per l’empresa Fillamentum com un filament d’1,75mm de diàmetre. 

L’elecció d’utilitzar aquest material va ser resultant de la necessitat de trobar un material flexible 

que proporcionés una aparença i textura similars a la d’una mà real. Es poden observar les 

propietats del material en qüestió a la següent Taula 2.2.2. 

Tipus Propietat Valor típic Mètode test Condicions test 

P
ro

p
ie

ta
ts

 
fí

si
q

u
es

 

Densitat 
1,22 g/cmᵌ ISO 1183 

 
Tolerància de diàmetre 

±0,01 mm 
  

P
ro

p
ie

ta
ts

 
m

ec
àn

iq
u

es
 Resistència a la tracció 53,7 MPa DIN 53504 200 mm/min 

Mòdul de tracció 444 MPa ISO 6721 20 °C 

Elongació de ruptura 318% DIN 53504 
 

Duresa 
98 ShA ASTM D882 

 3860 MPa ASTM D882 
 

P
ro

p
. 

tè
rm

i

q
u

es
 

temperatura de fusió 
145-160 ᵒC 

  

P
ro

p
. 

d
'im

p
re

s

si
ó

 3
D

 Temperatura d'impressió 200-220 ᵒC 
  Temperatura del llit 30-50 ᵒC 
  Velocitat d'impressió 20-30 mm/s 
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Tal i com es pot observar a la taula 2.2.2, el material presenta una gran flexiblitat al tenir un 

percentatge elevat d’elongació a la ruptura i una baixa duresa, el que el fa un material idoni per a 

l’aplicació. 

 

De la mateixa manera, s’ha intentat trobar un material encara més flexible per a la fabricació de 

les unions dels dits, amb unes propietats tals que els permetés doblegar-se de manera senzilla al 

tancar la mà. Per a tal propòsit s’ha utilitzat un material anomenar Arnitel®, comercialitzat per 

l’empresa DSM en filaments d’1,75mm de diàmetre, les propietats del qual es poden observar a la 

Taula 2.2.3 

 

Tipus Propietat Valor típic Mètode test 

P
ro

p
ie

ta
ts

 
fí

si
q

u
es

 

Densitat 
1,10 g/cmᵌ ISO 1183 

Tolerància de diàmetre 
±0,01 mm 

 

P
ro

p
ie

ta
ts

 
m

ec
àn

iq
u

es
 

Resistència a la tracció 10,6 MPa ISO 527-1/-2 

Mòdul de tracció 60 MPa ISO 527-1/-2 

Elongació de ruptura 440% ISO 527-1/-2 

Duresa 88 ShA ISO 527-1/-2 

P
ro

p
. 

tè
rm

i
q

u
es

 

temperatura de fusió 
145-160 ᵒC ISO 11357-1/-3 

P
ro

p
. 

d
'im

p
re

ss
ió

 
3

D
 Temperatura d'impressió 210-250 ᵒC ISO 1133 

Velocitat d'impressió 20-30 mm/s 
  

 

2.2.5. Esquemes generals de les diverses parts 

Mà: palma de la mà, dits i unions dels dits 

   

 

Taula 2.2.3. Propietats de l’Arnitel® (Font:plasticsfinder.com)  
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Avantbraç 

 

 

 

 

 

Tapa 

    

 

 

 

 



  Memòria 

38   

Subjecció del colze 

 

  

 

 

Subjecció del braç 
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2.3 Part electrònica 

2.3.1. Modificacions presents en el disseny definitiu 

El disseny electrònic encarregat del control del moviment de la pròtesis s’ha elaborat de manera 

molt fidel a l’original. Seguint un flux de treball semblant (Figura 2.3.1), el mecanisme permet que, 

mitjançant la lectura dels biopotencials del múscul del bíceps braquial s’enviï un senyal a un 

servomotor que, al girar estira les cordes que tanquen i obren la mà. Tal i com passava al disseny 

original, el control del servomotor s’aconsegueix al definir els graus de gir necessaris per a la 

posició de la mà oberta i tancada. D’altra banda, s’afegeix un control del nivell de càrrega de les 

bateries que fa que, quan aquestes no tenen suficient energia, es desconnecti la transmissió de 

senyals al servomotor, disminuint de manera dràstica el consum energètic, ja que només s’haurà 

d’alimentar al microcontrolador, protegint d’aquesta manera a les bateries de tipus LiPo.  

 

Figura 2.3.1. Flux de treball que segueix el disseny actual de la pròtesis mioelèctrica 
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En aquest aspecte, els esforços s’han centrat en l’elecció dels components electrònics i la 

comunicació entre ells, més que en la pròpia funcionalitat. Un dels elements principals en el 

muntatge electrònic és el sensor d’EMG utilitzat. En el disseny original, es proposava l’ús de dos 

elèctrodes enganxats a dos punts específics del monyó del pacient per tal de detectar aquest 

senyal. El correcte funcionament dels elèctrodes s’aconsegueix en presència d’un gel conductor 

que transmet el potencial des de la superfície de la pell del pacient. Quan aquest gel perd les 

seves propietats, és necessari substituir l’elèctrode, el que comporta la necessitat de disposar de 

molts recanvis per tal de poder fer servir la pròtesis en un llarg període de temps. Això suposa un 

gran inconvenient, ja que els pacients solen ser persones que es troben en situacions 

econòmiques complicades.  

 

Per tal d’evitar la problemàtica mencionada, s’ha utilitzat un nou mètode de sensat del senyal 

EMG. Per a tal aplicació, s’han utilitzat els vuit de sensors capacitius integrats en un braçalet 

comercialment conegut amb el nom de Myo. El funcionament del dispositiu està detallat a 

l’apartat 1.3 del present projecte. Els avantatges que suposa el seu ús no només son els 

relacionats amb l’adquisició dels biopotencials del múscul de manera més acurada i constant sinó 

que també permet l’addició de noves funcionalitats a la pròtesis en futures versions del disseny.   

 

El braçalet permet una comunicació amb altres dispositius externs a través de la tecnologia 

Bluetooth®, pel que s’ha hagut d’incloure un mòdul o shield Bluetooth® integrat al 

microcontrador per a possibilitar la comunicació entre el sensor i l’Arduino. Això ha comportat la 

configuració de la shield amb el micropocessador, així com la identificació de les dades d’interès 

rebudes des del braçalet, la seva correcta interpretació i tractament posterior. 

 

Pel que fa a l’alimentació del circuit, mentre el disseny original utilitza dues bateries LiPo de 3,7V 

en sèrie, per proporcionar energia a la placa Arduino i una altra de 7,4V pel servomotor, en el 

model final només s’utilitza una bateria de 7,4V que pot aportar 2,7A cada hora per alimentar tot 

el circuit . Les bateries LiPo presenten grans avantatges en comparació amb d’altres, degut a la 

seva lleugeresa, capacitat i taxa de descàrrega. Tot i això, tenen l’inconvenient que la seva 

esperança de vida depèn molt de la càrrega, descàrrega i emmagatzematge, el que comporta la 

necessitat de controlar el nivell de càrrega de les bateries per tal d’evitar problemes.  

 

Mitjançant la inclusió de comparadors de tensió, el nou disseny permet realitzar un control del 

nivell de tensió de les bateries. A partir de l’addició de codi al software de l’Arduino, quan la 

càrrega de les bateries que l’alimenten es inferior a un cert valor, aquest desconnecta el pin per 

on es realitza la transmissió de senyals al servomotor, així entrant a un mode de mínim consum.  
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2.3.2. Components i dispositius emprats 

Al llarg d’aquest capítol ja s’han anat mencionant alguns dels components electrònics emprats en 

la pròtesis. A continuació es mostren tots els components que s’han necessitat per tal de garantir 

el correcte funcionament de l’aparell: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Myo Gesture Control Armband 

Braçalet que permet un controlar el 

servomotor a través de la lectura del senyal 

elèctric muscular mitjançant la comunicació 

Bluetooth amb l’Arduino. 

 

Servomotor de 180 graus de control 

Motor de gir programable amb 180 graus de 

control de moviment, capaç d’exercir 20kg 

de força. Aplica tensió a uns fils pel 

tancament de la mà. 

 

Bateria LiPo 7,4V 2700mAh 

Bateria de polímer de liti recarregable de 

7,4 Volts d’energia, capaç d’entregar 2,7 

Ampers. 

 

Microcontrolador ELEGOO UNO r3  

Microcontrolador que interpreta el senyal 

procedent del sensor d’electromiograma i 

envia un senyal al servomotor per a 

controlar el seu gir. S’ha escollit un model 

no original d’Arduino UNO. 

 

 

Figura 2.3.2. Myo (Font:amazon.es)  
Figura 2.3.3. Servomotor (Font:amazon.es)  

Figura 2.3.4. Bateria LiPo (Font:amazon.es)  

Figura 2.3.5. Microcontrolador (Font:amazon.es)  
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La interacció entre els components utilitzats es mostra al apartat 2.3.3 del present projecte.

Mòdul o shield Bluetooth HM-10 

Mòdul Bluetooth® Low Energy (BLE 4.0) 

basat en els xips de Texas Instruments 

CC2541 capaç de comunicar-se amb el 

microcontrolador mitjançant la comunicació 

sèrie a través dels pins RX i TX. S’emparella 

amb el sensor Myo i transmet el senyal EMG 

a l’Arduino.  

 

 

Placa topos 70x90mm 

Placa sobre la qual està soldat el circuit 

electrònic. S’ha utilitzat un soldador i estany 

per fer-ho.  

 

 

Cable de 4 colors 

Fil conductor que connecta tots els 

component del circuit electrònic. 

 

 

Resistències 

1 MΩ 

Actuen com a divisors de tensió en el circuit 

per tal de possibilitar el control de la càrrega 

de les bateries. Tenen un alt valor per 

disminuir el consum energètic. 

 

1KΩ i 2KΩ 

Degut a que el BLE HM-10 només pot estar a 

3,3V i el pin TX de l’Arduino comunica a 5V, 

s’han hagut d’utilitzar les resistències com a 

divisor de tensió per baixar el voltatge entre 

el port TX del micro controlador i el port  RX 

del mòdul.  

Figura 2.3.6. Mòdul Bluetooth (Font:amazon.es)  

Figura 2.3.7. Cable  (Font: libertycable.com)  Figura 2.3.8. Placa de topos (Font: diotronic.com)  
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2.3.3. Esquema electrònic 
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CAPÍTOL III. Fabricació de la pròtesis 

3.1 Part mecànica 

3.1.1. Impressores utilitzades 

Les impressores utilitzades per a fabricar la pròtesis han estat les disponibles al FabLab, el 

departament d’impressió 3D de la EEBE de la UPC. D’una banda, per tal de fer la impressió de les 

peces del braç s’han utilitzat les impressores “Pyramid I” (Figura 3.1.1) i “Pyramid II”, pel seu 

diàmetre d’extrusió. D’altra banda, per imprimir les peces que conformen la mà s’han utilitzat les 

impressores “Prusa i3” (Figura 3.1.2) i “Rebel” (Figura 3.1.3), que permeten l’ús de bobines 

d’1,75mm de diàmetre.  

 

Les impressores es venen enformat de kit econòmic i fàcil de muntar que, a més, inclou la 

possibilitat d’instal·lar el software a través d’una plataforma open source modificable per 

personalitzar-la i introduir-hi més funcionalitats. 

