
Presentació
S’ha triat aquest tema de TDR ja que en algun moment de la vida s’ha de triar a què 
es vol dedicar cada persona i què és el que realment l’apassiona i el motiva. En el 
meu cas des de ja fa molt de temps sóc un amant incondicional de la informàtica, 
la robòtica, l’electrònica i tot allò relacionat amb aquests àmbits. Per escollir aquest 
tema s’ha hagut de passar per mil idees i mil conceptes completament diferents, ja 
que l’única cosa que estava clara des d’un bon principi era que es volia fer un tre-
ball més pràctic que teòric, per poder ampliar els coneixements electrònics actuals, 
agafar unes bones bases teòriques d’electrònica general i poder aplicar-les en una 
situació real en la part pràctica. El problema principal era que es volia fer un treball 
bonic i pràctic a la vegada, l’objectiu principal era poder enfrontar-se a un vertader 
repte i s’ha aconseguit aquest objectiu de la millor forma possible. Es volia fer un 
treball complicat i laboriós però, a la vegada, havia de tenir certes limitacions per no 
adquirir una dificultat massa elevada, cosa que podria haver portat a la mala utilit-
zació dels components o al mal funcionament del dispositiu. La primera idea que es 
va pensar va ser la de construir un drone amb vol controlat per visió, però finalment 
es va descartar per la seva poca practicitat. La segona idea va ser la construcció a 
escala real d’un R2D2 funcional i ben detallat, amb totes les seves funcionalitats 
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principals i inclús algunes d’afegides, però va ser descartada pel mateix motiu que 
la primera idea. La tercera idea tenia a veure amb controls de veu per controlar la 
il·luminació d’una sala, però altre vegada la idea va ser descartada, aquest cop per-
què la temàtica no era suficientment atractiva. La quarta idea va ser la de crear un 
prototip de WalkCar, una base controlada pel pes de la persona a la qual s’hi puja i, 
mitjançant el repartiment del pes d’aquesta, fa unes accions o unes altres. Després 
que la idea hagués estat més elaborada, es va arribar a la conclusió que la dificultat 
era massa elevada i les probabilitats que el dispositiu no funcionés com era degut 
eren molt altes, i la idea es va descartar. Després d’un nou període de reflexió i re-
cerca d’idees, la cinquena idea va venir sola. La cinquena idea consistia a agafar un 
longboard (un monopatí més gran que els comuns) i motoritzar-lo perquè es pogués 
controlar per mitjà d’un control remot. Més tard es va arribar a la conclusió que el 
projecte podria millorar molt si s’adornés amb un sistema de retroil·luminació led 
controlat per mitjà de Bluetooth. Aquesta última idea es va crear bàsicament perquè 
així s’implementava Arduino al projecte, una eina comunament utilitzada en l’àmbit 
de la tecnologia i l’electrònica.

Metodologia
Metodologia de la primera pràctica
El muntatge d’aquest primer prototip ha tingut diferents fases. La primera fase 
va ser la recerca d’informació sobre els components; la segona fase va ser la 
recerca de components que s’adaptessin a les necessitats del projecte; la tercera 
fase va ser la selecció d’aquests components i la seva posterior compra; la quar-
ta fase va ser la preparació dels components i el seu testeig; la cinquena fase va 
ser l’assemblatge i muntatge del circuit fora del monopatí per comprovar el seu 
correcte funcionament, i la sisena i última fase va ser l’assemblatge i muntatge 
del circuit en el mateix monopatí. 
Durant la primera fase es va veure que hi ha molts termes que són realment di-
fícils de comprendre amb el coneixement d’un estudiant de segon de batxillerat 
i això va augmentar molt la seva durada, ja que s’havien de tenir les idees molt 
clares abans de passar a la fase següent.
La segona fase va ser molt més curta, ja que hi havia mil peces que podien uti-
litzar-se per al projecte. Es van seleccionar entre 3 i 5 possibilitats de compra de 
cada component per procedir després a fer la filtració en la fase següent. 
La tercera fase va tenir una duració més llarga que la segona ja que no només 
s’havia d’escollir la millor opció de cada component, sinó que tot havia de ser 
compatible i estar en estoc. Amb l’estoc de productes es van tenir molts proble-
mes, sobretot amb el motor, ja que just la setmana abans de fer la compra, quan 



