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Resum
En la memòria d’aquest TFG es recull tot el procediment que s’ha dut a terme per
adaptar un longboard tradicional, de tal manera que funcionés amb un motor elèctric controlat
per ràdio des d’un comandament a distància. Començant des de la idea inicial fins a obtenir un
prototip inicial, es detalla tota la feina realitzada, tant en l’àmbit de l’electrònica, com en el
disseny mecànic i en la recerca de components. Aquest treball també pretén servir de guia per a
particulars que vulguin crear el seu propi longboard elèctric, intentant detallar els passos més
crítics o importants a l’hora de realitzar el projecte.
En l’aspecte tècnic, s’analitzen els procediments més complexos d’aquest projecte. Dins
d’aquests trobem la programació en llenguatge C de dos microcontroladors Arduino, els quals es
comuniquen a través de ràdio per donar una consigna de velocitat al controlador del motor
proporcional a la posició d’un joystick (potenciòmetre) dins el comandament. També s’explica el
funcionament i el disseny preliminar del sistema d’electrònica de potència instal·lat en el
longboard, el qual subministra l’energia necessària per fer avançar el motor amb les condicions
especificades pel sistema de control. Per últim, es descriu el procediment emprat per poder
ancorar el motor a l’eix del longboard per tal de poder instal·lar la transmissió que dóna la
tracció al vehicle.
Per últim, s’inclou l’anàlisi econòmic del projecte, amb els costos de tots els components
que s’han utilitzat per la fabricació del prototip, i l’anàlisi del resultat obtingut, amb tot un seguit
de propostes de millora per a properes iteracions del longboard elèctric, les quals deixen la porta
oberta per a un futur projecte personal o fins i tot un TFM, en el que s’acabi de perfeccionar la
idea i es pugui obtenir un producte més adaptat per al públic general.
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1. Glossari
ESC: aquestes sigles provenen de l’anglès Electronic Speed Control, i es refereixen al circuit
d’electrònica de potència que regula la velocitat d’un motor. També pot incorporar les funcions
de marxa enrere i frenat dinàmic, depenent del model i la seva programació prèvia, i acostumen
estar controlats a través d’una consigna PWM provinent d’un microcontrolador extern.
DIY [1]: provinents de l’anglès Do It Yourself (fes-ho tu mateix), aquestes sigles es refereixen a
tot el conjunt de projectes casolans, a nivell usuari, que promouen la concepció, adaptació o
millora de nous productes o de productes ja existents al mercat. Abarca tota mena de creacions
tècniques, tecnològiques i artístiques de la vida quotidiana. En concret, per aquest projecte, s’han
estudiat propostes de longboards elèctrics de projectes DIY abans de dissenyar el prototip.
RC [2]: aquestes sigles fan referència a la tècnica que permet controlar un objecte a distància
sense fil mitjançant un emissor de control remot (Radio Control). Aquesta tècnica permet la
creació de prototips amb control remot de tot tipus, en el que s’anomena modelisme, per a
vehicles terrestres, i aeromodelisme per a vehicles aeris.
Joystick: aquesta paraula provinent de l’anglès (en català: palanca de control) fa referència a un
dispositiu de control amb dos o tres eixos de rotació, cadascun dels quals consta d’un
potenciòmetre que envia un senyal analògic, depenent de la posició de la palanca sobre l’eix
respectiu. Interpretant aquests senyal es pot obtenir un sistema de control electrònic tant per
videojocs com per vehicles de control remot, entre d’altres.
UART [3]: de l’anglès Universal Asynchronous Receiver Transmitter, és un dispositiu hardware
per a la comunicació sèrie asíncrona , on el format de les dades i les velocitats de transmissió són
configurables. En aquest treball es fa servir aquest tipus de comunicació per implementar els
mòduls de ràdio en el microcontrolador Arduino, els quals es comuniquen a través dels pins
d’entrada/sortida RX i TX d’aquest.
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2. Prefaci
Aquest projecte ha estat origen d’una iniciativa pròpia per poder realitzar un TFG de
caràcter aplicat, en la qual es barregessin conceptes d’electrònica, mecànica i programació,
juntament amb l’obtenció d’un prototip final el més funcional possible. En aquest apartat es
comenta breument l’origen d’aquesta idea i els coneixements que s’han requerit per tal de dur-la
a terme.

2.1. Origen i motivació del projecte
Des que vaig aprendre a portar la meva primera bicicleta, m’ha fascinat sempre la
simplicitat amb la qual aquests vehicles propulsats pel propi usuari permeten desplaçar-se.
Sempre ho he considerat una opció per als meus desplaçaments diaris, fins al punt de fer servir
diferents transports, depenent de la llargada del trajecte. El longboard [6], patinet de llargada
més gran que l'habitual, també ha estat des de ja fa temps dins d’aquest grup i, tot i les seves
capacitats de velocitat i maniobrabilitat notablement menors a les d’una bicicleta, l’he considerat
una forma més divertida i entretinguda de moure’s.
Fa aproximadament un any, vaig començar a veure i conèixer el concepte de longboard
elèctric a través de les xarxes socials. Concretament, seguia els blogs d’un youtuber novaiorquès
[4], que es desplaçava per l’emblemàtica ciutat utilitzant un d’aquests vehicles de la marca
Boosted (Fig. 1); un dels millors models que es poden trobar al mercat actual. A partir d'aquí
vaig començar a buscar informació sobre aquests productes i a valorar projectes DIY (fets per
usuaris particulars amb materials més genèrics) per a un possible TFG, en el que jo mateix
pogués fabricar un d’aquests longboards elèctrics per al meu propi ús.

Fig. 1. Casey Neistat, en un vídeo comparant dos productes de la marca Boosted. Font: [4].
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2.2. Requeriments previs
Un cop vistes les necessitats tècniques del projecte, explicades en apartats posteriors, és
important assenyalar que és necessari tenir coneixements bàsics d’electrònica de potència i
control, així com de mecànica. En el primer àmbit, la idea serà programar un microcontrolador
Arduino per poder controlar la velocitat del motor a través d’un ESC. Això implica que es
requeriran coneixements d’electrònica i programació en el llenguatge C/C++. També serà
necessari conèixer i entendre tots els conceptes relacionats amb la caracterització dels diferents
components utilitzats. Així doncs, per una bateria LiPo caldrà entendre’n el seu funcionament i
característiques principals: capacitat, càrrega màxima, coeficient de descàrrega, connectors, etc.
El mateix caldrà per als motors i els controladors (ESC). Això ens permetrà poder adquirir els
components, assegurant-nos de la seva compatibilitat un cop connectats. Per altra banda, els
coneixements requerits en mecànica són més a nivell pràctic, doncs és necessari muntar el
suport del motor sobre l’eix del longboard, per la qual cosa haurem de saber com utilitzar les
diferents eines disponibles al taller per tal de poder realitzar aquesta tasca amb el millor resultat
final possible.
Finalment, potser no caldria considerar aquest punt com a requeriment previ, però seria
aconsellable tenir experiència prèvia en el món del longboard o l’skateboard, doncs si l’objectiu
és acabar fabricant un longboard elèctric seria recomanable poder-ne comprovar el resultat
personalment. Per aquest motiu, i al tractar-se d’un prototip, és important saber dominar el
longboard per poder-ne avaluar les capacitats aconseguides al final del projecte amb certa
seguretat.

Fig. 2. Longboard utilitzat per fabricar el prototip. Font: [5].
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3. Introducció
En aquest treball s’ha intentat dissenyar i construir un longboard elèctric amb les millors
característiques tenint en compte les condicions de disponibilitat de temps i de coneixements
relacionats amb electrònica de potència i programació. És per això, que des de l’inici del projecte
es van establir uns objectius i un abast d’acord amb aquestes limitacions i que permetessin, un
cop finalitzat aquest, avaluar si els resultats han estat els esperats.

3.1. Objectius i abast del projecte
D’acord amb la motivació inicial del projecte, la idea d’aquest seria la d’obtenir un primer
prototip de longboard elèctric funcional, que ens permeti moure’ns per la ciutat com si
possiblement d’un producte comercial es tractés. Tot i això, i essent realistes, acabar obtenint un
producte pràcticament comercial és realment un projecte molt laboriós, el qual podria requerir
d’un equip d’enginyers amb amplis coneixements d’electrònica i disseny del producte. És per
això que l’objectiu principal d’aquest treball, tenim en compte les limitacions importants de
temps, serà aconseguir amb èxit que tot el sistema electrònic i mecànic funcioni conjuntament,
fent moure el longboard i impulsant-lo fins a una velocitat raonable.
Per altra banda , al ser un projecte que intenta obtenir un prototip similar a un producte
comercial, salvant les distàncies, també interessarà veure si aquest es podria tenir per un preu
molt inferior (doncs alguns arriben a costar fins els 1500 €). D’aquesta manera, i havent fet una
cerca preliminar sobre els components que ens seran necessaris, s’ha fixat un objectiu per al
pressupost d’entre 350 i 400 €.
Finalment, i des d’una perspectiva més personal, també m’interessa en gran part un
projecte aplicat d’aquestes característiques per poder ampliar i aplicar els meus coneixements
d’electrònica, programació i mecànica. Molts dels temes i problemes que sorgiran durant aquest
projecte de ben segur em seran útils per futurs projectes personals o fins i tot el TFM. Així doncs,
personalment consideraré com a objectiu el fet d’haver pogut entendre el funcionament d’un
longboard elèctric i fins i tot haver pogut desenvolupar les meves pròpies idees
satisfactòriament dins el marc d’aquest treball.
Així doncs, de manera breu, podríem resumir aquests objectius en els punts següents:
1. Funcionalitat: obtenció d’un sistema electrònic i mecànic que impulsi el prototip.
2. Preu: pressupost entre 350-400€, sense comptar el preu del longboard.

