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1.-El primer que cal fer és netejar bé amb 

un cotó impregnat d’alcohol, les pistes de 

la cara per on s’haurà de soldar. 

 

Després cal tallar tres potes de resistències 

i soldar-les on diu PONT1, PONT2 i PONT3. 

 

2.- Soldar els sòcols dels xips U1 i U2, 

tenint en compte la posició de les ranures. 

 

Si no tenim els sòcols, es poden utilitzar 

tires de pins femella tornejats com a la 

imatge. 

 

3.-Soldar el díode D9 (1N4004), tot 

respectant la polaritat. Tant el component 

com la serigrafia indiquen el càtode(-) amb 

una ratlla. 

 

4.-Introduir tots els resistors respectant els 

valors que s’indiquen a la serigrafia i els 

soldem. 

Tot i que els resistors no tenen polaritat 

s’aconsella que tots estiguin col·locats en la 

mateixa orientació per a facilitar la seva 

posterior identificació. Disposeu d’un 

annex on hi ha la taula del codi de colors. 

 

Manual de muntatge de la placa 
IMAGINA 

 

 



                                                                          Robot Humanoide IMAGINA      
              

ROBOLOT                                             Manual de muntatge placa IMAGINA -- P. 2            Imagina Pàg.2 

 

5.- Amb l’ajuda d’unes alicates petites 

doblar la pota positiva (la més llarga) dels 

LED D1 a D7, tal com la imatge del costat. 

 

  

 

6.-Soldar els LEDs de les sortides O1 fins 

O7, tal com les imatges. Després soldar els 

pins mascles. Si respecteu els colors 

podreu fer pràctiques de semàfors. 

 

 

 

7.- Soldar el connector femella per 

connectar el LED IR de 5mm de la manera 

que més ens convingui (amunt o a 90º). 

*Al connector primer se li ha de treure el 

pin central, o tallar-lo. 

 

** El LED emissor d’infraroig només cal 

per fer les activitats pràctiques. 



                                                                          Robot Humanoide IMAGINA      
              

ROBOLOT                                             Manual de muntatge placa IMAGINA -- P. 3            Imagina Pàg.3 

 

8.-Soldar el connector femella J8F, que ens 

permetrà posar un pont si utilitzem una 

tensió d’alimentació fins a 6V, o posar el 

regulador de tensió 7805 si la tensió 

d’alimentació és de 7 a 12 volts 

 

 

 

**El robot humanoide treballarà a 6V, per 

tant hi haurem de posar un pont.  

 

 

9.-Soldar els connectors femelles J5F (CON-

SF) i J4F (CON-INFRA). 

 

*CON-SF és el  connector del sensor 

frontal. 

*CON-INFRA indica que és el connector on 

hi ha el receptor d’infraroig. 

 

10.-Tallar dues peces colzades de 4 pins 

femella dobles i soldar-les segons imatge. 
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11.-Tot i que no s’utilitzaran els CNY70 en 

el muntatge del robot humanoide, es 

documenta la seva col·locació per realitzar 

les activitats pràctiques. 

 

**És important respectar la posició dels 

cny70 segons imatge, observant on va la 

referència dels components CNY70. 

 

12.-Soldar els LED D12 i D15 que poden ser 

vermell i verd respectivament, per fer 

maniobres atura/marxa dels motors. 

Cal soldar també els mini polsadors S2 i S5. 

 

13.-Soldar el connector J1 “jack estèreo”. 

 

**Cal tallar els 5 pins de plàstic que porta a 

sota. 

 



                                                                          Robot Humanoide IMAGINA      
              

ROBOLOT                                             Manual de muntatge placa IMAGINA -- P. 5            Imagina Pàg.5 

 

14.-Soldar l’interruptor SW1. No importa 

l’orientació per tal que l’accionament 

coincideixi amb la serigrafia de la placa. 

 

**Si l’interruptor només té dos pins 

aquests han d’anar del costat on hi ha 

serigrafiat (ON). 

 

15.-Soldar els condensadors electrolítics 

C1, C2 i C5 respectant la polaritat (pota 

llarga +). 

 

Com es pot observar a la imatge falta 

encara per col·locar el C5 de 4,7uF. 

 

Cal soldar també els C1 i C6 de 100nF 

ceràmics o poliester. 

 

16.-Soldar el “piezo” o brunzidor PZ1 

respectant la polaritat. 

 

 

Col·locar el “ jumper” J2 SO.  
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17.-Col·locar el “jumper” J3 IR, només si 

utilitzareu l’emissió d’infraroirgs.  

 

**Heu de tenir especial cura de no posar 

el “jumper” quan la mateixa sortida 

acciona un servomotor controlat amb un  

comandament a distància d’infraroig, ja 

que pot generar codis erronis i afectar al 

bon funcionament del receptor 

d’infraroig. 

 

18.-Soldar un connector femella al porta 

piles del tipus 4xAA. Cal posar-hi tub 

termoretràctil per evitar curtcircuits. 

**No  poseu les piles abans de soldar. 

Poseu-les només quan les vulgueu 

utilitzar. 

 

19.-Si utilitzeu motors de cc per fer les 

activitats pràctiques, cal que els soldeu en 

paral·lel, un condensador de 100nF que 

farà de filtre i un connector femella, per 

poder-los connectar a MOTOR A i MOTOR 

B. 



                                                                          Robot Humanoide IMAGINA      
              

ROBOLOT                                             Manual de muntatge placa IMAGINA -- P. 7            Imagina Pàg.7 

 

20.- Si voleu utilitzar els detectors 

GP2Y0D340K(40cm) o GP2Y0D810Z (10cm), 

la placa “IMAGINA” incorpora dues 

plaquetes a la part del davant que es 

poden separar. N’hi ha una per cada tipus 

de sensor. 

**Tot i que en la imatge del costat el 

connector és del tipus colze 90º, vosaltres 

l’haureu de posar recte i per la cara de les 

soldadures.  Així la plaqueta del sensor 

quedarà paral·lel a la placa imagina i no 

perpendicular. 

 

*El GP2Y0D810Z necessita un resistor de 

4,3ohms, però amb un de 4,7 ohms, que 

és més fàcil de trobar, també funciona. 

 

21.-Connectar a la placa: 

-el receptor d’infraroigs LED020. 

-el sensor d’obstacles. 

-i les dues LDR. 

 

**En el cas de les LDR, es poden soldar 

amb pins mascle si la placa disposa de 

pins femella grans.  Així es podran posar i 

treure. Amb el mateix procediment hi 

podríem connectar finals de cursa o altres 

elements. 

 

També es poden posar directament si hi 

soldem connectors femella petits, com a 

la imatge del costat. 
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22.-Finalment col·locar els xips U1 (PICAXE) 

i U2 (L293D o SN7 54410NE), respectant les 

ranures. 

 

 

**En el cas de l’humanoide no cal el driver 

de motors. Només caldrà si es vol realitzar 

la pràctica corresponent. 

 

 
 