ja estava tot pensat, es va esgotar i es va haver de buscar un motor nou i compa-
tible amb unes característiques similars a l’escollit anteriorment. La quarta fase 
va ser extremadament llarga, ja que hi va haver molts problemes amb un parell 
d’articles defectuosos.
La cinquena fase només va portar un problema i, per tant, va ser relativament 
curta. L’únic problema que va portar va ser que no es van cobrir els connectors 
banana del motor i van començar a xocar entre ells i a treure espurnes. Arran 
d’això es va comprar una mica de tub termoretràctil i es van aïllar bé totes les 
soldadures i connexions possibles. 
La sisena fase va ser la més complexa de totes les anteriors, ja que es van haver 
de crear els cables a mida i es van haver de fer alguns canvis importants en el 
monopatí. En primer lloc, la base del monopatí, que abans anava per sobre la 
fusta, es va desmuntar i es va tornar a muntar per sota de la fusta per augmen-
tar l’alçada del monopatí i augmentar així la protecció de tots els components, 
els quals estan situats a la part inferior d’aquest. En segon lloc es va retallar 
una part del cul del monopatí per poder tenir més llibertat a l’hora de girar i que 
la taula del monopatí no xoqués amb la peça d’alumini en inclinar-se molt. En 
tercer lloc, un cop es van tenir els engranatges i la corretja es va veure que eren 
bastant amples pel poc lloc que es tenia (2 cm) i, per tant, es va procedir a reta-
llar la roda del monopatí a la qual anava adherida l’engranatge, a fi de tenir més 
marge per poder-hi ficar posteriorment la peça d’alumini. La roda es va retallar 
de 51 mm a 45 mm d’amplada, fent així un total de 6 mm menys. En quart lloc es 
va haver d’enganxar l’engranatge gran amb la roda, problema que es va solucio-
nar fent 3 forats a la roda, 3 forats a l’engranatge de 3,5 mm, formant un triangle 
escalè i passant un passador de 3,2 mm per cada forat. Es va passar un passador 
de diàmetre diferent, ja que la goma un cop foradada es contrau intentant tancar 
el forat i hauria sigut impossible passar-hi un passador de 3,5 mm. A més, es va 
ficar silicona entre l’engranatge i la roda per evitar que sortís una mica per culpa 
de les vibracions del motor i del terra. També es va haver de perforar l’engranatge 
petit per fixar-lo a l’eix, el qual es va llimar, i es va passar un cargol per aquell fo-
rat. Finalment es va reforçar amb silicona, ja que el cargol no podia aguantar quan 
el motor es posava al màxim. En cinquè lloc es va haver de dissenyar i crear una 
peça d’alumini a mida per col·locar el motor, ja que aquest ha de seguir la roda, la 
qual està enganxada al hanger de l’eix. El hanger és d’alumini i, per tant, la peça a 
mida es va haver de fer d’alumini també, ja que s’havien de soldar entre elles. Un 
cop dissenyada, fabricada i polida la peça es va haver de soldar al hanger de l’eix. 
Després de tot això es va poder posar en marxa el primer prototip del projecte 
i, després d’haver fet unes proves totalment satisfactòries, es va procedir a co-
mençar amb les millores.



Metodologia de la segona pràctica
El muntatge d’aquesta segona part, igual que en la primera pràctica, també va pas-
sar per les mateixes fases que la primera part. 

1. Recerca d’informació. 
2. Cerca de components compatibles. 
3. Compra de components. 
4. Testeig dels components. 
5. Muntatge del circuit fora del monopatí. 
6. Muntatge del circuit en el monopatí. 

En aquest cas les tres primeres fases van ser relativament curtes, perquè ja s’ha-
via treballat amb Arduino amb anterioritat i es tenien alguns conceptes bastant 
més clars gràcies a la recerca que s’havia fet per a la primera pràctica del projecte. 
Un cop comprats els components es va mirar si tenien qualsevol tipus de proble-
ma o defecte a primera vista i es va concloure que no tenien cap problema, encara 
que això no es va poder comprovar a la pràctica fins a la fase següent. Durant la 
cinquena fase es va muntar tot el sistema d’il·luminació sol i fora del monopatí. 

Podeu veure un vídeo del funcionament del monopatí a: 
https://goo.gl/vjiQYL



Per acabar, durant la sisena fase es va ajuntar el sistema d’il·luminació amb el cir-
cuit del motor, connectant-se en paral·lel entre ells fora del monopatí, i, finalment, 
es va muntar tot en el monopatí.

Cos del treball
El treball està dividit en dues parts. Cada una d’aquestes parts consta d’una teoria i 
una pràctica.
La primera pràctica ha estat explicada més amunt, en la primera part de la metodo-
logia. En la teoria d’aquesta part s’expliquen els diferents tipus de motors, els seus 
components i el seu funcionament; els diferents tipus de monopatins i de longbo-
ards amb les seves parts corresponents; el funcionament d’un component essencial 
per al treball, l’electronic speed controller (ESC); els diferents tipus de bateries, con-
nexions i funcionament; el funcionament del transmissor i del receptor; el sistema 
reductor amb els seus càlculs corresponents, i per acabar, els tipus de cables i con-
nectors utilitzats per al sistema del motor.
La segona pràctica també ha estat explicada més amunt, en la segona part de la 
metodologia. La teoria d’aquesta part és molt més curta, ja que és una millora de la 
primera part. En aquesta part s’expliquen els components i el funcionament d’un 
Arduino; el funcionament i connexions d’un mòdul bluetooth; el funcionament i 
utilització dels arrays de transistors i els reguladors de tensió utilitzats en el treball, 
i els tipus de tires LED juntament amb el seu funcionament.

Conclusions
Gràcies a aquest treball he aconseguit una gran experiència i fluïdesa amb els cir-
cuits electrònics i he pogut decidir finalment cap a on vull encarar la meva vida, és 
a dir, el que vull estudiar a la universitat. 
També he aconseguit veure fins on arriben els meus límits a l’hora de desenvolupar 
un projecte tan complicat com el que he fet.
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