Longboard elèctric: Disseny, motorització i control remot d’una taula convencional.
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3.2. Planificació del treball
Al tractar-se d’un treball aplicat, l’estructura es podria separar en dos parts principals: el
disseny i el muntatge. Dins del primer apartat de disseny, s’inclou l’estudi preliminar de mercat,
el disseny del prototip i l’adquisició de components. Amb la previsió de que la part de muntatge
és la que pot portar més dificultats i temps, l’objectiu és poder finalitzar aquesta etapa l’abans
possible per tal que els enviaments no endarrereixen l’inici de la segona etapa, doncs aquests
solen ser un dels punts crítics a l’hora de realitzar un treball l’objectiu del qual es acabar
construint un prototip d’aquest estil.
Per altra banda, trobem l’apartat de muntatge. Amb l’aspecte més tècnic del TFG, i tal
com s’explica en els punts posteriors, el treball es va dividir en 3 àmbits principals després de
marcar una estructura de disseny preliminar per al longboard elèctric:
3. Electrònica de potència: programació i connexió del sistema elèctric, incloent bateries,
controlador de velocitat (ESC) i el motor.
4. Electrònica de control: programació i connexió dels microcontroladors Arduino,
implementant el senyal per ràdio i el joystick. També s’inclouria la programació per al
control del ESC i del motor.
5. Construcció: assemblatge del motor sobre l’eix del longboard i unió mitjançant la
transmissió de corretja amb la roda.
Finalment, i un cop acabada la construcció del longboard elèctric, es s’ha procedit a fer
un anàlisi d’aquest per avaluar-ne el resultat, tant econòmic com funcional, i proposar tot un
seguit de millores per a possibles properes iteracions del prototip, fruit dels problemes o idees
que han anat sorgint al llarg del projecte.
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4. El longboard
El longboard [6] és un vehicle de caire esportiu similar, però no igual, a un skateboard.
Aquest és normalment més llarg i te una varietat de formes i dissenys molt extensa, depenent de
tipus d’ús que se li vulgui donar. També es diferencien per tenir unes rodes més grans i toves, tot
i que en alguns longboards dissenyats per descensos i altes velocitats, aquestes poden ser una
mica més dures i estretes per poder lliscar a les corbes i frenar.

4.1. Modalitats i disseny
En el món del longboard es troben multitud de modalitats, les quals requeriran un
disseny de la taula diferent i adaptat a les condicions que es requereixin per cada una d’elles. Les
principals modalitats de longboard [7] es podrien dividir en:


Carving: més que una modalitat es podria considerar una tècnica de patinatge.
Consisteix en fer girs a banda i banda movent el cos per així poder-se impulsar sense
necessitat de posar el peu a terra. Els longboards més apropiats per realitzar aquesta
tècnica són de mida mitjana, d’entre 35 i 40 polzades, amb molta flexibilitat (una de les
principals diferències amb l’skateboard) i un radi de gir molt petit.



Downhill: consisteix en descendir ràpidament per carreteres amb molt pendent,
generalment a la muntanya. És considerat un esport de risc, doncs les velocitats que
s’assoleixen són molt altes (s’han arribat a registrar rècords de fins a 140 km/h) i la via
per on es circula sol tenir un traçat amb moltes corbes. És per això que es necessita
dominar l’sliding, una tècnica de derrapatge per poder frenar abans d’entrar en una
corba, i s’ha de dur un equipament de protecció adequat, que inclou uns guants amb
proteccions al palmell per poder tocar l’asfalt al girar. Els longboards per aquesta
modalitat garanteixen l’estabilitat a altes velocitats, amb un centre de gravetat molt baix
i unes rodes més dures i estretes.

Fig. 3. Rider amb un longboard realitzant un descens (downhill). Font: [8].
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Cruising: també conegut com a freeride, consisteix simplement en utilitzar el longboard
com a mitjà de transport o simple diversió, ja sigui per ciutat o per carreteres poc
transitades. És una moda que a ciutats com Barcelona s’ha pogut observar en els darrers
anys com incrementava en nombre d’usuaris. Els longboards per aquesta modalitat
poden ser de tot tipus, depenent de les preferències de l’usuari, però al tractar-se com a
mitjà de transport, sovint sol ser de dimensions més reduïdes, per poder ser carregat
amb major facilitat un cop finalitzat el trajecte.



Dancing o boardwalking: una de les modalitats potser més curioses consisteix en
realitzar un ball sobre la taula, movent-la a banda i banda a la vegada que es realitzen
passos sobre d’aquesta mentre s’avança per la via. És un estil que requereix molta
habilitat i ritme, doncs s’han de sincronitzar els moviments del cos amb els girs que fa la
el longboard. Les taules per aquesta tipus de tècnica solen ser les més llargues i flexibles,
ja que es requereix espai i maniobrabilitat per poder efectuar aquests tipus de trucs.

4.1.1.

Dissenys i components principals
Cada una de les modalitats explicades en l’apartat anterior requereix un disseny de

longboard diferent. Aquestes variacions afecten tots els components d’aquest, que es podrien
dividir en els següents grups:


Taula: un dels components més importants del longboard i el que més varia entre
modalitats. Feta generalment de fusta (existeixen taules de fibra de carboni o altres
materials més tècnics), normalment bambú, auró o bedoll per les seves bones
característiques de flexibilitat i resistència. De mitjana, cada taula conté unes 7 capes de
fusta, encolades i processades per obtenir una forma còncava al llarg d’aquesta i tallada
segons quin sigui el disseny per al qual s’enfoca el longboard. Aquestes solen tenir,
típicament, una llargada entre 35 i 50 polzades i un gruix d’entre 8,5 a 10 polzades [10].

Fig. 4. Diagrama dels diferent tipus de taula segons la modalitat. Font: [9]
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Com es pot observar en la Fig. 4, els talls de la taula varien molt entre modalitats. Una de
les principals diferències que es pot observar és el tall lateral que tenen en els extrems
algunes de les taules. Aquest disseny permet crear un espai per a les rodes quan es
realitza un gir, doncs aquestes solen ser més grans que en els skateboards i estan més
properes a la part inferior de la taula. Per tant, en les modalitats on és necessari realitzar
corbes amb radis de gir molt pronunciats, aquest tall permet a les rodes sobresortir per
sobre la taula i agilitzar la maniobra.


Rodes: una altra de les principals diferències entre skateboards i longboards són les
rodes. En el segon cas, aquestes solen ser més amples, gruixudes i toves, la qual cosa
permet assolir velocitats més altes una millor estabilitat al tenir un radi notablement
major. Actualment se solen fabricar amb poliuretà, i es troben de totes les mides i colors.
Un cop més, podem diferenciar les rodes depenent de la modalitat per la qual es facin
servir. Per a downhill seran necessàries unes rodes més estretes, dures, i amb les bores
arrodonides per poder realitzar el derrapatge amb més facilitat. En canvi, per altres
modalitats on no sigui necessària aquesta tècnica, se solen utilitzar unes rodes més
amples i toves, amb un radi variable segons el que l’usuari prefereixi, tal i com es mostra
en la Fig. 4.

Fig. 4. Comparació de diferents mides per una roda de longboard. Font: [11].



Eixos: finalment, els eixos són un dels components principals més importants del
longboard. Aquests es diferencien amb els dels skateboards per tenir una geometria
inversa del que s’anomena kingpin, una estructura de l’eix que li permet la seva rotació.
Un kinpin invers permet una major maniobrabilitat i garanteix una millor estabilitat per
velocitats altes. En canvi, els eixos per als skateboards estan dissenyats per aguantar els
cops degut als salts i trucs que s’hi realitzen, sense importar el seu comportament per a
velocitats majors a les que es poden assolir en un skatepark. A la Fig. 5 es pot observar
aquesta diferència en el disseny dels eixos.

Fig. 5. Comparació dels
eixos per skateboard i
longboard. Font: [12].

Longboard elèctric: Disseny, motorització i control remot d’una taula convencional.
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5. Estudi de mercat
Abans de començar a dissenyar el prototip, és important estudiar els diferents productes
que s’ofereixen actualment, tant comercials com casolans, per poder obtenir una referència
aproximada de les especificacions que haurem de tenir en compte pel nostre disseny.

5.1. Idea: Longboard elèctric
Actualment, es poden trobar tota mena de vehicles elèctrics, que van des d’adaptacions
motoritzades de vehicles convencionals (bicicletes, patinets, etc.), fins a conceptes completament
nous, com els hoverboards [13]. Tots ells es basen en la utilització d’un motor elèctric com a
sistema de propulsió. Aquest sistema pot ser auxiliar, com en les bicicletes, o principal, com en
els patinets i els longboards elèctrics, ja que si se’ls acaba la bateria, aquests últims deixen de
funcionar. Dins d’aquest darrer grup, els longboards també han estat part d’aquesta adaptació.
Com a mètode de transport urbà, els darrers anys s’ha pogut notar un gran increment en el
nombre d’usuaris. Segurament no destaca per la seva maniobrabilitat, doncs és necessari
aprendre a mantenir-hi l’equilibri a la vegada que es gira o es dona impuls, però les seves
mesures reduïdes (en comparació amb la bicicleta) i una bona estabilitat per a velocitats
elevades fan d’aquest vehicle una bona opció com a transport urbà.
És per aquest motiu que aquest vehicle no s’ha quedat enrere a l’hora de sofrir
adaptacions que el converteixin en elèctric. Són moltes les marques que ofereixen longboards
elèctrics, els quals varien en quant a prestacions: velocitat màxima, abast, mides, etc. Tot i així, es
pot observar que els preus als quals s’ofereixen aquests productes són relativament elevats [14],
tenint en compte altres opcions de mobilitat que podrien ser més pràctiques per un preu similar.
Això fa que, de moment, també es considerin uns productes exclusius i d’alta gamma, amb el seu
mercat corresponent.

5.1.1.

Disseny general
En termes general, observant totes les opcions que s’ofereixen al mercat, es pot veure

una línia de disseny que segueixen quasi tots els longboards. Bàsicament es tracta del sistema
electrònic i la connexió entre el motor i les rodes. L’esquema general d’aquests longboards
elèctrics és el següent:
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Fig. 6. Esquema de funcionament general dels longboards elèctrics. Font: pròpia.

Tal i com s’observa a la Fig. 6, el sistema es divideix en l’electrònica de potència, el qual conté la
bateria, el control de velocitat i el motor, i l’electrònica de control, amb el sistema de ràdio i el
comandament (en termes generals). Dins d’aquest, l’ESC proporciona la potència al motor
proporcional a una consigna d’entrada que arriba des del receptor de la ràdio, a la vegada que
converteix el corrent continu de la bateria en corrent altern per al motor.
Més enllà d’aquest esquema general, no s’observa molta diferència en el sistema de control i
components bàsics dels longboards elèctrics actuals. Tanmateix, les diferències de preus tant
notables entre diferents marques i productes ve donada per la qualitat dels materials utilitzats i
les millors especificacions que s’ofereixen entre models, com la velocitat, l’abast, o simplement
un disseny més atractiu.