 

Els kits inclouen extrusors, pantalles LCD, lectors de targetes SD, un marc d’alumini, una 

embocadura d’extrusió i un sistema de calibratge. Les impressores permeten arribar a una 

temperatura d’uns 260ºC. 

 

3.1.2. Paràmetres de fabricació 

Amb la finalitat  d’imprimir les peces s’ha utilitzat el programa Simplify3D, un software que 

permet importar models CAD amb extensió .stl, escalar-los, distribuir-los sobre el llit, afegir 

suports a la peça o rotar-la per tal d’aconseguir una impressió òptima. A més, permet decidir 

quins paràmetres es seguiran per a fabricar el model, com ara la temperatura d’extrusió o la 

velocitat d’impressió. A continuació s’expliquen els més important i com afecten a la impressió: 

Figura 3.1.1. Impressora 3D: Pyramid I 

(Font: Angel Marí) 

Figura 3.1.2. Impressora 3D: 

Prusa i3 (Font: FabLab EEBE) 

Figura 3.1.3. Impressora 3D: 

Rebel (Font: Angel Marí) 
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Multiplicador d’extrusió: És la relació entre els dos engranatges de l’extrusor i permet controlar la 

quantitat de filament que surt per l’embocadura i fer petits ajustaments a la velocitat de flux 

d’extrusió.   

 

Alçada de la capa primària: Dicta la qualitat d’impressió i es defineix com el gruix de cada capa. 

Quant més petit sigui aquest valor més definició tindrà la peça impresa i major qualitat. Així 

mateix, representa que s’hauran d’imprimir més capes de filament i, per tant, el temps 

d’impressió augmentarà.  

 

Capes sòlides superiors/inferiors: Representa el nombre de capes que estan omplertes al 100% 

per material a la part superior i inferior de la peça. Protegeix el model imprès i el fa més rígid i 

sòlid, menys propens a la deformació.  

 

Revestiment perimètric: Representa el nombre de tires de filament considerades com a 

perímetre i que, per tant, no seguiran el patró d’ompliment de la peça.  

 

Alçada/Amplada/Velocitat de la primera capa: percentatge d’increment o disminució dels 

paràmetres per a fer més precises les primeres capes de la peça i així incrementar la rigidesa i 

qualitat.  

 

Extres: Per a la impressió 3D, depenent del tipus de peça, es pot imprimir un Raft (Figura 3.1.4.a), 

que és una cap de material sobre del qual s’imprimirà la peça, per tal de facilitar l’adhesió, evitar 

l’efecte warping, estabilitzar el model o crear una base sòlida per a la impressió. També es poden 

extrudir capes perimetrals que permeten encebar l’extrusor i establir un flux suau, imprimint un 

Skirt (Figura 3.1.4.b). Aquest també ajuda a l’adhesió de la peça al llit de la impressora i a la 

estabilitat d’impressió. Per últim, es pot imprimir un Brim (Figura 3.1.4.c), que és un tipus especial 

de Skirt, que s’uneix a la mateixa peça i serveix per subjectar els contorns de la peça, el que també 

prevé l’efecte warping i facilita l’adhesió de la peça. Aquest últim cas és preferible a l’ús del Raft 

en molts casos, ja que s’imprimeix de manera més ràpida i utilitza menys filament, tot i que no 

realitza tanta força de subjecció de la peça.  

 

 

 

Percentatge de farciment: Es defineix com la densitat de la peça impresa.  

 

Figura 3.1.4. Paràmetres d’impressió 3D (a) Raft. (b) Skirt. (c) Brim. (Font: Simplify3D.com) 

(a) (b) (c) 
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Patró de farciment: La peça es farceix seguint un patró (Figura 3.1.5). Depenent de quin sigui 

afectarà a la rigidesa, duresa i resistència de la peça.  

 

 

 

Superposició de contorns: Aquest valor determina fins a quin punt el filament intern es superposa 

al filament perimetral. En el cas de tenir valor 0, el farciment començaria just a l’extrem del 

perímetre i, per contra, fos de 100, la superposició seria absoluta. Aquest paràmetre permet que 

les capes externes de la peça queden ben fixades amb el farciment i, per tant, fan el model més 

consistent.  

 

Suports: Els suports s’afegeixen a aquelles peces amb forats o parts flotants per tal de garantir la 

seva impressió sense que pateixi deformació per la força de la gravetat. 

 

Temperatura: Tant la temperatura d’extrusió del material com la del llit es poden escollir. Segons 

el material del filament s’hauran de seleccionar unes o unes altres, seguint les indicacions del 

fabricant. 

 

Velocitat d’impressió: S’ha de seleccionar segons el material a imprimir, la mida de les peces i el 

seu nivell de detall. Quan més lenta sigui la impressió més qualitat tindrà la peça, dins d’uns límits. 

S’escollirà una velocitat d’impressió seguint les indicacions del fabricant del material.  

 

Per a cada peça s’han fixats els següents valors (Taula 3.1.1): 

 

Figura 3.1.5. Patrons de farciment del model (Font: Simplify3D.com) 
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Peça Unions dels dits Dits Palma Avantbraç Tapa Subjecció Colze Subjecció Braç 

 

 
Impressora Rebel prusa i3 prusa i3 pyramid II pyramid I pyramid II pyramid I 

 Material 
Arnitel color 

"Natural" 
Flexfill 98A color 

"natural" 
Flexfill 98A color 

"natural"  
PLA  color 

"Traffic Black" 
PLA color "Traffic 

Black" 
PLA color "Traffic 

Black" 
PLA color "Traffic 

Black" 

fi
la

m
en

t 

metres de material 4,31 30,1 49,9 21,91 13,7 15,72 5,59 

densitat (g/cm³) 1,13 1,22 1,22 1,07 1,07 1,07 1,07 

ex
tr

u
d

er
 

nozzle Ø (mm) 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

extrusion multiplier 0,95 0,95 0,95 0,97 0,97 0,97 0,97 

extrusion width 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 

retraction (mm) 1 1 1 1 1 1 1 

retraction speed 
(mm/min) 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 

la
ye

r 

primary layer 
height (mm) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

top solid layers 3 4 5 7 7 6 6 

bottom solid layers 3 4 5 7 7 6 6 

perimeter shells 2 3 4 4 4 3 3 

outline direction Inside-Out Inside-Out Inside-Out Inside-Out Inside-Out Inside-Out Inside-Out 

1st layer height (%) 110 110 110 110 110 110 110 

first layer width (%) 100 100 100 100 100 100 100 

first layer speed (%) 30 30 30 60 60 60 60 

optimize start point 
for fastest printing 
speed 
 

Checked 
 

Checked 
 

Checked 
 

Checked 
 

Checked 
 

Checked 
 

Checked 
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Peça Unions dels dits Dits Palma Avantbraç Tapa Subjecció Colze Subjecció Braç 

ad
d

it
io

n
s 

use skirt/brim checked checked checked checked checked checked checked 

skirt layers 1 1 1 2 2 2 2 

skirt offset from 
part (mm) 0 0 0 0 0 0 0 

skirt outlines 1 3 3 10 10 10 10 

use raft unchecked unchecked checked checked unchecked unchecked unchecked 

raft layers - - 1 2 - - - 

raft offset from 
part (mm) - - 1 1 - - - 

separation distance 
(mm) - - 0,14 0,14 - - - 

raft infill (%) - - 70 70 - - - 

in
fi

ll 

internal fill pattern Grid Grid Grid Full Honeycomb Full Honeycomb Full Honeycomb Full Honeycomb 

external fill pattern Rectilinear Rectilinear Rectilinear Rectilinear Rectilinear Rectilinear Rectilinear 

interior fill 
percentage (%) 30 25 25 30 30 30 30 

outline overlap (%) 45 35 45 20 20 20 20 

infill extrusion 
width (%) 100 100 100 100 100 100 100 

minimum infill 
length (mm) 5 5 5 5 5 5 5 

print sparse infill 
every (layers) 1 1 1 1 1 1 1 
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Peça 
 

Unions dels dits Dits Palma Avantbraç Tapa Subjecció Colze Subjecció Braç 

su
p

p
o

rt
 

generate support 
material unchecked checked checked checked checked checked checked 

suport infill 
percentage (%) - 60 25 25 25 25 25 

dense infill 
percentage (%) - 70 70 70 70 70 70 

print support every 
(layers) - 1 1 1 1 1 1 

horitzontal offset 
from part (mm) - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

upper vertical 
separation layers - 1 1 1 1 1 1 

lower vertical 
separation layers - 1 1 1 1 1 1 

support type - Normal Normal Normal Normal Normal Normal 

support pillar 
resolution (mm) - 4 4 4 4 4 4 

max overhang 
angle (deg) - 45 45 45 45 45 45 

te
m

p
er

at
u

re
 

platform (deg) 65 50 50 60 60 60 60 

extruder (deg) 230 230 220 210 220 220 220 
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Peça Unions dels dits Dits Palma Avantbraç Tapa Subjecció Colze Subjecció Braç 

o
th

er
 

default printing 
speed (mm/min) 1200 1440 1440 3600 3600 3600 3600 

outline underspeed 
(%) 40 50 40 50 50 50 50 

solid infill 
underspeed (%) 50 50 50 80 80 80 80 

support structure 
underspeed (%) 80 65 80 70 70 70 70 

X/Y axis movement 
speed (mm/min) 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 

Z axis movement 
speed (mm/min) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

 

 

Tots els paràmetres s’han escollit, d’una banda, seguint les indicacions dels fabricants del material, definits a les taules 2.2.1, 2.2.2 i 2.2.3 a 

l’apartat 2.2.2 del present projecte. També s’han decidit a partir de les definicions prèviament descrites al mateix apartat del present projecte. 

D’altra banda, s’han realitzat moltes proves per tal d’acabar de definir els paràmetres idonis d’impressió per a cada una de les diverses peces 

fabricades. S’ha dedicat molt de temps en aquest aspecte, ja que amb els mateixos paràmetres d’impressió, una mateixa peça impresa en una 

mateixa impressora però en diferents moments ha donat resultats diferents.  

 

Així doncs, la decisió final en la combinació dels diferents paràmetres ha estat el resultant de tots els aspectes anteriorment descrits.  

 

Taula 3.1.1. Paràmetres d’impressió fixats per a la fabricació de les peces que conformen el model final de pròtesis (Font: Marina Orenga)  
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3.1.3. Problemes trobats durant la impressió i solucions aplicades 

 

Prèviament a la impressió 3D, a la fase de disseny de les peces, es va intentar transformar els 

models 3D del disseny original amb extensió .stl a peces CAD amb extensió .SLDPRT, ja que 

s’havien de fer algunes modificacions per tal d’adaptar el disseny a la pacient. Aquest procés va 

comportar molts problemes, ja que la transformació de la malla tridimensional presentava un 

nombre massa elevat de triangles al ser transformada. Després d’intentar-ho mitjançant diversos 

mètodes i programes de conversió, es va optar per dibuixar des de l’inici totes les peces, 

exceptuant la de la mà, que es va imprimir el mateix model original escalat.  

 

Tal i com s’ha mencionat anteriorment, el material amb el que es van començar a fer proves va 

ser l’ASA. Totes les peces que es van imprimir amb aquest material van presentar efecte warping 

(Figura 3.1.6.a) tot i que es va provar variant tots els paràmetres d’impressió d’interès. A més a 

més, moltes peces van presentar defectes en la seva estructura, degut a una mala elecció dels 

paràmetres d’impressió, com per exemple un nombre insuficient de capes sòlides superiors 

(Figura 3.1.6.b). Com que no es va trobar una solució a la problemàtica, es va decidir substituir el 

material pel PLA, un material més conegut i fàcil d’imprimir per a usuaris amb poca experiència en 

el sector, amb propietats similars a les de l’ASA i òptimes per a l’aplicació.  