Fig. 7. El longboard Dual, de la marca Boosted. Font: [15].

5.2. Competidors
Si analitzem totes les diferents adaptacions del longboard elèctric que s’ofereixen en el
mercat, podem veure que aquestes difereixen en molts aspectes, des de prestacions dinàmiques
fins al disseny de la pròpia taula. Cada un d’aquests productes busca satisfer unes necessitats
diferents, que dependran del tipus d’usuari a qui vagi dedicat el disseny. Aquestes variacions
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afecten al disseny i el preu final: es troben productes amb menys prestacions (abast, velocitat,
potència, etc.) per preus més assequibles, conceptes més compactes amb unes prestacions
diferents segons fabricants, i productes d’alta gama, amb les millors capacitats i el disseny més
refinat i atractiu per un preu molt elevat.
En aquest apartat es contemplen totes elles i se n’analitzen les especificacions dels
components, les quals serviran com a referència principal a l’hora de dissenyar el sistema
electrònic del nostre prototip. També s’inclouen en aquesta recerca els dissenys anomenats DIY,
realitzats per usuaris particulars amb coneixements tècnics, que volen compartir els seus
projectes personals a través de les xarxes. Aquests últims seran especialment interessants, doncs
els components que s’utilitzen estan molt menys processats i són genèrics, de tal forma que per
al nostre prototip seran molt més convenients i senzills de trobar. Finalment també s’analitzaran
els preus dels diferents productes per, un cop finalitzat el muntatge del longboard elèctric, poder
comparar el pressupost requerit en el projecte i el seu resultat amb el que s’ofereix actualment al
mercat per preus, molt segurament, bastant superiors.

5.2.1.

Productes comercials

Tal i com s’ha comentat en aquest apartat, existeixen una gran quantitat de longboards
elèctrics comercials, els quals ofereixen un producte amb un gran acabat i disseny, i unes
prestacions variables depenent dels models. En aquest apartat s’analitzen 4 de les millors
marques actuals, d’acord amb un anàlisi del mercat de 2018 fet per la web TechGearLab [14]. A
la taula següent es recullen les principals característiques i especificacions per a aquests models,
les quals ens serviran de guia per planificar el disseny del nostre prototip.
Marca

Boosted board

Invoard

Evolve

Metroboard

Model

Dual +

M1

GT Bamboo

Slim

Velocitat màxima [km/h]

35

30

35

28

Abast [km]

11,3 - 19,3

10

29,2

37

Potència [W]

2000

-

-

600-3000 pic

Pendent

25%

9%

23%

9%

Pes [kg]

6,75

4,5

7,85

7,6

Bateria

2000 W Li-ion 99 Wh

Li-Ion 2,25Ah

36V 6,5 ah Li-ion

36V 8Ah Li-Ion

Temps de càrrega [min]

75

90

220

160

Mida de les rodes [mm]

80

80

83

83

Transmissió

Corretja

Roda motoritzada

Corretja

Corretja

Preu [€]

1575

1399

1180

1300

Taula 1. Comparativa entre diferents longboards elèctrics comercials. Font: [14].
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Projectes DIY
Dins dels projectes per longboards elèctrics fets per usuaris particulars, es poden trobar

molts vídeos on s’explica el procés que s’ha seguit i els diferents components, així com un anàlisi
dels resultats finals (velocitat, abast, etc. ). Aquests són realment interessants, doncs per al
nostre prototip inicial haurem de dur a terme el muntatge amb un disseny preliminar basat en
les estructures que es proposen en aquests projectes DIY.
DIY

BigKids

GreatScott

Velocitat màxima [km/h]

48

34

Abast [km]

-

20

Potència [W]

3550

1560

Bateria

5000mAh 5S LiPo (sèrie)

5000mAh 6S LiPo (paral·lel)

Motor

190kV - 37V - 70A

400kV - 22V

ESC

fins 12S LiPO - 50A continus

80A Brushless

Control

Genèric

Arduino

Mida de les rodes [mm]

90

80

Transmissió

Corretja

Corretja

Preu (components) [€]

~450

~300

Taula 2. Comparativa entre diferents longboards elèctrics DIY. Font: [16], [17], [18].
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6. Disseny del prototip
Després de fer l’estudi de mercat, i havent vist les especificacions que ofereixen les
diferents marques actuals, es pot començar a fer un disseny preliminar dels components
necessaris per al nostre longboard. Serà necessari, tanmateix, tenir en compte els requisits
personals que vulguem aplicar, doncs al final haurà de ser un vehicle que es pugui utilitzar per
una zona determinada de la ciutat de Barcelona. El trajecte considerat és des de casa fins a la
universitat que, tal com i s’observa en la Fig. 8 és d’uns 0,95 km, fent el recorregut d’anada i
tornada de 1,9 km en total. Per simplificar els càlculs, la pendent i condicions de circulació
(semàfors, acceleracions i frenades continues) no es tindran en compte, ja que requeriria d’una
recollida de dades i un anàlisi per simulació molt més complex del que realment es necessita.

Fig. 8. Mapa on s’observa el trajecte a realitzar. Font: Google Maps.

6.1. Requisits principals
A l’hora de dissenyar el prototip serà necessari tenir en compte les característiques de
funcionalitat que el definiran. Així doncs, s’ha creat una taula amb aquestes, de tal manera que es
puguin dimensionar els components per tal de complir-les. També s’ha creat una altra taula amb
les característiques actuals del longboard i les especificacions de pes per a l’usuari.
Especificacions desitjades

Dades

Trajecte

2 km

35mm

Acceleració

0-30 km/h en 50m

0,33

Velocitat màxima

30 km/h

Pes

70kg

Radi roda
Relació de transmissió

Taula 3. Dades actuals (esquerra) i especificacions desitjades (dreta). Font: pròpia.
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Tal i com es pot observar, també s’ha considerat una relació de transmissió per al motor,
doncs s’ha decidit que s’utilitzarà una transmissió de corretja en comptes d’una roda
motoritzada, doncs el mercat per aquesta última opció es força limitat i bastant més car i l’opció
amb transmissió sembla molt més versàtil a l’hora de reparar o canviar components. D’aquesta
manera, s’ha utilitzat la relació de transmissió oferta per un kit genèric per a longboards elèctrics
DIY, tal i com s’explicarà en apartats posteriors.

6.2. Dimensionat dels components
Partint de les condicions i requeriments especificats en l’apartat anterior es pot procedir
a buscar les característiques dels components que faran complir aquestes especificacions. Així
doncs s’analitzarà la potència i parell del motor per complir les condicions de velocitat, i les
condicions capacitat per la bateria per complir la condició de durada del trajecte. Un cop
determinats, la resta de components simplement hauran d’ajustar-se a les especificacions
d’aquests dos, i això s’estudiarà en el següent apartat del treball.

6.2.1.

Acceleració
Per determinar el parell requerit pel longboard, s’ha determinat l’acceleració necessària

que comportaria passar de 0 a 30 km/h en una distància de 50m. Així doncs s’han utilitzat les
equacions per a un MRUA (1), imposant les condicions anteriors en S.I. (v = 8,3 m/s, x = 50 m,
x0=v0=0), s’obtenen els resultats d’acceleració i temps en (2).
𝑣 = 𝑣0 + 𝑎 · ∆𝑡
1
𝑥 = 𝑥0 + 𝑣0 · 𝑡 + 2 · 𝑎 · ∆𝑡

(1)

𝑎 = 0,69 𝑚/𝑠 2
𝑡 = 12 𝑠

(2)

Un cop s’ha obtingut l’acceleració, es pot calcular el parell que ha de realitzar el motor.
Cal tenir en compte que existeix una relació de transmissió entre la roda i el motor. Així doncs,
obtenim el següent resultat:
Г𝑑𝑒𝑠𝑖𝑡𝑗𝑎𝑡 = 𝐹 · 𝑟 ·

1
𝜏𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠

=𝑚·𝑎·𝑟 =

70 · 0,69 · 0,035
= 5,1 𝑁𝑚
0,33

(3)

Per tal de trobar un motor adequat que ofereixi aquestes característiques, s’ha analitzat
un producte ofert a la pàgina web Hobbyking [21], el qual es comentarà amb més detall en el
següent apartat. Per a aquest motor s’ha trobat la seva corba característica, i tal i com s’observa a
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la Fig. 9, es pot obtenir el parell d’arrencada que aquest ofereix suposant que els valors de
velocitat per sota el punt de 6000 RPM mínim tenen un parell constant i igual.

Fig. 9. Corba característica del motor SK3 - 6364-190KV a 38 V. Font: [19].

Г𝑎𝑟𝑟𝑒𝑛𝑐𝑎𝑑𝑎 = 38 𝑘𝑔 · 𝑐𝑚 = 3,8 𝑁𝑚

(4)

Amb el valor de parell d’arrancada de 38 kg·cm es pot obtenir, convertint el valor a S.I.
amb l’equació (4). Observem que el parell que ofereix és de 3,8 Nm en front al 5,1 Nm desitjats.
Tanmateix, s’ha considerat aquesta una bona aproximació, ja que segurament les condicions
d’acceleració imposades per al prototip hagin estat massa exigents, i a més s’ha de tenir en
compte que és un motor de 2500 W, una potència molt comú per a longboards elèctrics amb
especificacions similars de velocitat. Per tant, s’ha considerat vàlid per al disseny l’adquisició del
motor esmentat.

6.2.2.

Abast
Per poder dimensionar la bateria, tal com s’ha comentat a l’inici de l’apartat, s’han

considerat unes condicions de circulació lineals, de tal manera que s’analitzarà la capacitat de la
bateria relacionada amb una velocitat constant de 20 km/h i sense tenir en compte acceleracions
brusques ni pics de velocitat. Gràficament, podríem considerar la dinàmica del trajecte d’anada i
tornada explicat anteriorment tal i com es mostra a la Fig. 10. Per simplificar els càlculs,
s’aproximarà tota la velocitat per als 2 km a 20 km/h, per no tenir en compte l’acceleració i
frenada final. Al resultat final, per tant, se li haurà d’afegir un marge de seguretat per poder
salvar les diferències entre la dinàmica real i les aproximacions realitzades en els càlculs.
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Fig. 10. Gràfic de la velocitat considerada per al trajecte a la universitat. Font: pròpia.

Per a les condicions d’aquest trajecte es poden trobar, per tant, els valors del temps total
d’aquest i la velocitat a la qual hauria de girar el motor de les següents equacions:
𝑡=

𝜔𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 =

𝑑𝑡𝑟𝑎𝑗𝑒𝑐𝑡𝑒
= 0,1 ℎ𝑜𝑟𝑒𝑠
𝑣𝑚𝑖𝑡𝑗𝑎𝑛𝑎

𝜔𝑟𝑜𝑑𝑎
𝜏𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖ó

=

𝑣𝑚𝑖𝑡𝑗𝑎𝑛𝑎 60
·
= 4500 𝑅𝑃𝑀
𝑟·𝜏
2𝜋

(5)

(6)

Trobat el valor de la ω del motor en RPM, podem obtenir-ne la intensitat corresponent
de la Fig. 9. Per tant, amb els valors obtinguts de les equacions (5) i (6), podem trobar la
capacitat que hauria de tenir la bateria, tal i com es mostra en la següent equació:
𝐸 = 𝐼 · 𝑡 = 45 𝐴 · 0,1 ℎ𝑜𝑟𝑒𝑠 = 4,5 𝐴ℎ = 4500 𝑚𝐴ℎ

(7)

Finalment, amb el valor de 4500 mAh obtingut, s’ha decidit dimensionar la bateria del
prototip amb una capacitat de 5000 mAh, per tal de tenir un marge de seguretat degut a la
diferència entre les condicions del longboard reals comparades amb les aproximacions fetes en
aquest anàlisi.

6.2.3.

Velocitat màxima

Per últim, la velocitat màxima que podrà assolir el prototip no és un requisit que hagi de
complir cap component en particular. Tanmateix, és la combinació de factors com el seu valor i
el temps durant el qual aquesta es mantingui els que determinaran un equilibri òptim entre la
durada del trajecte i la durada de la bateria. Per tant, es podria comprovar que per al motor
escollit es podria assolir una velocitat màxima de 30 km/h utilitzant les equacions anteriors i els
valors mostrats a la Fig. 9.
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𝜔𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 =

𝜔𝑟𝑜𝑑𝑎
𝑣𝑚à𝑥𝑖𝑚𝑎 60
=
·
= 6800 𝑅𝑃𝑀
𝜏𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖ó
𝑟·𝜏
2𝜋
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(8)

Amb el resultat per la ω del motor en RPM, es pot obtenir de la Fig. 9 el valor de la
intensitat per a aquell valor de velocitat, el qual és d’uns 68 A. D’altra banda, si analitzem les
especificacions del motor, podem observar que la intensitat màxima que pot mantenir aquest és
de 65 A. Per tant, es podria considerar vàlida una velocitat màxima de 30 km/h, ja que seria
durant un període de temps realment curt al tractar-se d’un recorregut amb tantes parades i
obstacles en els que s’hauria de reduir la velocitat, com les rampes dels passos de zebra.
Tanmateix, si s’utilitzés el prototip en altres condicions amb una velocitat més constant, s’hauria
de procurar de no mantenir aquesta velocitat durant un temps excessiu, doncs el motor podria
presentar problemes de sobreescalfament.
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7. Adquisició dels components
Un cop plantejats els diferents requisits que volem que compleixi el nostre longboard, s’ha
procedit a buscar els diferents components que els puguin satisfer. Cal dir, no obstant, que és
complicat trobar uns components que compleixin totalment les especificacions plantejades, i
davant diverses opcions similars, s’han tingut en compte altres factors també importants, com
els temps de lliurament, el preu o simplement el criteri personal per intentar obtenir el millor
resultat final.

7.1. Planificació de la compra
Un cop acabat el disseny preliminar per al prototip, resulta evident que el nombre de
components que seran necessaris pel projecte és considerable, i a més a més, molts d’ells estan
interrelacionats i tenen especificacions que necessiten ser compatibles. És per això que ha estat
necessari organitzar minuciosament la compra d’aquests components i seguir unes pautes a
l’hora de trobar-ne el producte adequat als llocs de venta en línia (online). Aquest criteri
s’explica a continuació.
Dins de tots els components necessaris per al muntatge del prototip, trobem els que
tenen especificacions crítiques, les quals necessiten també ser compatibles amb les de la part a la
que van connectats: són el motor, el controlador i la bateria. Entre aquests 3 components es
construeix el circuit d’electrònica de potència del longboard. També hi trobem altres
components principals, com són els microcontroladors Arduino i el suport i transmissió
mecànica per al motor.
Per al primer cas (electrònica de potència), el procediment que s’ha seguit a l’hora de
buscar components és el següent: inicialment, s’han buscat motors que puguin complir les
condicions de disseny requerides. Després, amb les característiques d’aquest motor escollit
(voltatge, corrent màxima, etc.) s’han buscat les bateries que puguin subministrar tal energia al
motor i que tinguin la capacitat especificada en el disseny preliminar. Un cop trobats aquests dos
components principals, s’ha procedit a buscar un controlador (ESC) compatible amb el tipus de
motor i les seves especificacions i que pugui suportar una bateria amb un nombre de cel·les LiPo
(equivalent a voltatge) igual o superior al que té la bateria ja determinada. Finalment, s’han
analitzat les connexions dels diferents components, i en el cas que s’haguessin de comprar per
separat o no fossin compatibles, també s’han afegit a la llista de la compra els connectors i cables
addicionals adients.
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D’altra banda, per la compra dels components complementaris al microcontrolador
Arduino (ràdio, joystick, etc.), també se n’ha analitzat la seva compatibilitat i les seves
característiques d’acord amb els requeriments concrets de cada producte. S’ha fet el mateix a
l’hora de escollir el suport i transmissió del motor, comprovant mides i compatibilitats tant amb
el propi motor com amb l’eix del longboard.

7.2. Components principals
A continuació s’expliquen detalladament els principals components adquirits i els productes
addicionals relacionats amb cada un d’ells, trobats seguint el procediment descrit en l’apartat
anterior. Els preu de tots ells es recullen en l’apartat posterior.

7.2.1.

Motor Brushless

Dins de l’electrònica de potència, el principal component que ens determinarà les
característiques finals del prototip (velocitat, potència, etc.) és el motor. Pel que s’ha especificat
en el disseny preliminar, aquest hauria de ser un motor brushless (PMSM) d’entre 2000 i 2500
W i amb una relació RPM/V baixa, doncs ens interessa tenir més parell que velocitat. Buscant en
la pàgina de modelisme Hobbyking [20], es va trobar un motor d’aquestes característiques, amb
les següents especificacions:
Especificacions

Dimensions

Voltatge

10S LiPo (37-40V)

Eix

8,0 mm

Càrrega màxima

65 A

Pes

697 g

Potència màxima

2450 W

Gruix

75 mm

RPM/V
Resistència interna
Connector

190KV
0,028 Ω
Bala 4 mm

Llargada
Alçada
Caragols

175 mm
135 mm
32 mm, M4

Taula 4. Especificacions del motor brushless escollit. Font: [20].

Aquest motor és de la marca Turningy, model Aerodrive SK3 6364 – 190KV Brushless
Outrunner Motor. És un motor brushless trifàsic, dissenyat per a cotxes i avions de ràdio control.
Les seves característiques, però, també són compatibles amb els requeriments necessaris per
impulsar un vehicle com un longboard. A la Fig. 11 s’aprecien les característiques físiques del
motor. També s’ha considerat que el seu diàmetre no sigui superior al de la peça de suport per
enganxar-lo a l’eix del longboard, i que per les seves dimensions pugui ser col·locat sota el
longboard sense perill de tenir contacte amb el terra.
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Fig. 11. Aerodrive Brushless Outrunner Motor. Font: [20].

7.2.2.

Bateria LiPo

Un cop determinat el motor, i amb les seves especificacions de voltatge i corrent requerides,
s’ha procedit a buscar una bateria compatible amb aquestes característiques, a la vegada que
també tingues la capacitat determinada en el disseny preliminar d’aproximadament 5000 mAh.
Tot i així, cal tenir en compte que les bateries LiPo necessiten un balancejador per ser carregades
de manera segura, i molts d’aquests arriben a carregar de manera simultània fins a un màxim de
6 cel·les. Per tant, per aconseguir un voltatge nominal de 37 V a l’entrada del motor serà
necessari connectar en sèrie dos bateries LiPo de 5 cel·les cadascuna. Tanmateix, la capacitat de
les bateries segueix sent de 5000 mAh, doncs en una connexió en sèrie aquesta es manté
constant si és igual per les dos bateries. La bateria trobada a la pàgina Hobbyking té les següents
característiques:
Altres

Especificacions

Dimensions

144x50x36mm

Capacitat

5000mAh

Pes

570g

Voltatge

5SP1 - 18,5V

Descàrrega
Càrrega

20C (30C puntual)
2C

Connector de descàrrega
Connector de balanç
Cable

Bala 4mm
JST-XH
12AWG

Taula 5. Especificacions de la bateria LiPo. Font: [23].

Aquesta bateria és de la marca Zippy [23], i de la taula 5 es poden obtenir les
característiques que la fan compatible ambles especificacions del motor:
𝑉𝑜𝑢𝑡 = 𝑛𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑒𝑠 · 𝑛𝑐𝑒𝑙·𝑙𝑒𝑠 · 𝑉𝑐𝑒𝑙·𝑙𝑎 = 2 · 5 · 3,7 = 37 𝑉

(1)

𝐼𝑚𝑎𝑥 = 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑑𝑒𝑠𝑐à𝑟𝑟𝑒𝑔𝑎 · 𝐶𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 (𝐴ℎ) = 20 · 5 = 100 𝐴

(2)
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De l’equació (2) també es podria comprovar que en moments puntuals el corrent que
podria subministrar és de 150 A, tot i que molt probablement el motor no arribi a necessitar en
cap moment aquest valor. Tanmateix, és important que la bateria no estigui treballant tota
l’estona al punt de descàrrega màxima especificada (20 C en el nostre cas), doncs podrien
aparèixer problemes de sobreescalfament o fins i tot arribar a destruir la bateria. Per tant, si el
motor pot arribar a sol·licitar uns 65 A de càrrega màxima, tenim un marge suficient per no
forçar excessivament la bateria.
Tal i com es veu en la Fig. 12, els connectors de la bateria són de bala 4 mm. Aquesta
informació serà necessària a l’hora de comprar uns connectors addicionals per realitzar una
connexió en sèrie per les dues bateries, així com el cable corresponent amb una nomenclatura de
12AWG. Aquest tipus de classificació per a cables en té en compte les seves capacitats de càrrega
segons el gruix i altres característiques, i serveix per poder determinar el tipus de cable òptim
sabent les condicions d’amperatge i potència en les que s’usarà.