 

Pel que fa a les impressions amb PLA (Figura 3.1.7), 

no va haver-hi problemes, més que una lleugera 

deformació de les cantonades i petites 

imperfeccions en les peces impreses, tot i que 

acceptables al aplicar-hi tractaments post-

impressió. 

 

D’altra banda, per tal d’imprimir la palma de la mà 

es van haver de realitzar varies proves d’impressió 

per tal d’aconseguir els paràmetres d’impressió 

òptims. El principal problema presentat en aquest 

procés va ser que el filament era arrossega per 

l’extrusor i no depositat sobre les capes anteriors de 
Figura 3.1.7. Prova d’impressió 3D de la peça 

“avantbraç” amb PLA (Font: Angel Marí) 

Figura 3.1.6. Proves d’impressió 3D de la peça “avantbraç” amb ASA (a) Defecte: Efecte warping. (b) 

Defecte: Nombre insuficient de capes sòlides superiors. (Font: Angel Marí) 

(a) (b) 
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la peça, resultant en una molt baixa qualitat en els contorns de la peça (Figura 3.1.8.a). Per tal 

d’evitar-ho es va augmentar lleugerament la temperatura de l’extrusor i es va disminuir 

dràsticament la velocitat d’impressió, el que va permetre que el material s’anés depositant a poc 

a poc sobre les capes de filament i fos refredat abans que una nova capa fos impresa, així evitant 

la fusió del material i el posterior arrossegament. A més a més, un cop impresa la mà es va 

observar que era massa dura i poc flexible, pel que es va disminuir la densitat de la peça al 25%, el 

que va resultar en una lleugera disminució de la duresa. D’altra banda, en un parell de proves, es 

va observar una descalibratge dels eixos de la impressora, resultant en un canvi d’eixos de 

referència i, per tant, una deformació a la peça impresa (Figura 3.1.8.b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pel que fa a les unions dels dits, al ser peces tan petites, va costar que s’imprimissin correctament. 

Per aconseguir-ho, es va disminuir la velocitat d’impressió, el que permet un augment de la 

qualitat, seguint el consell de diversos fòrums i pàgines dedicades a la impressió 3D.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Quan es va fer el disseny inicial de la pròtesis es va pensar en unir els fils que accionen ambdós 

mecanismes a unes peces (Figura 3.1.9.b)  que, mitjançant unes guies (Figura 3.1.9.a), 

permetessin un moviment controlat. Aquestes guies van ser impreses al model final de la pròtesis 

i van haver de ser eliminades mitjançant una font de calor al comprovar que no funcionaven com 

era esperat, ja que les peces a les que s’unien els fils no es movien per les guies de manera fluïda.  

Figura 3.1.8. Prova d’impressió 3D de la peça “Palma de la mà” amb Flexfil 98A. (a) Defecte: 

Arrossegament del material. (b) Defecte: Descalibratge dels eixos de referència (Font: Angel Marí) 

(a) (b) 

Figura 3.1.9. Elements eliminats del model final. (a) Guies (b) Peça d’unió dels fins d’ambdós mecanismes. 

(a) (b) 
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3.1.4. Tractament de les peces post-impressió 

Un cop impreses les peces corresponents a la pròtesis, s’ha procedit a realitzar-hi tractaments 

post-impressió, per eliminar imperfeccions, corregir deformacions i canviar el color. Per això, 

s’han tractat a les peces de la mà i a les del braç de diferent manera. 

 

D’una banda, pel que fa a les peces del braç, s’ha seguit el següent procediment: 

 

1. Polit: Per tal d’eliminar rebaves s’ha utilitzat una llima diamantada (Figura 3.1.10.a). 

Aquest és un tipus de llimat agressiu que, a més, permet allisar els acabats i eliminar el 

material sobrant. 

2. Llimat: Per tal d’obtenir una superfície porosa subjecte a la impregnació s’han llimar les 

peces amb paper de llima de gra gran (Figura 3.1.10.b). 

3. Massillat: Amb la finalitat d’aconseguir una aparença regular i uniforme, s’ha aplicat una 

massilla de dues fases (Figura 3.1.10.c). Aquest tipus de massilla és idònia per a polímers, 

entre d’altres. 

4. Llimat: Mitjançant paper de llima d’aigua de gra petit (Figura 3.1.10.d), s’han tornat a 

llimar les peces per aconseguir un acabat uniforme. 

5. Pintura: Les peces han estat pintades utilitzant pintura acrílica en esprai blanca. 

Posteriorment s’han aplicat dues capes de pintura acrílica en esprai marró(Figura 

3.1.10.e). Gràcies a la primera aplicació, el color marró ha cobert la peça sense enfosquir-

se per efecte del color original de les peces.  

6. Envernissat: Per tal de fixar el color i protegir les peces en front a rascades i cops, se’ls ha 

aplicat una capa de vernís acrílic en esprai (Figura 3.1.10.f).   

 

 

 

 

 

A més a més, per a les peces corresponents al suport del colze (Figura 3.1.11.a) i al suport del braç 

(Figura 3.1.11.b), s’han cosit uns coixinets coberts amb cuir i cotó, per tal d’incrementar la 

comoditat al seu ús. 

 

Figura 3.1.10. Materials utilitzats per als tractaments post-impressió. (a) Llimes diamantades (b) Paper de llima. (c) Massilla 

de dos components  (d) Paper de llima d’aigua  (e) Pintura acrílica en esprai (f) Vernís acrílic en esprai (Fonts: (a) 

producto.mercadolivre.com.br (b) lomaqherramienta.es (c) pinturanautica.es (d) blog.ayives.com (e) 

ferreteriabricofusta.com (f)sprayplanet.es 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiz747v5cLWAhUCvRQKHTbnA_8QjRwIBw&url=http://www.ferreteriabricofusta.com/pintura-spray-acrilica-marron-ocre-200ml-tagCodArt228-1&psig=AFQjCNGr0E6k0vuHbDy3z3D3WNcJFV-JNQ&ust=1506513382245863
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiAk-yd5cLWAhXJbxQKHchVBpAQjRwIBw&url=http://www.smirniopoulos.gr/el/products/stokos-naytilias-polyesteriko-masilla-de-poliester-titan-yate&psig=AFQjCNH0a5kGAc5OEemAXp74-K9yGkYlZA&ust=1506513190468760
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjO48KG5MLWAhWFaRQKHSJqCokQjRwIBw&url=https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-745700182-lima-agulha-diamantada-_JM&psig=AFQjCNG2sdo_Sktiyw9XwwJkazWI-Hj1pA&ust=1506512891836575
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwikhd3H5cLWAhXHzxQKHfqbBDEQjRwIBw&url=http://blog.ayives.com/lijas-de-agua-para-arcilla-polimerica/&psig=AFQjCNHOMJIsuBt55hsi0ilysI4EwDxB6g&ust=1506513309439639
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiAlNGx5sLWAhUFtBQKHW9FAbsQjRwIBw&url=https://www.sprayplanet.es/producto-MTN-Industrial-Barniz-Acrilico?id=28842&psig=AFQjCNEQ9tHkD-zDfHFlbEhNDLidbPTiCA&ust=1506513527313504
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiav-H35MLWAhVGtBQKHdHBD00QjRwIBw&url=http://www.lomaqherramienta.es/taco-de-lija-medio-fino&psig=AFQjCNE6o2iCYdTWA2b-TAM-c-huhBXa9Q&ust=1506513141849909
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D’altra banda, pel que fa a les peces de la mà, s’ha seguit el següent procediment: 

 

1. Eliminació d’imperfeccions: Mitjançant l’ús d’una font de calor, s’ha procedit a 

l’eliminació de les imperfeccions resultants de la impressió.  

2. Pintura:  Les peces han estat pintades utilitzant pintura acrílica en esprai blanca. 

Posteriorment s’han aplicat dues capes de pintura acrílica en esprai marró(Figura 

3.1.10.e).  

 

Per a aquestes peces no ha estat necessari realitzar cap altre tipus de procediment, ja que així ja 

resisteixen a les possibles rascades i cops. 

 

Per tal d’evitar tots aquests processos, s’ha plantejat l’ús de PLA marró per a la impressió de 

futures versions de la pròtesis.  

 

3.1.5. Ensamblatge  

A l’hora de realitzar l’ensamblatge de les diverses peces que 

conformen la pròtesis es van utilitzar 4 cargols zincats de 

4x15mm, 2 frontisses de 9x15mm, un trepant i cola super-

adhesiva.  

Pel que fa a la mà, es van unir cada un dels dits amb les 

unions dels dits i amb la palma de la mà amb cola super-

adhesiva, encaixant les peces segons la seva forma. Un cop 

passat el fil per cada una de les diverses parts va quedar la 

mà consistent i ferma. Aquesta, es va unir a la peça 

“avantbraç” de la pròtesis, d’una banda, a partir de la 

tracció exercida pels fils i, per l’altra, amb cola super-

adhesiva, així assegurant la unió.  

Figura 3.1.11. Coixinets d’increment de comoditat. (a) Peça: Suport colze (b) Peça: Suport braç   

(a) (b) 

Figura 3.1.12. Comparativa entre el 

model de mà construït i el motlle de la 

mà homòloga real  
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Pel que fa a les peces de l’avantbraç i la tapa, van ser unides a partir de dues frontisses, per permetre 

la seva obertura en la voluntat de manipulació dels components electrònics localitzats al seu interior. 

Posteriorment, es va unir l’avantbraç amb la subjecció del colze amb dos cargols, de la mateixa 

manera que es va fer entre aquesta i la subjecció del braç. 

Un cop ensamblades totes les peces es va comprovar si les mesures de la pròtesis eren les indicades 

per a la pacient. Per això, es va comparar la mà impresa amb el motlle de guix que s’havia fet 

anteriorment de la mà dreta de la nena (Figura 3.1.12), comprovant que eren correctes. De la 

mateixa manera, es va introduir el motlle de guix del monyó de la pacient a la pròtesis (Figura 3.1.13), 

comprovant que s’adaptava de manera correcta. Així doncs es van validar les mesures de la pròtesis 

fabricada.  

Pel que fa al mecanisme mecànic, es va provar el seu funcionament, observant que, tal i com era 

d’esperar, al mantenir el braç estirat es manté la mà oberta (Figura 3.1.14.a i 3.1.15.a) i, al flexionar-

lo, es tanca (Figures 3.1.14.b i 3.1.15.b).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1.13. Pròtesis final construïda. Validació de les seves mesures.   

Figura 3.1.14. Mecanisme d’accionament mecànic. 

(a)Obert (b)Tancat   

Figura 3.1.15. Mecanisme d’accionament mecànic. 

Perfil. (a)Obert (b)Tancat   
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3.2 Part electrònica 

3.2.1. Relació entre els components electrònics 

 

Tal i com s’ha mencionat a l’apartat 2.3.2 del present projecte, els components principals que 

conformen el mecanisme electrònic son: un sensor capacitiu anomenat Myo que detecta el senyal 

elèctric produït a l’accionar els músculs, un microcontrolador tipus Arduino per controlar el 

funcionament del mecanisme, un mòdul Bluetooth ® per a establir la comunicació entre ambdós 

elements i un servomotor que permet el tancament i obertura de la mà de la pròtesis.  