Fig. 12. Bateria LiPo Zippy de 5000mAh. Font: [23]

Balancejador
Quan es treballa amb bateries LiPo és important conèixer que per ser carregades es
necessita un aparell especial que comprova el voltatge de cada una de les cel·les per separat, i
d’aquesta manera evita que hi hagi una descompensació en la bateria que pugui provocar-ne un
mal funcionament o fins i tot la seva destrucció. Aquest aparell és un balancejador, i també ha
sigut necessari comprar-ne un per poder carregar les bateries.
Especificacions
Cel·les LiPo
Potència màxima
Corrent de càrrega
Voltatge d'entrada
Connector de balanç
Connector de càrrega
Pes

1a6
50W
0,1-0,6A
11-18V
JST-XH
XT60
240g

Taula 6. Especificacions del balancejador. Font: [24].
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Com es pot observar, aquest només aguanta fins a 6 cel·les LiPo a l’hora, per la qual cosa
s’han hagut de separar les 10 cel·les necessàries en 2 bateries de 5 connectades en sèrie.
D’aquesta manera, es podran carregar per separat, essent compatibles llavors amb les capacitats
d’aquests balancejadors. Cal dir, no obstant, que existeixen carregadors per a bateries LiPo de 10
cel·les, però el seu preu és molt més elevat (de 25 € a 150 €), per la qual cosa s’ha separat el
procés de càrrega en dos, allargant una mica més el temps total però estalviant una important
suma de diners.

Fig. 13. Turnigy Accucell-6 50W 6A Balancer. Font: [24].

7.2.3.

Controlador (ESC)
Finalment, un cop s’han tingut fixades les especificacions per al motor i les bateries, s’ha

procedit a buscar un controlador compatible amb totes elles. Seran necessàries les següents
característiques principals:


Suport de 10 cel·les LiPo.



Consigna PWM.



Càrrega mínima 65 A.



Fre electromagnètic.

Fent recerca per botigues de venta online especialitzades s’ha trobat, altre cop a la web
Hobbyking [21], un controlador per a motor brushless amb les següents especificacions:
Especifiacions
Voltatge entrada

4-14S LiPO (14,8-51,8V)

Max. càrrega constant
Max. càrrega puntual
PWM

120A
140A durant 10''
8~16 KHz

Altres
Mides PCB

68x53mm

Pes
BEC (alimentació)

164g
No

Taula 7. Especificacions del controlador ESC adquirit. Font: [21].
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El controlador ESC és de la marca YEP. A més d’aquestes, el controlador té altres
característiques que seran realment útils de cara a la seva implementació en el nostre prototip. A
continuació es mostren les més destacables:


Fre EMF i F3A ajustable.



Targeta programadora (opcional).



Protecció per pèrdua de senyal .



Control de càrrega de la bateria ajustable.



Alarma de sobrecàrrega i temperatura.

Fig. 14. YEP 120A HV Brushless Speed Controller. Font: [21].

Tal i com es pot observar a la Fig. 14, el controlador té dos cables d’entrada per la
bateria, tres sortides per al motor trifàsic i una entrada per el senyal de control. Els cables del
circuit d’electrònica de potència tenen un gruix notablement superior, amb una qualificació
10AWG, suficient per suportar les condicions de càrrega del sistema. Per la seva part, els
connectors per a aquests cables s’han de comprar per separat, per la qual cosa s’han adquirit
també connectors bala de 4 mm, compatibles amb les bateries i el motor.
Targeta programadora
Addicionalment, també s’ofereix una targeta programadora, amb la qual es poden
configurar paràmetres del controlador d’una forma més avançada. Aquests paràmetres són els
següents:


Tall del corrent segons el voltatge de la bateria.



Potència d’inici.



Configuració del controlador PID.



Velocitat d’arrencada.



Freqüència del PWM.



Tipus i duresa del fre.



Desfasament del motor.



Nº de cel·les i tipus de bateria.
Fig.15. YEP ESC Programming Card. Font: [21]
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Arduino
Dins del sistema d’electrònica de control, és necessari disposar d’un microcontrolador

versàtil que permeti incorporar elements externs, com un joystick i un mòdul de ràdio, a la
vegada que doni un senyal PWM a l’entrada del controlador. Tal i com coneixíem prèviament, els
microcontroladors Arduino són idonis per aquest tipus de projectes a nivell de prototipatge, ja
que d’una manera senzilla es pot programar per tal que realitzi totes les funcions desitjades.
Dins del ventall de microcontroladors Arduino que podem trobar, ens interessaria trobar-ne un
amb les dimensions més reduïdes possibles, doncs per al comandament serà necessari encabir
tot el sistema electrònic en un espai molt reduït. D’aquesta manera, s’ha escollit el
microcontrolador Nano, amb unes mides molt més compactes que el seu predecessor Uno.
Al tractar-se de programari lliure, es poden trobar versions d’aquest programador amb
unes característiques molt similars a l’original, però per un preu molt reduït. Així doncs, s’ha
escollit un producte de la marca Elegoo, de la pàgina web Amazon [25]. Les característiques
d’aquest són les següents i les funcions que ens aportaran de cara al sistema de control:


Entrades analògiques (7): lectura del joystick.



Sortides digitals (12): consigna PWM per al controlador.



Comunicació I2C (RX-TX): transmissió de la informació per ràdio.

Fig. 16. Microcontrolador Elegoo Nano. Font: [25].

Ràdio
Per tal de transmetre informació entre el microcontrolador del comandament i el situat
a la part inferior del longboard, és necessari trobar un mòdul de ràdio de qualitat i compatible
amb Arduino. En experiències prèvies amb aquest tipus d’exercicis, s’ha utilitzat el mòdul HC-12
[26], el qual es comunica a través dels pins RX-TX del microcontrolador. Opera a una freqüència
entre 433 i 470 MHz i requereix un voltatge d’alimentació entre 3,2 i 5,5 V, fet que el fa
compatible amb el microcontrolador Arduino (doncs la alimentació que proporciona és de 5 V).
Les seves mides reduïdes també interessen de cara al disseny del comandament.
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Fig. 17. Mòdul de ràdio HC-12. Font: [26].

7.2.5.

Suport del motor i transmissió
Per últim, dins els principal components per al prototip, trobem el suport que ha de

sostenir el motor fixat a l’eix del longboard i la transmissió per donar tracció a la roda . A l’hora
de decidir quin procediment escollir per obtenir-ne un, es van considerar dos opcions: dissenyar
i tallar la peça a mida en una planxa d’alumini o comprar un suport genèric i compatible amb les
mides del motor i l’eix i adaptar-lo si és necessari. Degut a la càrrega de feina del treball i al poc
temps disponible per realitzar tot el procés, s’ha escollit la segona opció. A la pàgina web Amazon
[27] trobem el següent kit genèric per a projectes DIY sobre longboards elèctrics:

Components
1 x Engranatge motor
1 x Engranatge roda
1 x Suport
1 x Corretja
2 x Claus Allen
6 x Perns d'ancoratge
6 x Protectors
16 x Tornillos

Fig. 18 i Taula 8. Components del kit DIY per a longboards elèctrics. Font: [27].

Com es pot veure a la Fig. 18, aquest kit pot ser realment convenient, doncs a part
d’incloure el suport per al motor també compta amb la transmissió i totes les eines requerides
per instal·lar-ho. Això ens permetrà estalviar molt temps a l’hora de realitzar el muntatge, doncs
segurament tan sols serà necessari realitzar alguna petita modificació en el suport per encabir-hi
el motor correctament. En les especificacions que s’ofereixen (Taula 9) podem comprovar que
les mides tant del forat de l’eix pel suport, com dels diferents engranatges són compatibles amb
el longboard (Eix del longboard: 18 mm, Eix del motor: 8 mm).
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Especificacions
Relació de transmissió

0,33

Engranatges (Motor/Roda)
Material
Mides
Forat passant
Dents
Material
Mides
Material
Diàmetre entrada
Mides

Acer inoxidable
18x19mm / 52x20mm
8mm / 22mm
16 / 48
Corretja
Cautxo
225x15mm
Suport
Alumini
18mm
112x56x9mm

Taula 9. Especificacions per al kit DIY. Font: [27].