 

Per tal de poder rebre els senyals des del sensor al microcontrolador, s’ha incorporat un mòdul 

Bluetooth® HM-10 al circuit, basat en el xip de Texas Instruments CC2541, realitzant una 

comunicació serial amb l’Arduino. Un cop configurat per tal d’establir la comunicació amb el Myo, 

s’ha pujat una llibreria anomenada “MyoBridge” al microcontrolador, la qual permet tractar les 

dades rebudes des del sensor i seleccionar aquelles d’interès. Posteriorment, s’ha programat el 

control del servomotor en funció dels senyals rebuts a través de la comunicació serial i, per últim, 

s’ha realitzat el control de la càrrega de les bateries.  

 

Tot el codi s’ha dissenyat per tal de tancar i obrir la mà en unes circumstàncies específiques, fent 

que el servomotor deixi de rebre ordres del microcontrolador en quant el nivell de càrrega de la 

bateria baixa d’un cert valor, així entrant en un mode de baix consum. 

. 

3.2.2. Configuració dels components electrònics 

 
En el present apartat es descriuen de manera detallada els processos que s’han hagut de dur a 

terme al configurar cada un dels components que conformen el circuit electrònic per tal que el 

mecanisme de control del moviment de la pròtesis funcioni de la manera prevista. Tots aquests 

processos s’han realitzat a partir del microcontrolador, fent una primera programació acurada per 

a cada un dels components i després, integrant-ho tot en un únic codi. 

 

3.2.3. Configuració dels mòdul Bluetooth® 

 

Per tal de permetre la comunicació amb el sensor Myo, primer de tot s’ha hagut de restaurar el 

firmware del mòdul Bluetooth ® HM-10, seguint les indicacions d’un fòrum (Referència X) de la 

pàgina web d’Arduino, publicat per Hexor el 13 d’Abril de 2016. El firmware que s’ha instal·lat, 

disponible a la plataforma “Github”, s’anomena “MyoBridge_CC2541” i permet una comunicació 

directe amb qualsevol braçalet Myo encès, sense necessitat d’introduir cap contrasenya. Així 

mateix, un cop establerta la connexió, aquesta queda permanent fins que es deixar d’alimentar un 

dels dos dispositius.  

 

Per tal de verificar la comunicació entre el braçalet i el Bluetooth ®, el sensor disposa d’un LED 

blau que queda il·luminat un cop s’ha establert la connexió.    
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A continuació es detalla el procés que s’ha dut a terme per instal·lar el nou firmware al mòdul:  

 

1. Descarregar el programa CCLoader per a Windows, disponible a la plataforma “Github”.  

2. Obrir el Sketch disponible a la mateixa plataforma amb el software IDE i pujar-lo a la placa 

Arduino UNO.  

3. Connectar el mòdul Bluetooth® a la placa Arduino segons: 

Bluetooth® HM-10 CC2541 Arduino UNO r3 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Pin 7   Pin 5 

Pin 8 Pin 6 

Pin 11 Pin 4 

Vcc 3,3 V 

GND GND 

Tx Rx 

Rx Tx 

 

Per tal de fer les connexions dels pins 7, 8 i 11 de mòdul Bluetooth® HM-10, s’han hagut 

de soldar prèviament 3 cables al xip CC2541. En el cas de la connexió entre el pin Rx del 

mòdul i Tx del microcontrolador, s’ha d’establir afegint un divisor de tensió, tal i com es 

mostra a l’esquema electrònic de l’apartat 2.3.3 del present projecte, compost per una 

resistència d’1KΩ i una altra de 2KΩ, per tal de baixar la tensió d’aquest pin a 3,3V.  

Figura 3.2.1. Mòdul Bluetooth® (Font: 

fab.cba.mit.edu)  

Figura 3.2.2. Arduino UNO r3 (Font: 

fòrum.arduino.cc)  



Disseny d’una pròtesis mioelèctrica a mesura   

  59 

4. Pujar el firmware al HM-10 mitjançant la finestra de comandes de Windows: 

1. Navegar fins la carpeta on es localitza el programa CCLoader.exe (Figura 3.2.1. PAS 1) 

2. Escriure i executar la comanda CCLoader.exe <COM Port> <Firmware.bin> 0 (Figura 

3.2.1. PAS 2) 

3. Esperar a que el procés d’instal·lació del nou firmware finalitzi 

 

 

 

 

 

 

4. Verificar que el procés s’ha realitzat de manera correcta mitjançant el parpelleig del 

LED integrat al mòdul HM-10. 

 

3.2.4. Ús de la llibreria “MyoBridge” i adquisició de dades 

Per tal de poder comunicar amb el sensor Myo, cal carregar la llibreria MyoBridge a l’Arduino. 

Aquesta llibreria està disponible a la mateixa direcció de la plataforma “Github” anteriorment 

mencionada.  Per tal de poder pujar-la al microcontrolador cal que descarregar-la i guardar-la en 

format comprimit .zip, on ha d’haver un arxiu amb extensió .cpp i un altre amb extensió .h.  

Un cop localitzada la carpeta comprimida cal obrir el software IDE d’Arduino i segui el següent camí: 

Sketch > Include Library > Add .ZIP Library; i seleccionar la carpera d’interès. Per tal d’utilitzar la 

llibreria, només cal incloure la comanda #include <MyoBridge.h> al programa. 

Abans de realitzar cap altre acció, el primer que s’ha de fer es desconnectar els pins 7, 8 i 11 del 

mòdul Bluetooth® de l’Arduino, ja que representen ports d’accés al programa del propi mòdul i no 

interessa modificar-lo.  

Un cop pujada la llibreria, per tal de verificar la comunicació entre l’Arduino i el sensor es pot pujar un 

Sketch d’exemple disponible a la plataforma “Github” anteriorment mencionada anomenat 

“PrintFirmwareInfo.ino”, tal i com es recomana a la Wiki “Getting Started with MyoBridge Library” 

de “Github”. A continuació, cal obrir el Monitor Sèrie amb una velocitat de comunicació de 

Figura 3.2.3. Finestra de comandes. PAS 1: Accés a la carpeta on CCloader.exe està 

localitza. PAS 2: Instal·lació del firmware MyoBridge al HM-10. 
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115200 bauds, on es pot observar la comanda “Searching for Myo”. Si el braçalet no està 

emparellat amb cap altre dispositiu i es troba a prop del mòdul, la connexió s’ha de realitzar de 

manera directa. Així doncs, es pot observar al monitor Sèrie el següent missatge (Figura 3.2.2): 

 

 

En el present projecte, el senyal que interessa ser rebut pel microcontrolador és l’electromiograma o 

EMG. Per tal de possibilitar-ho, s’ha pujat un Sketch d’exemple disponible a la plataforma “Github” 

anteriorment mencionada anomenat “readEMGData.ino”. Aquest programa, permet la lectura 

EMG de cada un dels 8 sensors que disposa el braçalet Myo. Per tal d’adaptar el codi a la present 

aplicació, on interessa la lectura de 8 dels sensors, s’ha adaptat el codi a les condicions desitjades.  

3.2.5. Control del servomotor 

Per tal de realitzar el control del servomotor, primer de tot s’ha hagut de connectar amb el 

microcontrolador, tal i com s’indica a l’apartat 2.3.3 del present projecte. Pel que fa a la programació 

del seu control, s’ha hagut d’incloure al programa anterior la comanda: #include<Servo.h>.  A més, 

s’ha programat el seu moviment segons el senyal rebut pel sensor Myo, tenint com a referència els 

tutorials disponibles a la pàgina web d’Arduino, així com el programa “limbitless_v3.ino”, disponible a 

la plataforma “Thingiverse”, que és el programa utilitzat en el model de pròtesis de referència 

“Limbitless” del present projecte. 

3.2.6. Control del nivell de càrrega de la bateria 

 
Tal i com s’ha mencionat en diverses ocasions al llarg d’aquest projecte, la bateria que alimenta 

tot el circuit electrònic és de tipus LiPo, pel que s’ha de tenir especial cura en quant a la seva 

descàrrega completa, ja que pot derivar en una obsolescència de l’alimentació.  

 

Per tal d’evitar la problemàtica, s’ha inclòs un divisor de tensió entre els dos pols de la bateria, tal 

i com es pot observar a l’apartat 2.3.3 del present projecte, fent servir dues resistències d’alt valor 

per evitar un consum excessiu, i connectant el punt entre ambdues al pin d’entrada analògica A0 

del microcontrolador. Gràcies a aquest mecanisme, l’Arduino ha estat programat per comparar el 

senyal rebut amb un de referència i calculant la càrrega real de la bateria.  

 

Figura 3.2.4. Confirmació de la connexió entre el microcontrolador i el sensor 
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Així doncs, s’ha integrat tot el codi prèviament desenvolupat dins una comanda de control if, 

posant com a condició que s’executi el programa només quan el nivell de càrrega de la bateria 

sigui superior a 3,7V i que, d’altra manera, desconnecti el control del servomotor, així entrant a 

un mode de baix consum al només haver d’alimentar la placa Arduino.  

 

3.2.7. Muntatge dels components electrònics 

Per tal de realitzar el muntatge físic dels components electrònics ha estat necessari l’ús d’un 

soldador, d’una bobina d’estany, una placa de topos i cable.  

Primer de tot, s’ha soldat el mòdul Bluetooth ® HM-10 a la placa de topos. Seguidament, s’han soldat 

els cables per a possibilitar la comunicació entre el mòdul i l’Arduino segons: 

 

Bluetooth® HM-10 CC2541 Arduino UNO r3 

  

Vcc  3,3 V 

GND GND 

Tx Rx 

Rx Tx 

 

Tal i com s’ha mencionat anteriorment, s’ha inclòs un divisor de tensió entre els pins Rx del mòdul i el 

Tx de l’Arduino compost per dues resistències (d’1 kΩ i de 2kΩ), que també s’han soldat a la placa.   

A continuació, s’ha inserta el pin de control del servomotor al pin de sortida digita 9 del 

microcontrolador, i els pins d’alimentació s’han soldat a la placa de topos.  

Per últim, s’han soldar les resistències de control de la bateria a la mateixa placa, s’han connectat els 

components que van a massa amb un cable i s’han unit, d’una banda, al pol negatiu de la bateria i, de 

l’altre, amb el pin GND del microcontrolador. De la mateixa manera, s’ha connectat el pol positiu del 

servomotor amb el pol positiu de la bateria i s’ha introduït al pin Vin de l’Arduino per tal d’alimentar 

el circuit.  

 
3.2.8. Acoblament del circuit electrònic a la pròtesis 

El circuit electrònic ha estat introduït dins de la cavitat destinada per a tal propòsit de la pròtesi, dins 

de la peça de l’avantbraç, protegida per la tapa. Un cop fixat el circuit electrònic a l’interior i s’ha 

provat el seu funcionament, s’ha tancat la pròtesis.  
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3.2.9. Problemes trobats en el muntatge del mecanisme electrònic i solucions aplicades 

En el procés de muntatge del mecanisme electrònic s’han trobat diversos aspectes que, a mesura que 

s’ha anat conformant el model final, han donat molts problemes, principalment degut a un desajust 

entre el seu funcionament teòric i el real.  

Pel que fa a la configuració del mòdul 

Bluetooth® el principal problema trobat 

ha estat a l’hora d’instal·lar el nou 

firmware “MyoBridge_CC2541”. A l’inici, 

es va adquirir un model de shield HC-05, 

un dispositiu Bluetooth® v4.0, el que 

significa que el seu consum energètic és 

molt baix, pel que també es pot anomenat 

com BLE (Bluetooth Low Energy), i que es 

comunica a una velocitat de 32 Mbit/s). Es 

va adquirir aquest model degut a les seves 

característiques, el seu preu i la quantitat 

d’informació disponible per tal de fer-lo comunicar com a màster amb Arduino, el que significa que té 

un control unidireccional sobre el microcontrolador. Després de fer vàries proves (Figura 3.2.3), es va 

poder establir la comunicació entre els dos components, però no amb el sensor Myo. Després d’una 

cerca exhaustiva d’informació i de realitzar varies proves, es va observar que el model no és 

compatible amb el firmware que permet la comunicació entre el mòdul Bluetooth® i el sensor, pel 

que es va descartar el seu ús. 

D’altra banda, en el disseny original, es va 

plantejar la idea d’utilitzar un 

microprocessador “Arduino micro”, degut a 

les seves reduïdes dimensions i pes, idoni per 

ocupar el mínim espai possible del disponible 

a la pròtesis. Tot i això, va haver de ser 

substituït per una placa Arduino UNO r3, ja 

que el procés d’instal·lació del firmware 

tampoc es va aconseguir realitzar amb la 

primera, però sí que amb la segona.  

 

Figura 3.2.5. Prova d’instal·lació del firmware 

“MyoBridge_CC2541” al mòdul HC-05 a través de l’Arduino 

micro. (Font: Marina Orenga) 

Figura 3.2.6. Prova d’instal·lació del firmware 

“MyoBridge_CC2541” al mòdul HM-10 a través de 

l’Arduino UNO r3. (Font: Marina Orenga) 
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Posteriorment es va adquirir un mòdul 

Bluetooth® HM-10, basat en el xip CC2541 de 

Texas Instruments, degut a que les seves 

característiques també són compatibles amb 

l’aplicació que s’ha dut a terme, a que 

representa també un BLE v4.0 i, a més, el 

firmware “MyoBridge_CC2541” està dissenyat 

per ser utilitzat en aquest model de dispositiu. 

Tal i com es menciona a l’apartat 3.1.7.1 del 

present projecte, per tal de realitzar el procés 

d’instal·lació del firmware (Figura 3.2.3)  s’han de soldar 3 cables directament al xip del mòdul (Figura 

3.2.4). Es sospita que, durant aquest procés es va cremar la placa i, un cop instal·lat el firmware i 

pujat el Sketch “PrintFirmwareInfo.ino” a l’Arduino, el monitor sèrie quedava “Searching for Myo”, 

sense arribar a establir la connexió. Per tal de solucionar-ho es va tornar a adquirir un nou mòdul i 

demanar ajuda per a la soldadura dels cables al xip. 

Pel que fa a la programació del control del 

servomotor, també van sorgir problemes. 

Pel primer disseny del circuit, es va adquirir 

un servomotor de 360° de gir, que 

permetia exercir una força de 20kg·cm 

(Figura 3.2.5). Després de realitzar varies 

proves, es va observar que el model del 

servomotor no permetia un control del 

moviment a  través dels graus de gir, així 

com tampoc deixar-lo parat en una posició 

concreta. Com que no es va poder adaptar 

el programa al comportament del servomotor, se’n va adquirir un de nou.  

El nou model de servomotor (Figura 3.2.5) també permetia exercir una força de 20kg·cm, però el seu 

gir era de 180°, i permetia un control a través de la posició, així com aturar-lo en una posició 

concreta. El problema va ser que va arribar trencat i va haver de ser retornat. Degut a que ja no es 

disposava de molt de temps per a realitzar el programa, aquest es va elaborar adaptat a un model de 

servomotor molt petit i que no permet exercir gaire força, tant sols per provar que s’estava 

programant el comportament desitjat.  

 

 

Figura 3.2.7. Soldadura dels cables als pins 7, 8 i 11 

del mòdul Bluetooth® HM-10. (Font: Marina Orenga) 

Figura 3.2.8. Model antic (esquerra) i nou (dreta) del 

servomotor. (Font: Marina Orenga) 
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CAPÍTOL IV. Pressupost 

4.1 Costos del projecte 

En el present apartat es descriuen els costos que han suposat la realització de cada una de les 

parts del projecte relacionades amb el materials utilitzats per imprimir el disseny del prototip i la 

seva fabricació, amb les proves realitzades i amb la redacció la memòria escrita. 

 

D’una banda, pel que fa al cost dels materials d’impressió, s’ha fixat el preu que marca l’empresa 

Fillamentum per a l’ASA, el PLA i el Flexfil, el que marca l’empresa Recreus per al Filaflex i el que 

marca l’empresa Nexeo Solutions per a l’Arnitel. D’altra banda, pel que fa al cost dels materials, 

tant per a l’ensamblatge com els tractaments post-impressió, els accessoris i els components 

electrònics, s’ha fixat el preu d’obtenció, segons la quantitat de material que s’ha fet servir o el 

preu íntegre del dispositiu o material. 

 

Així doncs, tal i com es mostra a les Taules 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 i 4.2.4 els costos han estat de 

528,65€ amb IVA per a la realització del projecte.  
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    Nº Concepte Unitats  Preu unitari  Metres  Preu per metre  Cost total Observacions 

Disseny i desenvolupament 

P
ar

t 
m

ec
àn

ic
a 

P
ro

b
es

 

1 Bobina ASA Extrafil natural     50                 0,08 €              3,77 €  
Bobina ASA Extrafil color "natural" 1,75mm + 305m 
(Fillamentum) 

2 Bobina flexfill 98A natural 
  

150                 0,19 €            29,10 €  
Bobina flexfill 98A color "natural" 1,75mm x 175m 
(Fillamentum) 

3 Bobina PLA Extrafil negre 
  

30                 0,08 €              2,47 €  
Bobina PLA Extrafil color "Traffic Black" 3mm x 
255m (Fillamentum) 

 
4 Bobina filaflex pell 

  
10                 0,12 €              1,20 €  

Bobina filaflex color "piel II" 1,75 mm x 175m 
(Recreus)  

Total           36,54 €    

M
o

d
el

 f
in

al
 5 Bobina PLA Extrafil negre 

  
56,92                 0,08 €              4,69 €  

Bobina PLA Extrafil color "Traffic Black" 3mm x 
255m (Fillamentum) 

6 Bobina flexfill 98A natural 
  

80                 0,19 €            15,52 €  
Bobina flexfill 98A color "natural" 1,75mm x 175m 
(Fillamentum) 

7  Bobina Arnitel blanc natural 
  

10                 0,17 €              1,67 €  
Bobina Arnitel color "Natural White" 1,75 mm x 
175m (Nexeo solutions) 

Total           21,87 €    

En
sa

m
b

la
tg

e 8 Cargols 4x15 4             0,13 €  
  

            0,53 €  bl Ster 7985 4X15 pack 10 

9 Cargols 3x10 5             0,09 €  
  

            0,47 €  bl cargol CP 965/963 3X10 3X15 ZINC pack 28 

10 Frontisses 9x15 2             0,68 €  
  

            1,35 €  frontissa 9X15 Blister pack 4 

Total             2,35 €    

TOTAL    60,74 € 

  

 Taula 4.2.1. Pressupost per al disseny i desenvolupament de la part mecànica (Font: Marina Orenga) 
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    Nº Concepte Unitats  Preu unitari  Metres  Preu per metre  Cost total Observacions 

Disseny i desenvolupament 

P
ar

t 
e

le
ct

rò
n

ic
a 

P
ro

b
es

 

11 Servomotor 360ᵒ 1           22,90 €                22,90 €  BricoGeek - Servomotor 360 grados (19Kg/cm)  

12 Servomotor 180ᵒ 1           18,99 €  
  

          18,99 €  Quimat Servo Digital 20KG·cm (Amazon) 

13 Arduino Micro 1           19,00 €  
  

          19,00 €  A000053 (Diotronic) 

14 Bluetooth modem C.I. HC-05 1             7,99 €  
  

            7,99 €  EF03079 (Diotronic) 

15 Bluetooth modem HM-10 1             8,99 €  
  

            8,99 €  DSD TECH HM-10 Bluetooth 4.0 BLE (Amazon) 

Total           77,87 €    

M
o

d
el

 f
in

al
 

16 Servomotor 180ᵒ 1           18,99 €  
  

          18,99 €  Quimat Servo Digital 20KG·cm (Amazon) 

17 Sensor Myo  1         285,00 €  
  

       285,00 €  Myo Gesture Control Armband (Thalmic) 

18 Bateria LiPo 7,4V 2700mAh  1           19,99 €  
  

          19,99 €  XCSOURCE® 7.4V 2700mAh (Amazon) 

19 Bluetooth modem HM-10 1           13,99 €  
  

          13,99 €  WINGONEER Bluetooth 4.0 HM-10  (Amazon) 

20 ELEGOO UNO R3 1             9,59 €  
  

            9,59 €  Elegoo UNO R3 Microcontrolador (Amazon) 

21 Resistència 1 MΩ 2             0,10 €  
  

            0,20 €    

22 Resistència 1 kΩ 1             0,10 €  
  

            0,10 €    

23 Resistència  2kΩ 1             0,10 €  
  

            0,10 €    

24 Interruptor 1             0,83 €  
  

            0,83 €  C11435CI CONMUT.CI 1C2P SPDT  (Diotronic) 

Total        348,79 €    

En
sa

m
b

la
tg

e 25 Placa de topos 1             2,50 €  
  

            2,50 €  EF07080 (Diotronic) 

26 Cable 3             0,24 €  
  

            0,71 €  Q2500 (Diotronic) 

27 Estany 
  

0,2                 0,75 €              0,15 €  100G ESTA¤O 1MM 60% SN-40% PB (Diotronic) 

Total             3,36 €    

TOTAL    430,02 € 

  

Taula 4.2.2. Pressupost per al disseny i desenvolupament de la part electrònica (Font: Marina Orenga) 
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    Nº Concepte Unitats  Preu unitari  Metres  Preu per metre  Cost total 

Tractaments post-impressió 

M
at

e
ri

al
s 

28 Pintura acrílica en esprai color marró 2             3,90 €  
  

            7,80 €  

29 Pintura acrílica en esprai color blanc 1             3,90 €  
  

            3,90 €  

30 Vernís acrílic en esprai 1             6,47 €  
  

            6,47 €  

31 Massilla de dues fases 1             6,75 €  
  

            6,75 €  

Total           24,92 €  

 

 

 

 

    Nº Concepte Unitats  Preu unitari  Metres  Preu per metre  Cost total 

Accessoris 

M
at

e
ri

al
s 

32 teixit polipell 
  

0,05               19,00 €              0,95 €  

33 teixit de cotó 
  

0,05               30,00 €              1,50 €  

34 Fil encerat color marró 
  

16                 0,25 €              4,00 €  

35 Fil encerat color blanc 
  

10                 0,25 €              2,50 €  

36 Fil de Nailon 
  

6                 0,05 €              0,30 €  

37 Esponja 2             1,85 €  
  

            3,70 €  

Total           12,95 €  

 

 

Taula 4.2.3. Pressupost per als tractaments post-impressió de les peces (Font: Marina Orenga) 

Taula 4.2.4. Pressupost per als accessoris afegits a la pròtesis (Font: Marina Orenga) 



Disseny d’una pròtesis mioelèctrica a mesura   

  69 

4.2 Costos de fabricació 

En el present apartat es descriuen els costos que han suposat la mà d’obra i la utilització de les 

impressores 3D per a fabricar el prototip. 