7.3. Cost total
Un cop determinats els diferents components que s’adquiriran per al muntatge del
prototip s’ha procedit a fer un anàlisi econòmic de la compra, per poder fer una primera
aproximació al pressupost final del projecte. Al tractar-se d’un conjunt relativament gran de
components, s’han hagut d’organitzar aquests en una taula per poder tenir informació del lloc de
compra, les característiques (nom, especificacions, etc.), així com el preu. Aquesta taula també
ens permetrà agilitzar la compra i la seva validació prèvia.
Model

Especificacions principals

Preu [€]

Longboard

Longisland longboards Cool

-

130

Motor (PMSM)

Turnigy Aerodrive SK3

2550 W 37V 65A

55,49

Controlador (ESC)

YEP 120A HV Brushless

soporta LiPo 4~14 S

114,6

Programador ESC
Connectors bala femella

YEP ESC P.C.
Brushless extension (x3)

4mm

4,4
2,18

Bateries (x2)
Balancejador
Protector LiPo
Connectors bala
Cables (vermell i negre)

ZIPPY Flightmax 20C
Turnigy Accucell 50W 6A
LiPo safe - Jumbo sack
HXT w/ Protector (10 pcs)
Turnigy Silicone Wire 1m

5000 mAh 5S1P 20C
LiPo up to 6S
4mm
12 AWG

74,14
25,77
3,5
4,04
3,37

Arduino
Ràdios (x2)
Joystic

Nano (3x Pack)
HC-12
Elegoo joystick (Arduino kit)

3,2-5,5V 433 mHz
5V input

10,99
21,98
2

Suport de motor i transmissió

DIY Electric skateboard kit

Rodes de 70mm

21,99

Coberta i comandament

Pendent

-

-

TOTAL

474,45

Taula 10. Cost de tots els components adquirits. Font: pròpia.
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Tal i com s’observa en la Taula 10, per cada component s’ha especificat el nom i les seves
principals característiques, així com el preu. Aquesta taula inclou tot el material comprat durant
la realització d’aquest projecte, estratificat segons el grup al que pertanyen (dins els components
principals), els quals, per motiu de disponibilitat i rapidesa d’enviaments s’han comprat a
Amazon i a Hobbyking, una pàgina web de components per modelisme i vehicles RC. Tant el
controlador (ESC), el motor, les bateries i els seus components complementaris respectius s’han
adquirit de la segona pàgina. Finalment, s’ha considerat el preu del longboard com a part
d’aquesta compra, però cal dir que aquest ja havia estat adquirit abans de l’inici del treball i se
n’ha inclòs el seu preu simplement per poder analitzar el cost global del prototip.
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8. Muntatge
Després de realitzar totes les comandes, i un cop han anat arribant tots els components
des dels diferents punts de venda, s’ha pogut començar el procés de connexió i muntatge de tots
els elements. Al constar de diferents parts i blocs, ha estat necessari determinat un ordre
cronològic per als diferents processos a realitzar en cadascun d’ells. Per començar, s’ha volgut
configurar correctament el control del motor a través del microcontrolador, ja que és un dels
punts que més problemes pot causar. Després, s’han implementat els dos mòduls de ràdio per
poder transmetre informació entre Arduinos. Tot això s’ha realitzat alimentant el motor amb una
font de tensió, dons així es podia controlar millor el seu nivell de corrent i de tensió. Un cop el
sistema funcionava, s’ha pogut implementar el conjunt de bateries en sèrie i finalment, instal·lar
el motor a l’eix del longboard, tot connectant-ne la roda amb la transmissió de corretja.

8.1. Control bàsic del motor
Un dels punts més crítics i importants del prototip és el correcte funcionament del motor,
controlat a través del controlador ESC, que rep una consigna PWM de l’Arduino. El problema rau
en que cada controlador sol tenir configuracions diferents a l’hora de processar el senyal
d’entrada, per la qual cosa ha estat necessari la cerca d’informació específica sobre aquest ESC
per tal d’implementar-hi un Arduino. També serà necessari configurar el propi controlador
d’acord amb les nostres necessitats (velocitat d’arrencada, fre, voltatge, etc. ) per la qual cosa
serà necessari l’ús de la targeta programadora adquirida juntament amb el ESC.
Programació del microcontrolador
Per tal de realitzar aquest procés, es va connectar el sistema d’electrònica de potència a
una font d’alimentació, de tal manera que es podia controlar i veure en tot moment el consum i
el voltatge al qual estava treballant el motor. D’altra banda, per al sistema de control es va usar
un Arduino Uno, un microcontrolador més gran que el Nano però que de cara a una primera
aproximació a la configuració del programari segueix sent igual de versàtil. A la Fig. 19 es mostra
aquest circuit. Tal i com s’observa, només es recull informació d’un dels dos potenciòmetres del
joystic (Vy), doncs tan sols es requereix una consigna de velocitat per controlar el motor.
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Fig. 19. Diagrama per la connexió dels diferents components. Font. pròpia.

Un cop feta la connexió es va programar el microcontrolador per a que pogués controlar
la velocitat del motor. Per això es va haver d’escriure un programa en llenguatge C/C++, que
recollís la informació d’un dels ports analògics referent al nivell d’inclinació d’un joystick i
traduís aquesta informació per donar una consigna PWM per un dels ports digitals, tot
respectant la configuració necessària per al ESC. D’aquesta manera, es va utilitzar la biblioteca
SoftwareServo [29], la qual està dissenyada amb la idea de controlar motors servo, però al
funcionar enviant senyal PWM depenent de la posició desitjada, es pot fer una analogia senzilla
per poder controlar un motor brushless: la posició amb angle mínim equivaldrà al punt d’inici
d’arrancada del motor, i la d’angle màxim (segons la llibreria [29], 180º) serà el punt amb
màxima velocitat. D’altra banda també permet configurar la llargada de les pulsacions en µs, una
funció necessària per poder comunicar l’Arduino amb el controlador correctament. Per defecte,
aquests valors es troben configurats en 544 i 2400 µs per als valors extrems del senyal PWM,
però per a controladors ESC de la web Hobbyking es poden trobar manuals [28] que
especifiquen que aquests valors ha d’estar en 700 i 2000 µs. Un cop reunida aquesta informació,
es va procedir a escriure el programa corresponent per controlar el motor, el qual es mostra a
continuació amb una breu explicació de cada una de les línies:
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Fig. 20. Programa inicial realitzat pel control del motor. Font: pròpia.

Si es vol observar el comportament d’aquest senyal PWM i la seva variació depenent de
la posició del joystick, es poden connectar les dos sortides del control de l’Arduino (senyal i
terra) a un oscil·loscopi, el qual permet la visualització d’aquests senyals. Això també serà molt
útil per determinar problemes de funcionament en els circuits dissenyats, doncs permetrà
observar si el voltatge d’un terminal és el que realment s’espera. En aquest cas, es mostra el
senyal PWM per als casos extrems de velocitat.
Configuració del ESC
Despès d’instal·lar el programa a l’Arduino i connectar el sistema, tal i com s’explicava a
la Fig. 19, s’ha pogut observar un correcte funcionament i resposta del motor davant dels canvis
en la inclinació del joystick. Tanmateix, el comportament del motor davant la configuració amb
els paràmetres predeterminats del ESC pot ser massa brusc i ràpid per al que s’espera en un
longboard elèctric. D’altra banda, també ens interessaria configurar altres paràmetres, com el
calibratge del motor d’acord amb la posició instantània del joystick, o el nombre de cel·les LiPo
que subministren energia al sistema. D’aquesta manera, s’ha requerit la utilització de la targeta
programadora que es va adquirir prèviament, la qual requeria la connexió dels cables de senyal
tant pel microcontrolador com pel propi ESC.
Per connectar aquesta targeta, és necessari seguir uns passos concrets. Inicialment, s’han
de connectar el receptor i cable de senyal del ESC, però aquest últim ha d’estar apagat. Quan
s’encén posteriorment, el controlador emet un senyal sonor que indica que ha entrat en el mode
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de configuració. Finalment, es desconnecta i es torna a connectar el cable de senyal del receptor
per tal que la configuració quedi emmagatzemada si la targeta es torni a connectar en una altra
ocasió. Un cop connectada correctament, els LEDs de la targeta s’encenen i ja es poden
configurar els diferents paràmetres, movent els cursors a la posició desitjada de la matriu
d’opcions. Quan ja es tenen posicionats els dos LEDs sobre l’opció desitjada, es prem la tercera
tecla i el controlador hauria d’emetre un senyal sonor que indica que la configuració ha estat
actualitzada. D’altra banda, si es vol accedir a la segona pàgina d’opcions s’han de mantenir
polsats els dos LEDs de posició fins que aquests s’encenguin de forma intermitent. Les
configuracions que s’han aplicat han estat les següents (la resta s’han mantingut amb la
configuració predeterminada):


LiPo: 10 cel·les



Velocitat d’arrencada: Soft



F3A Brake: Off
Tal i com es pot observar, aquesta targeta permet la configuració d’un fre anomenat F3A.

Després de diverses proves i d’una extensa cerca en fòrums especialitzats, s’ha arribat a la
conclusió que aquest tipus de fre no és un fre convencional, com si d’un cotxe de control remot
es tractés. El fre electromagnètic F3A s’utilitza en aeromodelisme, per tal d’aturar els propulsors
dels avions i mantenir-los parats durant el vol, ja sigui per que es vol planejar o per alguna
incidència durant el trajecte. D’aquesta manera, el fre només actua un cop el motor es mou a
revolucions baixes, tot bloquejant-ne la seva rotació un cop s’arriba a aquest punt. Per tant, la
desacceleració del motor s’ha de realitzar aturant-ne l’alimentació i deixant que les forces que hi
actuïn, principalment el fregament, acabin reduint-ne la velocitat. Aquest fet ens presenta un
problema de cara al frenat actiu del longboard, doncs era una de les principals funcions que es
volia implementar en el prototip i era necessari que el ESC pogués tenir aquesta funció. Degut a
la poca informació oferta per part de la web de compra, aquesta característica del controlador no
va ser notificada a temps. Cal destacar que no hi ha molt poca informació tècnica en els
productes d’aquest àmbit (en totes les webs de venta, no només Hobbyking), ja que aquests solen
estar pensats per a ser implementats en aparells pre-configuats i tant sols es troben alguns
manuals fets per usuaris particulars després de la seva experiència amb el producte.
Després de valorar la magnitud del problema, es va decidir prosseguir amb el projecte,
tot i la impossibilitat d’implementar un fre actiu en el prototip. Existeixen altres controladors
ESC amb els quals es podria realitzar aquesta funció, però el seu preu elevat (sobre els 120 €) i
l’ajustat temps per realitzar tot el muntatge va decantar la decisió cap a l’altra banda. De totes
maneres, l’enllaç de compra per al ESC que podria solucionar aquest problema [30] es mostra a
la bibliografia del treball. Aquest controlador, de la marca Eskating, també incorpora la funció de
fre regeneratiu i monitorització de l’estat del motor i les bateries, i per tant seria idoni per a una
possible futura iteració del prototip.
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8.2. Connexió per ràdio
Després d’haver implementat amb èxit el sistema de control per al motor, es pot procedir
a la configuració del control remot dels dos microcontroladors. D’aquesta manera, l’Arduino que
faci la funció d’emissor serà el que rebrà el senyal del potenciòmetre i n’interpretarà el valor
d’acord amb el rang en el que treballa la funció SoftwareServo (0 a 180). Tot seguit, s’emetrà
aquest valor a través del mòdul de ràdio, el qual serà rebut i interpretat per l’altre terminal, que
finalment es donarà com a consigna PWM al controlador a través d’un port digital especificat.
Per tal de realitzar aquest circuit s’han procedit a connectar els components, tal i com es mostra
a la Fig. 21.