 

    Hores (h)  Preu/hora  Cost total 

Mà d'obra 

Disseny i 
desenvolupament. 
Part mecànica 

Probes i cerca d'informació 215             6,00 €      1.290,00 €  

Model final 85             6,00 €         510,00 €  

Disseny i 
desenvolupament. 

Part electrònica 

Probes i cerca d'informació 185             6,00 €      1.110,00 €  

Model final 45             6,00 €         270,00 €  

Tractaments post-impressió 65             6,00 €         390,00 €  

Accessoris 35             6,00 €         210,00 €  

Documentació 160             6,00 €         960,00 €  

TOTAL 790             6,00 €      4.740,00 €  

 

D’una banda, pel que fa a la mà d’obra, s’ha fixat una cost de 6€/hora bruts, referent a la 

retribució mínima estipulada per la normativa de l’EEBE per a tots aquells estudiants realitzant 

pràctiques no obligatòries en empresa. Realitzant una estimació de les hores que s’han destinat a 

la realització de cada una de les etapes del projecte s’ha obtingut que el cost que ha suposat la mà 

d’obra per a realitzar el treball en la seva totalitat ha estat de 4.740€ amb IVA, corresponents a 

790 hores de treball (Taula 4.2.5). 

 

  Potència (kW) Hores de treball (h) Consum (kWh) Preu (€/kWh) Cost total 

Consum energètic 

Probes 0,21 159,5 33,495 1,14767               38,44 €  

Model final 0,21 63,8 13,398 1,14767               15,38 €  

TOTAL 0,21 223,3   1,14767               53,82 €  

 

D’altra banda, pel que fa al consum energètic, per tal de determinar el cost ha estat necessari 

saber la potència de consum de les impressores 3D. Per això, s’ha tingut en compte un estudi 

realitzat per Clinton Freeman, enginyer de software de RepRage, qui fixa un consum de 210 watts. 

Pel que fa al cost energètic, s’ha fixat el preu que marca la companyia Endesa, que és de 

1,11437€/kWh. Tenint en compte que, d’una banda s’han estat 63,8 hores imprimint el model 

Taula 4.2.5. Pressupost del cost de mà d’obra total en la realització del projecte (Font: Marina Orenga)  

Taula 4.2.6. Pressupost del cost de energètic total de la impressió 3D. (Font: Marina Orenga)  
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final i, contant que s’ha imprès unes 2,5 més peces per a les proves i, per tant, unes 159,5 hores, 

es pot determinar que les impressores han estat en funcionament unes 223,3 hores, el que 

resulta en 53,82€ amb IVA per al consum elèctric (Taula 4.2.6).  

 

Així doncs, sumant el cost que ha suposat la mà d’obra i el cost energètic, el cost de fabricació del 

projecte ha estat de 4.793,82€ amb IVA.  

4.3 Cost total de la pròtesis 

En el present apartat es tenen només en compte els costos directes que ha suposat la fabricació 

del model final de pròtesis. Així doncs, aquest valor representa la suma dels costos que han 

suposat els materials utilitzats en la part mecànica de la pròtesis, el cost d’impressió, els costos 

d’ensamblatge i realització dels tractaments post-impressió, els costos dels components 

electrònics i el seu muntatge, i els costos de la mà d’obra de tot aquest procés. 

 

Model final   
 

Disseny i desenvolupament. Part mecànica          24,22 €  

Disseny i desenvolupament. Part electrònica        352,15 €  

Tractaments post-impressió          24,92 €  

Accessoris          12,95 €  

Mà d'obra     1.380,00 €  

Consum energètic          15,38 €  

TOTAL     1.809,62 €  

 

Així doncs, tal i com s’observa a la Taula 4.2.7, es pot considerar que la pròtesis en sí ha suposat 

un cost de 1.809,62€ amb IVA, tenint en compte tots els factors que hi estan implicats. 

4.4 Cost total del projecte 

Així doncs, tenint en compte tots els aspectes que han format part tant del disseny, com la 

fabricació i ensamblatge del model, obtenim que el cot total de la realització de la pròtesis 

mioelèctrica ha estat de 5.322,47 € amb IVA, tal i com s’observa a la Taula 4.2.8, que representa la 

suma dels costos del projecte i de fabricació. 

 

Cost total del projecte 
 

Costos del projecte        528,65 €  

Costos de fabricació     4.793,82 €  

TOTAL     5.322,47 €  

 

Taula 4.2.7. Cost total de la pròtesis (Font: Marina Orenga)  

Taula 4.2.8. Cost total del projecte (Font: Marina Orenga)  
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4.5 Valoració del cost de la fabricació en sèrie d’una pròtesis similar 

Per tal de realitzar valorar el cost de la fabricació de la pròtesis en sèrie, es consideraran només els 

costos de fabricació de la pròtesis, presents a l’apartat 4.3 del present projecte.  

Pel que fa a la part mecànica, es consideren només les hores de treball dedicades a la impressió 3D, 

ja que el disseny de la pròtesis i la seva adaptació ja s’han realitzat en el present projecte.  

Es considera que la impressió 3D es pot realitzar de manera paral·lela a les altres fases d’elaboració 

de la pròtesis, així com de manera paral·lela entre elles, estimant una disposició de 4 impressores, 

dues “Pyramid” i dues “Prusa i3”. A més, es determina que la impressió de cada peça comporta tant 

sols 1 hora de preparació de les impressores. Així doncs, s’ha determinat que la impressió de les 14 

peces que conformen dues pròtesis (considerant les unions dels dits com a una sola),  només 

requereix un total de 14 hores de treball dedicades exclusivament a la impressió 3D. 

Pel que fa a la jornada de treball, es considera de 40 hores setmanals per persona, fent un total de 

160 hores mensuals aproximadament. Per tal d’estimar el cost mensual de la fabricació en cadena de 

les pròtesis, s’aplica un marge de seguretat del 20% a les hores de treball mensuals disponibles, 

tenint en compte que es poden generar defectes en la impressió de la pròtesis, que poden sorgir 

problemes durant el muntatge electrònic i que poden ocorre altres tipus d’incidents, com ara 

parades en el subministrament elèctric o baixes de la mà d’obra. Així doncs, es consideren 128 hores 

de treball mensuals i, per tant de 16 dies, per tal de fer la valoració.  

En quant a les altres fases de fabricació, es consideren les hores de treball dedicades exclusivament a 

cada part com el destinat en el present projecte.  

 Hores/pròtesis Pròtesis/mes Hores totals mensuals 

Impressió 3D 7h 4 28h 

Part electrònica 45h 4 180h 

Tractaments post-
impressió 

65h 4 260h 

Accessoris 35h 4 140h 

TOTAL 
  

608h 

Per tal de calcular la mà d’obra necessària, s’estima una fabricació de 4 pròtesis mensuals. Per a tal 

propòsit, primer de tot es necessari calcular les hores de treball que suposa la realització de les 

pròtesis (Taula 4.2.9).  

 

Taula 4.2.9. Càlcul de les hores de treball necessàries per tal de fabricar 4 pròtesis (Font: Marina Orenga)  
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Sabent que la dedicació mensual per persona és de 128h, s’ha dividit el valor obtingut a la Taula 4.2.9 

entre aquest valor i arrodonit el valor obtingut a l’alça, obtenint una mà d’obra necessària de 5 

persones. 

A l’hora de calcular els costos mensuals, s’ha tingut en compte, per a la mà d’obra, les 160 hores reals 

de dedicació al treball, valor calculat sense aplicar el marge de seguretat. En aquest aspecte s’ha 

calculat un cost mensual de 4.800€ amb IVA (Taula 4.2.10). 

 Per al cost energètic de la impressió 3D, s’han tingut en compte les hores reals d’impressió de cada 

peça i s’ha aplicat un marge del 20% per als possibles defectes. En aquest aspecte s’ha calculat un 

cost mensual de 73,82€ amb IVA (Taula 4.2.11). 

 

 

Per a totes les altres fases de desenvolupament s’ha tingut en compte el cost real de la pròtesis, 

aplicant un marge de seguretat del 20%. En aquest aspecte s’ha calculat un cost mensual de 

1.988,38€ amb IVA (Taula 4.2.12). 

Així doncs, resultant de la suma dels costos anteriors, s’ha obtingut que la fabricació de la pròtesis en 

sèrie suposaria un cost mensual de 6.862,2€ amb IVA, un cost molt baix tenint en compte que es 

podrien obtenir 4 pròtesis totalment funcionals. Això representa un cost de 1.715,55€ per pròtesis. 

Mà d'obra 

Hores mensuals/treballador Treballadors Hores totals Preu/hora Cost total 

160h 5 800h 6h 4.800€ 

Cost energètic 

Cost/pròtesi Pròtesis Marge de seguretat Cost total 

15,38€ 4 20% 73,82€ 

Costos del model 

 
Cost/pròtesi Pròtesis Marge de seguretat Cost total 

Part mecànica 24,22 € 4 20% 116,27 € 

Part electrònica 352,15 € 4 20% 1.690,33 € 
Tractaments post-

impressió 24,92 € 4 20% 119,62 € 

Accessoris 12,95 € 4 20% 62,16 € 

TOTAL         1.988,38 €  

Taula 4.2.10. Càlcul del cost de mà d’obra mensual (Font: Marina Orenga)  

Taula 4.2.11. Càlcul del cost energètic mensual (Font: Marina Orenga)  

Taula 4.2.12. Càlcul dels costos del model mensuals (Font: Marina Orenga)  
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4.6 Comparativa amb els preus d’una pròtesis del mercat 

Actualment, existeix una gran varietat de pròtesis de braç al mercat, que abasten des de pròtesis 

merament mecàniques fins les més avançades tecnologies, referents als models més punters 

explicats a l’apartat 1.1 del present projecte.  

 

Segons la norma espanyola “Real Decreto 1506/2012, de 2 de novembre, pel que es regula la 

cartera comú suplementària de prestació ortoprotèsica del Sistema Nacional de Salud i es fixen 

les bases per a l’establiment dels imports màxims de finançament en prestació ortoprotèsica” 

existeix un catàleg de pròtesis ortopèdiques genèriques disponibles per a totes aquelles persones 

que ho precisin. Aquí s’estableix el cost protèsic que cobreix l’estat espanyol per a pròtesis de 

colze, oferint una garantia de 6 mesos: 

 

 Fèrula passiva d’avantbraç: 200 €  

 Fèrula passiva de colze sense articulació. Ortesis passiva per a mantenir l’articulació del 

colze en una posició determinada: 230 €  

 Fèrula passiva de colze amb articulació. 370 €  

 Sistema de control de colze mitjançant tensor longitudinal: 90 €  

 Fèrula activa de colze per a la flexió o extensió del colze mitjançant articulació i sistema 

dinàmic a elecció: 350 € 

 Fèrula activa de colze par a la flexió o extensió progressiva del colze mitjançant articulació 

i sistema de control a elecció: 550 € 

 

Actualment, s’estan desenvolupant projectes similars al realitzat, fabricant pròtesis mitjançant la 

impressió 3D, que rondaren els 850€, com ara la pròtesis anomenada “made in Paraguay”, 

desenvolupada pel paraguaià Antonio Resquín i el seu equip d’investigació, tot i que es tracta 

d’una pròtesis biomecànica. D’altra banda, al Japó, mitjançant també la impressió 3D, s’ha 

desenvolupat una pròtesis robòtica que es comercialitza per uns 10.000€. 