Fig. 21. Diagrama del circuit amb els mòduls de ràdio implementats. Font: pròpia.

Tal i com s’observa, les ràdios han estat connectades a través dels pins RX i TX del
respectiu Arduino, tot invertint-te els terminals, tal i com indica el protocol d’utilització dels
mòduls UART (TX de la ràdio connectat a RX de l’Arduino i viceversa). No ha estat necessari
connectar el port SET dels mòduls de ràdio, doncs la funció d’aquest és la de tallar la connexió
quan no se li dona un valor concret. Per tant, de cara a la implementació d’aquests mòduls per la
comunicació d’un valor instantani variable per al control d’un motor, ens interessa que la
comunicació entre mòduls sigui continua.
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Un cop connectats tots els terminals, s’ha procedit a adaptar el programa obtingut en
l’apartat anterior per tal de crear dos programes separats: un per l’emissor i l’altre pel receptor.
Cada un d’ells haurà de contenir tant sols la informació necessària per al control dels perifèrics
respectius (Receptor: ESC i ràdio; Emissor: Joystick i ràdio). Per tal d’implementar els mòduls de
ràdio s’ha utilitzat la funció Serial de l’Arduino, la qual interpreta i envia dades a traves dels pins
RX i TX. A continuació es mostren els dos programes escrits per als dos microcontroladors, amb
els comentari adients explicant-ne el funcionament.

Fig. 22. Programa per al Arduino del emissor. Font: pròpia.

Fig. 23. Programa per al Arduino del receptor. Font: pròpia.
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Com s’observa en el programa per al microcontrolador emissor, també s’ha volgut
implementar una funció en la que, si es manté polsat el joystick es talli el subministrament de
corrent al motor i així poder frenar abans que si s’hagués de realitzar la rotació de la palanca des
d’un extrem a l’altre. També està pensat de forma que quan una persona està en una situació de
perill, sol tensar els músculs de la mà. D’aquesta manera, si s’hagués de frenar, al tensar els
músculs es premeria el polsador del joystick i el longboard s’aturaria. No obstant, tal i com s’ha
comentat en l’apartat anterior, per al ESC actual la funció de frenat actiu no està disponible,
doncs s’haurà d’esperar a futures versions del prototip per poder fer realment efectiva aquesta
funció.
Problemes amb la implementació de la comunicació UART
Durant les primeres etapes del procés realitzat per implementar els mòduls de ràdio a
l’Arduino, van sorgir una sèrie de problemes que seria interessants comentar. En versions
prèvies dels programes utilitzats tant per emissor i receptor s’havia utilitzat una comunicació
per uns pins que no fossin els del Serial (RX i TX), fent servir la biblioteca SoftwareServo. Aquesta
biblioteca permet utilitzar uns pins específics segons el model d’Arduino (per al Nano, 10=RX i
11=TX) per així deixar lliure la comunicació a través del port Serial i poder, entre d’altres,
visualitzar els valors que es desitgessin a través del monitor de l’ordinador. Això pot resultar
molt útil en les etapes inicials de programació, doncs es pot visualitzar ràpidament una variable
que s’estigui estudiant i així solucionar problemes en el codi. No obstant, de cara a l’optimització
del temps, duplicar aqueta comunicació Serial pot causar problemes de processament.
És per aquest motiu que, al connectar i provar per primer cop la comunicació per ràdio,
la resposta del motor era tremolosa i irregular, fins al punt de no respondre als senyals donats
pel joystick. Per determinar l’origen del problema es va connectar un oscil·loscopi en els
diferents punts per on havia de passar el senyal de control, i es va observar com la consigna, que
era enviada al ESC, era molt poc consistent per la quantitat de soroll que acumulava. Aquest
fenomen s’anomena tremolor, de l’anglès Jittering, i apareix en circuit electrònics quan la
connexió dels components és defectuosa o el processat de les dades genera excessiu soroll en el
sistema.

Fig. 24. Representació d’un PWM que presenta Jittering. Font: pròpia.
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Per tal de solucionar el problema, es va recórrer a experiències prèvies de programació
en Arduino on, per culpa de duplicar les comunicacions per Serial per tal de poder mostrar dades
pel monitor de l’ordinador, el processat i enviament de dades per part del microcontrolador era
molt lent. Per tant, com a primer intent per solucionar el problema, es va eliminar una de les
connexions Serial, i es van passar a utilitzar els propis pins RX i TX de l’Arduino per la
comunicació UART de les ràdios. D’aquesta manera, es va poder tenir una resposta del motor
com la que s’havia aconseguit en l’apartat anterior, amb un PWM consistent i amb molt poc
soroll.

8.3. Instal·lació i connexió de les bateries
Finalment, després d’haver aconseguit una connexió fiable de tots els components de
l’electrònica de control, es va procedir a connectar les bateries en sèrie en el sistema, per tal de
generar un sistema autònom que no tingui la necessitat d’estar connectat a la font d’alimentació.
D’aquesta manera, el sistema electrònic tant de potència com de control ja queda enllestit per a
ser instal·lat en el prototip.
Per tal de poder connectar les bateries en sèrie, es va haver de fabricar un connector, el
qual també incorporés una connexió compatible amb els cables del ESC. Es van utilitzar els
connectors de bala 4 mm adquirits en la compra per a realitzar totes les connexions. Per a les
bateries aquesta sortida ja era compatible amb el connectors utilitzats, i per als cables d’entrada
del ESC, es van haver de soldar i protegir amb plàstic termoretràctil uns connectors bala 4 mm,
mascle i femella als respectius terminals, d’acord amb el disseny previ del connector. Totes les
sortides d’aquest connector van estar cobertes amb un protector de plàstic, el qual també
assegura que no es connectin els terminals de forma inversa i es pugui provocar un curtcircuit.
No obstant, el gruix del cable de l’ESC no permetia l’entrada d’aquests protectors, per la qual
cosa es van protegir també els terminals del connector amb plàstic termoretràctil.

Fig. 25. Cable fabricat per la connexió en sèrie de les bateries. Font: pròpia.
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En acabar la fabricació del connector i havent carregat les bateries prèviament, es va
procedir a connectar tot el sistema electrònic i realitzar les primeres proves de funcionament, les
quals van ser un èxit. La resposta del motor i la potència subministrada per les bateries era
l’esperada, fins i tot més alta que amb la font d’alimentació, doncs aquesta tan sols arriba a donar
una corrent màxima de 3 A per als 37 V imposats. En la Fig. 25 es mostra el diagrama de totes les
connexions realitzades per al circuit electrònic, on s’observen tant el sistema electrònic instal·lat
en la part inferior del longboard com el circuit de control del comandament.

Fig. 26. Diagrama per la connexió final de tots els components del prototip. Font: pròpia.

Ús del balancejador
Per a poder carregar les bateries, tal i com s’ha comentat en apartats anteriors, és
necessari l’ús d’un dispositiu especial, anomenat balancejador. La funció d’aquest és la de
carregar la bateria de forma balancejada mentre es comprova que l’estat de càrrega de cada
cel·la individual d’aquesta és el mateix. D’aquesta manera s’eviten sobrecàrregues o
descompensacions dins la bateria, les quals podrien provocar un mal funcionament o fins i tot
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l’explosió d’alguna de les cel·les. Per carregar la bateria, per tant, es requereixen dues
connexions: els cables d’alimentació i els de compensació per cel·la. Per a la nostra bateria,
aquest terminal (amb connector JST-HX) té 6 sortides: una per cada cel·la i la referència de terra.
Un cop realitzades les dues connexions, es pot alimentar el balancejador des de la font de tensió
entre 11 i 16 V, tal i com indica el fabricant. Després, tan sols serà necessari configurar els
paràmetres de càrrega des de la pantalla LCD i deixar el dispositiu carregant la bateria fins que
aquesta arribi al seu nivell màxim.

8.4. Muntatge de motor i transmissió
Un cop finalitzat tot el sistema electrònic, es va procedir a la instal·lació del motor a sobre
de l’eix del longboard. A l’haver adquirit un kit genèric per tal de realitzar el muntatge, la idea era
la d’adaptar-lo lleugerament a les nostres necessitats en el cas que hi hagués algun problema de
compatibilitats. Dins d’aquest procés, podem diferenciar 4 parts principals:
1. Ancoratge del suport en l’eix del motor.
2. Fixació del motor dins del suport.
3. Mecanitzat de la roda tractora del longboard per fixar-ne l’engranatge corresponent.
4. Connexió final de tots els components.
A continuació s’explica el procés seguit per cada un d’aquests passos, tot il·lustrant amb
fotografies els resultats obtinguts.

8.4.1.

Ancoratge del suport
El primer pas amb el qual es va començar a treballar va ser la instal·lació del suport a

l’eix del longboard. Com s’havia comprovat prèviament, els eixos eren del mateix diàmetre.
Tanmateix, el fet que l’eix del longboard tingui dos nervis que el recorren, suposava que el suport
no podia ser col·locat en el punt desitjat, on el gruix de l’eix era constant i de 18 mm. A les Fig. 27
es mostra una visió lateral i transversal d’aquests nervis, tot mostrant la lleugera
incompatibilitat provocada amb el suport.
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Fig. 27. Vistes de l’eix per localitzar els nervis i posicionar el suport. Font: pròpia.

Per tal de solucionar aquest problema, es va decidir fer unes petites ranures en el forat
del suport, alineades amb els dos nervis i de mateix pendent, de tal manera que un cop entrat el
suport, aquestes ranures també fixessin el suport per bloquejar-ne la rotació en la direcció de
l’eix, fet que donaria molta robustesa al conjunt i reduiria el nivell de càrrega dels perns
d’ancoratge que es col·loquessin posteriorment. A continuació es pot veure el suport amb les dos
ranures, realitzats utilitzant una llima plana de 3 mm d’espessor.

Fig. 28. Suport amb les dos ranures per encaixar en els nervis de l’eix. Font: pròpia.