 

Les pròtesis mencionades a l’apartat 1.1 del present projecte es comercialitzen a un preu que va 

des dels 9.000€, com la bebionic, fins als 100.000€, com la i-limb, que inclou l’aplicació per a 

iphone i entrenament per aprendre a utilitzar-la. 

 

Tal i com s’ha determinat, la pròtesis desenvolupada al present projecte representa un cost 

notablement inferior al que tenen les pròtesis amb característiques similars al mercat. Pel que fa a 

les pròtesis fabricades mitjançant la impressió 3D, el preu és competitiu amb el que ha suposat la 

fabricació de la pròtesis realitzada al present projecte, que és de 1.809,62€. Tot i això, les 

prestacions que ofereixen son molt inferiors. Al comparar la pròtesis amb d’altres mioelèctriques 

al mercat, el preu és molt inferior, tot i que l’estètica és molt més ergonòmica i similar a la d’un 

braç real. Tot i això, es pot determinar que el cost de la pròtesis desenvolupada en el present 

projecte és molt competitiu, degut a les prestacions que ofereix i al mètode de fabricació i, a més, 

podria ser subvencionada en petita mesura per l’Estat, així minoritzat els costos. 
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5. Anàlisi de l’impacte ambiental  
 

En els últims anys la tecnologia d’impressió 3D ha evolucionat molt i de forma molt ràpida. Cada 

cop son més les empreses que la utilitzen, degut al gran ventall d’aplicacions que presenta. Els 

principals avantatges que presenta la impressió 3D es centren en la rapidesa del procés, així com 

en la facilitat de personalització de les peces i la possibilitat d’imprimir tant sols una peça sense 

que el cost de fabricació sigui massa elevat. En molts sector, s’ha vist una oportunitat de negoci 

en aquesta tecnologia, pel que el seu creixement segueix sent exponencial però, quin és el seu 

impacte per al medi ambient? 

 

D’una banda, pel que fa a l’escala 

de producció, la impressió 3D es 

mostra competitiva quan els 

volums de fabricació son inferiors a 

1000 peces en cadena i, per tant 

baixos. Tal i com revela un estudi 

realitzat l’any 2013 per la 

organització Cuboyo l’empremta de 

carboni incrementa dràsticament 

amb l’ús del mètode de fabricació 

tradicional, que és la injecció en 

motlles, per a baixos volums de 

producció en sèrie però que, per 

contra, en alts volums ho fa l’ús 

d’impressores 3D (Figura 5.1). 

 

A més a més, en baixos volums de 

producció, el consum energètic de les 

impressores 3D és molt inferior al de les màquines d’injecció per motlles. Així doncs, s’observa 

que si l’objectiu és la fabricació de peces personalitzades en poca quantitat, la impressió 3D és 

una tecnologia molt més adequada de fer servir per ser més respectuosos amb el medi ambient 

(Figura 5.1). La personalització de les peces i la seva posterior impressió, permet incrementar el 

cicle de vida dels productes, ja que es poden imprimir tant sols aquelles peces del producte com a 

recanvis en qualsevol moment i de manera aïllada.  

 

Cal destacar que, depenent de la impressora 3D utilitzada, tant el seu consum energètic com el 

seu impacte mediambiental, varien de manera notable, podent arribar a incrementar en deu 

vegades el seu valor. És per tant important conèixer el tipus d’impressora que s’està escollint 

abans d’adquirir-la. 

 

Figura 5.1. Empremta de carboni de la fabricació de carcasses 

de mòbils utilitzant la impressió 3D i la injecció en motlles. 

Comparativa entre la fabricació personalitzada i en massa. 

(Font: tctmagazine.com) 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjWnv7iiMPWAhUGQBQKHYehBbcQjRwIBw&url=https://www.tctmagazine.com/3d-printing-news/new-study-assesses-environmental-impact-of-3d-printing/&psig=AFQjCNGZ3vPwjG7BVQZ3-aysGVMe4oxBaA&ust=1506522762657599
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D’altra banda, pel que fa a l’ús del PLA com a matèria primera per a la impressió 3D també implica 

una menor empremta de carboni al comparar-ho amb altres materials típicament utilitzats en 

aplicacions semblants. Tal i com ja s’ha mencionat prèviament, el PLA és un material 

biodegradable derivat de la fermentació de sucres, considerat un dels plàstics més “verds”. 

Aquest fet representa un doble benefici, doncs s’obté a través de processos naturals no 

perjudicials per al medi ambient i, a més, un cop acabat el seu cicle de vida, és reabsorbit pel 

medi. Així doncs, la biodegradabilitat del polímer representa una solució a la problemàtica 

d’acumulació de plàstics de rebuig. D’altra banda, molts polímers utilitzats en la fabricació son 

derivats del petroli, el que comporta una major alliberació de gasos d’efecte hivernacle en la seva 

síntesi i, a més, no poden ser descompostos a partir de processos naturals.  

 

L’ús del PLA, però, també presenta certs inconvenients. En la impressió 3D, és freqüent realitzar 

proves i fabricar prototips que resulten inservibles i que, per tant, es llencen. Idealment, el 

material podria ser reutilitzat per a fabricar altres objectes però, fins al moment, això no s’ha 

aconseguit. El principal problema en aquest aspecte és que, en cada cicle de reutilització, la 

qualitat del material disminueix i, per tant, és més fàcil de trencar-se, pel que els usuaris son 

reticents a la seva adopció. 

 

Pel que fa a la despesa energètica, recents estudis del MIT destaquen que com a mètode de 

producció únic, la impressió 3D representa un major cost energètic, ja que el volum de producció 

que s’aconsegueix en un dia és menor que amb el mètode clàssic de fabricació i, tot i l’energia 

consumida en un dia és semblant amb ambdós mètodes, amb la injecció en motlles es fabriquen 

més peces en menys temps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per últim, pel que fa a la contaminació ambiental, a l’extrudir el material termoplàstic a alta 

temperatura es produeix una emissió significativa de partícules ultrafines (UFP), que tenen 

diàmetres inferiors a 100nm i poden dipositar-se a les vies respiratòries. En aquest aspecte, l’ús 

de PLA representa una menor contaminació ambiental que l’ús de l’ABS, aspecte que també s’ha 

tingut en compte a l’hora de fer l’elecció, ja que l’alliberació de partícules és inferior (Figura 5.2). 

Cal mencionar, però, que aquesta alliberació en ambdós casos és comparable amb l’emesa en 

utilitzar un forn de gas o elèctric a baixa potència.    

Figura 5.2. Comparativa d’emissions de partícules en la impressió 3D amb PLA i ABS. (Font:sciencedirect.com) 
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CONCLUSIONS 

El disseny i fabricació d’una pròtesis totalment funcional i a mesura és una tasca complicada, que 

requereix de molt esforç i dedicació, degut a les diferents fases que implica, així com el domini de 

varies àrees de coneixement, tals com el disseny CAD, la fisonomia estructural del braç,  la impressió 

3D, el tractament i ensamblatge de peces, el disseny de circuits electrònics i la programació de 

microcontroladors.  

Així doncs, en el present projecte, després de contextualitzar les circumstàncies inicials que han 

conduit cada un dels apartats del disseny i fabricació de la pròtesis, així com introduït les bases 

teòriques necessàries per a la seva comprensió, s’ha estat capaç de detallar cada una de les accions 

que s’han dut a terme per, al final, aconseguir fabricar la pròtesis amb un mecanisme d’accionament 

mecànic, així com un altre d’electrònic.  

Cal destacar, però, que en aquest camp encara queda realitzar molta investigació, ja que les 

tecnologies que s’estan desenvolupant últimament ofereixen un gran ventall de possibilitats per al 

seu desenvolupament i millora. Així doncs, en aquest aspecte, el futur de les pròtesis mioelèctriques 

de baix cost té un futur molt prometedor, degut principalment a les millores en la tecnologia 

d’impressió 3D, la conscienciació per part de la població, que fa que es creïn plataformes com ara 

“Enabling de future”, on es comparteixen totes les idees i dissenys, facilitant a altres usuaris fabricar 

noves pròtesis, i el desenvolupament de nous dispositius de detecció, més robustos, efectius i 

econòmics. 
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NORMATIVA APLICABLE 

La normativa que aplica al present projecte, per les seves característiques, és la següent: 

1. Directiva dels Estats Units: U.S Food & Drug Administration (FDA) 

L’Administració d’Aliments i Fàrmacs (FDA) és la organització dels Estats Units que regula els 

dispositius mèdics destinats al diagnòstic, cura, mitigació, tractament o prevenció de malalties 

que afecten a l’estructura o funció del cos humà. Aquesta normativa classifica els dispositius 

mèdics en 3 classes diferents, depenent del nivell de control necessari per a garantir la seguretat 

del pacient i l’efectivitat de l’aparell. Així doncs, la pròtesis elaborada en el present projecte, al ser 

un aparell extern no implantable, correspon a un dispositiu de Classe I, pel que comporta un baix 

risc per al pacient i, per tant, només precisa passar controls generals. 

2. Directives Europees 

a. Directiva 93/42/EEC  

A nivell Europeu, la normativa aplicable als dispositius mèdics és la directiva 93/42/EEC. Aquesta, 

els classifica en 4 classes segons el nivell de contacte amb el cos humà i, per tant, el seu grau 

d’invasió, i la durada d’aquest contacte. Així doncs, podem classificar a la pròtesis com un 

dispositiu mèdic actiu de Classe I, ja que depèn d’una font elèctrica externa per funcionar, el seu 

ús és de curta durada i, per tant, inferior a 30 dies d’ús continu i no és invasiu, ja que la pròtesis 

no serà permanent. 

3. Normatives Espanyola 

a. “Real Decreto” 1591/2009, de 16 d’octubre, pel que es regulen els productes sanitaris de 

l’“Agencia española de medicamentos y productos sanitarios” 

A nivell espanyol, representa la norma que recull totes les directrius indicades a la Directiva 

93/42/EEC europea. Per tal d’acreditar el compliment d’aquesta norma, els productes sanitaris de 

classe I han de presentar els següents documents acreditatius de conformitat: 

 Marcat CE a l’etiqueta amb número d’organisme notificador. 

 Declaració de conformitat (Annex VII de la norma). 

 Llicència de funcionament de fabricants. 

 Comunicació d’activitats de distribució 

 Registre de responsables.  

 

b.  “Real Decreto” 1506/2012, de 2 de novembre, pel que es regula la cartera comú 

suplementaria de prestació ortoprotèsica del Sistema Nacional de Salud i es fixen les 

bases per l’establiment dels imports màxims de finançament en prestació ortoprotèsica.” 
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Segons la norma espanyola existeix un catàleg de pròtesis ortopèdiques genèriques disponibles 

per a totes aquelles persones que ho precisin. D’altra banda, per a totes aquelles persones que 

vulguin obtenir una pròtesis a mesura, està establert un límit econòmic pel qual la Seguretat 

Social financiaria l’adquisició d’aquesta. Aquesta oferta està gestionada per la “Direcció General 

de Cartera Bàsica de Serveis Nacionals de Salut i Farmàcia” i ofereix des de pròtesis de dits i 

articulacions de canell, colze i espatlla fins a pròtesis de braç senser, amb financiacions d’entre 

90€ i 2.000€ aproximadament, depenent del tipus de pròtesis, amb un període de 12 mesos de 

renovació.  

c. Llei 14/1986, de 25 d’abril, General de Sanitat. 

A l’article 40, concretament als apartats 5 i 6, atribueix a l’Administració General de l’Estat 

competències per a la reglamentació, autorització, registre o homologació dels medicaments d’ús 

humà i veterinari i dels demés productes i articles sanitaris i d’aquells que, a l’afectar al ésser 

humà, puguin suposar un risc per a la salut de les persones; així com per a reglamentar i autoritzar 

les activitats dels que es dediquen a la fabricació i importació d’aquests productes. 

d.  “Real Decreto” 437/2002, del 10 de maig, pel que s’estableixen els criteris de concessió de 

llicències de funcionament als fabricants de productes sanitaris a mesura.  

Aquesta normativa regula els criteris que, conforme la llei 14/1986 prèviament mencionada, els 

organismes competents de les comunitats autònomes hauran de tenir en compte per a la 

concessió de llicències de funcionament als fabricants de productes sanitaris a mesura establerts 

en el territori espanyol. 

4. Normes ISO 

L’Organització Internacional de Normalització (ISO de les seves sigles en anglès), és l’encarregat 

de promoure el desenvolupament de normatives internacionals de fabricació, tenint com 

 objectiu principal la estandardització de normes de productes i seguretat per a les empreses i 

organitzacions a nivell internacional. Aquestes normes són voluntàries i per accedir al contingut 

s’ha de comprar cada document.  

En el present apartat es descriuran algunes normes que apliquen a la fabricació de la pròtesis 

mioelèctrica a mesura, tot i que no s’hagin comprat.  

a. ISO 10993-1:2009 sobre la Biocompatibilitat 

La norma ISO 10993-1:2009 defineix les proves de biocompatibilitat que s’han de fer a un 

dispositiu mèdic segons la seva classificació europea i, per tant, segons el seu nivell de contacte 

amb el cos humà i la durada d’aquest contacte (Taula 6.1). 

 

 



Disseny d’una pròtesis mioelèctrica a mesura   

  79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segons la Taula 6.1, la pròtesis hauria de passar només els controls bàsics i, per tant, el de 

citotoxicitat, sensibilització i irritació per tal de complir amb la norma, ja que representa un 

dispositiu de contacte superficial amb la pell de durada prolongada.  

b. ISO 9999:2007  

La norma ISO 9999:2007 estableix una classificació dels productes dissenyats per a persones amb 

algun tipus de discapacitat, ja sigui física o psíquica. Segons aquesta, la pròtesis mioelèctrica 

desenvolupada es classificaria com una ortesis de membre superior, dissenyada per a modificar 

les característiques estructurals i funcionals dels sistemes neuromuscular i esquelètic dels 

membres superiors.  

 

Figura 6.1. Proves de biocompatibilitat necessàries segons la classe de producte sanitari, 

definits per la norma  10993-1:2009 sobre la Biocompatibilitat. (Font: PDF assignatura 

Biomecànica) 
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TREBALLS FUTURS I PROPOSTES DE MILLORA 
 

És important, per tal que la iniciativa començada uns anys enrere no quedi com un projecte aïllat, 

que la pròtesis mioelètrica sigui millorada, tant mecànica com electrònicament. D’aquesta 

manera, es pot valorar la possibilitat de reduir el seu pes a partir del disseny de peces més primes, 

millorar-ne l’estètica i afegir-hi més funcionalitats.  

 

La idea plantejada, ja des de l’inici del projecte, va ser la d’idear una pròtesis a mesura per una 

nena, incloent la part mioelèctrica en el model. Actualment i després d’haver dissenyat i muntat la 

pròtesis, aquesta presenta unes funcionalitats limitades, ja que el braçalet “myo” simplement 

capta el senyal d’un múscul i activa el mecanisme que obre i tanca la mà. Aquest mecanisme 

permet que la mà es tanqui parcialment i, a més, els dits no poden moure’s de forma 

independent. D’aquesta manera, futures línies d’investigació podrien enfocar-se a la lectura de 

senyals musculars d’altres punts del múscul que, amb la inclusió de 4 servomotors més podrien 

traduir-se com el control independent de cada un dels dits de la mà. D’altra banda, el sistema 

d’alimentació i control de les bateries de la pròtesis podria ser millorat amb la modificació del 

software de l’Arduino, fent que l’usuari no hagués de desconnectar de manera manual les 

bateries un cop aquestes baixessin d’un nivell de càrrega. A més, es podria intentar optimitzar els 

components utilitzats en el mecanisme electrònic, substituint l’Arduino UNO r3 per un Arduino 

micro, trobant la manera d’instal·lar el firmware del mòdul Bluetooth ® amb aquest.   

 

Pel que fa a la part mecànica, la primera modificació que es podria realitzar seria la impressió de 

les peces amb PLA de color marró (o el que desitgés l’usuari) per tal de reduir els processos post-

impressió pels quals han passat les peces un cop impreses. D’aquesta manera, es pretén que 

només s’hagin de llimar per tal d’eliminar les petites imperfeccions derivades de la impressió. A 

més a més, el disseny de la pròtesis podria ser modificat per tal de reduir el seu pes i cost 

d’impressió, fent un pròtesis més lleugera i fàcil d’imprimir, amb un disseny biònic més semblant 

a un braç real. 

 

És per tot això que remarco la importància de seguir investigant i millorant la pròtesis, ja sigui per 

a proporcionar-li’n una de millor a la pacient o per fabricar-ne a altres usuaris. 
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ANNEX A. Codi de programació del microcontrolador 
/** 

 * @file   ReadMyoServo.ino 

 * @author Marina Orenga 

 * @date   Setembre 2017 

 * @brief  Lectura EMG y control de servomotor con MyoBridge. 

 */ 

 

//Llibreries que s'utilitzen  

#include <MyoBridge.h> 

#include <SoftwareSerial.h> 

#include <Servo.h> 

 

// Variables 

int graus = 0; //graus d'obertura del servo 

Servo myservo; // nom del servo 

int powerPin = A0; //lectura analògica del nivell de càrrega de les bateries 

 

// Lectura del senya EMG en percentatge 

int valorEMG1; 

int valorEMG2; 

int valorEMG3; 

int valorEMG4; 

int valorEMG5; 

int valorEMG6; 

int valorEMG7; 

int valorEMG8; 

 

//Connexió SoftwareSerial amb MyoBridge 

SoftwareSerial bridgeSerial(2,3); 

 

//iniciar MyoBridge amb connexió serial per software 

MyoBridge bridge(bridgeSerial); 
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// Funció de lectura del senyal EMG 

void handleEMGData(int8_t data[8])  

{ 

  Serial.print(data[0]); 

  Serial.print("\t"); 

  Serial.print(data[1]); 

  Serial.print("\t"); 

  Serial.print(data[2]); 

  Serial.print("\t"); 

  Serial.print(data[3]); 

  Serial.print("\t"); 

  Serial.print(data[4]); 

  Serial.print("\t"); 

  Serial.print(data[5]); 

  Serial.print("\t"); 

  Serial.print(data[6]); 

  Serial.print("\t"); 

  Serial.print(data[7]); 

  Serial.println(); 

 

//Lectura dels senyals EMG en percentatge 

static const int VALOR_MAXIM = 2000; 

 

int valorEMG1 = abs((data[0] * 100) / VALOR_MAXIM);   

int valorEMG2 = abs((data[1] * 100) / VALOR_MAXIM); 

int valorEMG3 = abs((data[2] * 100) / VALOR_MAXIM); 

int valorEMG4 = abs((data[3] * 100) / VALOR_MAXIM); 

int valorEMG5 = abs((data[4] * 100) / VALOR_MAXIM); 

int valorEMG6 = abs((data[5] * 100) / VALOR_MAXIM); 

int valorEMG7 = abs((data[6] * 100) / VALOR_MAXIM); 

int valorEMG8 = abs((data[7] * 100) / VALOR_MAXIM); 

} 

void setup()  

{ 

  // Connexió del control del servo 

  myservo.attach(9);  

  myservo.write(graus); //iniciar el servo a 0 graus (obertura de la mà) 
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  // Inicialització de la connexió serial 

  Serial.begin(115200); 

  bridgeSerial.begin(115200); 

 

  // Esperar a que MyoBridge trobi un Myo i es connecti. Assegurar que Myo no està anclat a cap altre 

dispositiu i no está en mode "standby" 

  Serial.println("Buscant Myo..."); 

  bridge.begin(); 

  Serial.println("Connectat!"); 

 

  // Posició de desbloqueig 

  MyoPose unlockPose; 

  unlockPose = bridge.getUnlockPose(); 

 

  // Mostrar el nom de la posició de desbloqueig  

  Serial.print("Pose de desbloqueig: "); 

  Serial.println(bridge.poseToString(unlockPose)); 

 

  // Vibració per indicar que està tot llest (0 = cap; 1 = curt; 2 = mitjà; 3 = llarg.) 

  bridge.vibrate(1); 

   

  // Permetre rebre dades EMG  

  bridge.setEMGDataCallBack(handleEMGData);           

 

  // Tipus: 

  bridge.setEMGMode(EMG_MODE_SEND); // Enviar els senyals EMG filtrats. 

 

  // Deshabilitar el "sleep mode" per enviar els senyals Myo encara que no estigui sincronitzat 

  bridge.disableSleep(); 

} 

void loop()  

{ 

  // Redueix el consum de potencia... 

  delay(20); 

 

  // Control del servo segons el nivell de la bateria   
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  int powerPin = analogRead(A0); //Lectura analògica de la càrrega de la bateria 

  pinMode(powerPin, INPUT); 

  int MaximVoltatgePossibleInmV = 10000; 

  int MaximLecturaDeArduino = 1023; 

   

  int TensioAlimentacioEnmV = ((powerPin * MaximVoltatgePossibleInmV) / 

MaximLecturaDeArduino);   // Es considera el divisor de tensió HW (1/2). Permet messurar fins a 

10,000 V 

 int LowPowerModeVoltageThresholdInmV = 3500;     // Per sota d'aquest valor, el sistema entrarà en 

'low power' 

   

  if (TensioAlimentacioEnmV > LowPowerModeVoltageThresholdInmV)  { 

    //ACTUALITZAR la connexió amb MyoBridge 

    bridge.update(); 

 

    //Per a la lectura dels senyals EMG es fa una histèresi on el servo no rep cap senyal. 

    static const int vTancament = 15; //valor màxim de tancament de la mà (percentual) 

    static const int vIniciApertura = 25; //valor mínim d'obertura de la mà (percentual) 

    int mitEMG = (valorEMG1 + valorEMG2 + valorEMG3 + valorEMG4 + valorEMG5 + valorEMG6 + 

valorEMG7 + valorEMG8) / 8; //mitjana dels senyals de EMG dels 8 sensors 

 

    if (mitEMG > vIniciApertura)   { 

      graus++; 

      myservo.write(graus); 

    } 

    if (mitEMG < vTancament) 

    { 

      graus--; 

      myservo.write(graus); 

    }    

  } 

  else 

  {      

    myservo.detach(); 

    delay(10000); 

  } 

} 
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ANNEX B. Especificacions tècniques dels components 

electrònics 

B1. Mòdul Bluetooth® HM-10 CC2541 

 

B2. Braçalet Myo. Sensor EMG 
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B3. ELEGOO UNO R3 

 

 

B4. Bateria LiPo 7,4V 2700 mAh 
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B5. Servomotor 180° 

 