La orientació d’aquestes ranures respecte el suport es va determinar fixant la inclinació
desitjada del suport respecte a l’eix, ja que era necessari deixar prou espai per a que el motor no
contactés amb la part inferior a l’hora de realitzar un gir i per a que hi hagués una distància de
seguretat raonable entre aquest i el terra. Un cop realitzades les adaptacions per adaptar el
suport a l’eix, es va poder ancorar aquest utilitzant 3 perns de contacte, els quals van estar
col·locats i pressionats amb l’ajuda d’una clau Allen.
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Mecanitzat de la roda tractora
Un dels punts més complicats de l’adaptació mecànica del longboard ha estat sens dubte

la col·locació d’un dels engranatges a sobre la roda tractora per poder-hi connectar la
transmissió. El problema és el difícil mecanitzat del material d’aquesta, doncs és goma, i sovint
sol presentar molts problemes per culpa de la deformació que sofreix quan està sent treballada.
Tanmateix, i gràcies a l’equip tècnic del laboratori comú de mecànica i electrònica de la UPC, va
ser possible realitzar un mecanitzat amb una màquina de control numèric per tal de poder
encaixar 4 cargols dins de la roda, tot mantenint alineats els eixos d’aquesta i l’engranatge.
També va ser necessari realitzar un rebaix horitzontal de 7 mm de la roda, doncs l’espai entre
aquesta i el suport del motor quan estaven col·locades sobre el longboard no era suficient per
encabir-hi l’engranatge i deixar també un cert espai de seguretat entre els dos.

Fig. 29. Màquina de control numèric i roda mecanitzada amb l’engranatge fixat. Font: pròpia.

8.4.3.

Ajustament del motor al suport
En el moment de comprovar l’ajustament del motor dins l’espai corresponent del suport

es va veure que el diàmetre del motor era lleugerament major al de les parets del suport.
D’aquesta manera, el motor no podia ser fixat dins la cara interior d’aquest, i fixar-lo en la cara
oposada no semblava una opció massa segura ni robusta. Per tal de solucionar aquest problema,
es va separar la peça d’ancoratge del motor per poder-la treballar sense fer malbé els sensibles
components d’aquest, com els mateixos rodaments. A la Fig. 30 es poden observar els dos
components per separat. També es va aplicar una capa de cinta de carrosser sobre els forats del
motor, per evitar que entrés qualsevol mena de partícula al seu interior.
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Fig. 30. Nucli del motor i peça de suport a ser adaptada. Font: pròpia.

Un cop separada, es va procedir a ajustar la peça de suport del motor per tal que pogués
encaixar dins l’espai del suport. Per tal de realitzar aquesta operació, es va tenir en compte que
es mantingués l’alineació dels forats per als cargols en tot moment, i que la quantitat de material
fos la mínima possible. D’aquesta manera, no era necessari eliminar els nervis circulars que
recorrien la peça, doncs la profunditat que s’havia de salvar eren 4 mm, i aquests estaven a una
distància de 6 mm de la base. Com es pot observar en les següents imatges, la peça va ser llimada
pels dos laterals inferiors una distància aproximada d’1 mm, de tal manera que pogués encaixar
en el suport. Aquest procés també serà útil de cara a donar més robustesa al conjunt, doncs a
l’estar en contacte amb les dos cares laterals, la rotació del motor respecte en suport al voltant
del seu propi eix queda bloquejada.

Fig. 31. Peça del motor del motor abans i després de ser adaptada al suport. Font: pròpia.
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Prèviament a la realització d’aquesta adaptació també es va detectar que els quatre
forats roscats amb els quals s’havia de fixar el motor en el suport no podien estar alineats amb
les ranures creades al suport, doncs aquestes estaven a una distancia menor que la dels forats. És
per aquest motiu que es va decidir alinear dos dels forats en diagonal amb la ranura i fer una
perforació en el suport per poder-hi encabir els dos cargols restants. D’aquesta manera, un cop
la peça del motor va poder entrar en l’espai del suport, es van fer dos forats amb un trepant de 3
mm, a una altura en la qual la corretja de transmissió quedés suficientment tensada un cop el
motor estigués fixat en la seva posició. Aquesta distància es va determinar un cop la roda havia
estat mecanitzada i es podia fer una aproximació qualitativa de com quedarien els components
un cop fixats sobre l’eix del longboard.

Fig. 32. Suport mecanitzat amb els dos forats per al motor. Font: pròpia.

Finalment, un cop el motor ja encaixava perfectament dins el suport, i aquest s’adaptava
correctament sobre l’eix, es va procedir a fixar el suport al longboard. Per tal de realitzar aquesta
operació, es va ancorar sobre l’eix del longboard utilitzant tres perns de contacte roscats a través
del suport amb una clau Allen, els quals juntament amb l’ajuda de les ranures creades per
encaixar amb els dos nervis donaven una bona robustesa al conjunt.

8.4.4.

Connexió de la transmissió i resultat final
Un cop es va comprovar que tots els components encaixaven correctament entre si, es va

procedir a la fixació de tot el conjunt. Després d’ancorar el suport sobre l’eix del longboard, es va
alinear el motor sobre els 4 orificis i s’hi va fixar l’engranatge sobre l’eix, el qual havia estat llimat
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prèviament sobre les superfícies a les quals els 3 perns anirien a fer contacte un cop fixats. Un
cop fixat l’engranatge, es va col·locar la roda tractora sobre l’eix i la corretja sobre els dos
engranatges corresponents. Llavors, es va procedir a tensar la cadena estirant el motor a la
vegada que es fixaven els 4 cargols sobre el suport amb l’ajuda d’una clau Allen.

Fig. 33. Detall i visió general del longboard amb el motor fixat sobre l’eix. Font: pròpia.

Finalment, quan tot el sistema mecànic va ser fixat correctament, es va procedir a
connectar el circuit electrònic amb el motor i a realitzar les primeres proves de funcionament.
Després de tot el procés realitzat, els dos sistemes funcionaven conjuntament i no presentaven
cap problema de compatibilitat.

8.5. Fixació, protecció dels components i comandament
Un cop s’ha finalitzat la instal·lació de tots els components, tan sols és necessari fixar
aquests sota la taula i crear una petita càpsula que faci la funció de comandament, encabint tots
els components del circuit emissor. Un cop enllestit, ja serà possible girar el longboard per a
poder-lo conduir i analitzar-ne la resposta final. Tanmateix, per falta de temps i material, s’ha
decidit realitzar aquest últim pas posteriorment al lliurament de la memòria del TFG, tot
presentant els resultats finals i provats en el moment de l’exposició. És per aquest motiu que en
aquesta memòria no es podran avaluar les característiques finals del prototip, però si que es
tindrà en compte el resultat final satisfactori i el seu bon funcionament qualitatiu.
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9. Idees per futures iteracions
Després d’analitzar els resultats del prototip obtingut, i durant el seu procés de
muntatge, han anat sorgint idees o futures millores que degut al temps disponible per al projecte
han estat rellevades a un segon pla en importància, per tal de centrar els esforços en el correcte
funcionament del sistema electrònic bàsic. De totes maneres, seria interessant la seva
consideració per a una possible futura iteració d’aquest prototip, ja que un cops vists els
resultats queda clar que encara hi ha un gran espai per a la millora i l’adaptació del longboard de
cara a ser utilitzat per un públic més general.

9.1. Estudi del disseny
Tal i com s’ha comentat en l’apartat corresponent, els càlculs realitzats per a dimensionar
el motor i la bateria del prototip han estat aproximats i simplificats a un comportament constant
durant tot el trajecte. Tanmateix, és ben clar que realment la dinàmica que experimentaria el
longboard seria molt diferent. Si bé els resultats podrien no diferir molt dels càlculs realitzats,
seria interessant en propers estudis i dissenys l’adquisició de dades sobre el trajecte realitzat
amb el prototip actual (velocitat, temps, etc.) per a poder dur a terme un estudi del model
mitjançant la simulació matemàtica. Coneixent la corba característica del motor seria possible
acabar obtenint el consum d’energia i un valor molt més precís sobre les característiques tant
d’aquest com de la bateria.

9.2. Electrònica
Dins del sistema electrònic són moltes les possibilitats de millora en futures iteracions.
L’objectiu per aquest tipus de vehicles hauria d’acabar essent la seva còmoda utilització per
usuaris que no necessitin coneixements tècnics per controlar el longboard. Aquestes propostes
es recullen per a cada un dels diferents components principals.

9.2.1.

Controlador
Com s’ha vist en l’apartat de resultats anterior, un dels principals problemes que

presenta el prototip dissenyat és que no té la capacitat per frenar o fins i tot anar marxa enrere.
Això es podria solucionar fàcilment canviant el controlador ESC per un que si tingui aquestes
capacitats. Existeixen aquests productes en altres botigues online [30], els quals fins i tot
incorporen un sistema de fre regeneratiu, que permet carregar les bateries amb l’energia
obtinguda al frenar el vehicle utilitzant el motor. Per tant, per al controlador, les futures millores
podrien ser les següents:
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Fre actiu i també regeneratiu.



Marxa enrere.

9.2.2.

Motor
En quant al rendiment del motor, no s’han observat grans carències en quant a la

velocitat que pot assolir. No obstant, de cara al muntatge, es van presentar alguns problemes de
compatibilitat amb les mides del suport, que van ser senzillament solucionades. De totes formes,
potser seria interessant per a propers prototips fer servir un motor amb característiques
similars però un diàmetre menor. D’aquesta manera, tot i perdre potència, també es reduiria el
preu d’aquest i, per tant, el cost global del projecte.

9.2.3.

Bateria

Un dels principals problemes, de cara a l’adaptació del longboard per ser usat pel públic
general és el de la càrrega de les bateries LiPo. Per fer-ho actualment, és necessari desconnectarles del sistema i carregar les dues bateries per separat amb el balancejador usant una font
d’alimentació. Aquest és un procés força complicat pel qual s’ha de tenir molta cura, doncs
treballar amb bateries LiPo és perillós al ser aquestes susceptibles d’inflar-se o arribar a explotar
si no són tractades segons especifica el fabricant. D’aquesta manera, els canvis que es podrien
incorporar en futures iteracions serien la implementació d’un sistema de càrrega “plug & play”,
de tal manera que l’usuari només hagués de connectar el carregador al port adient i deixar que la
bateria es carregués sola.
Un dels aspectes que també interessaria implementar en properes versions del prototip
seria la utilització de les pròpies bateries del longboard per alimentar el microcontrolador que
rep el senyal de control, doncs actualment aquest s’ha d’alimentar amb una bateria independent,
ja que el ESC utilitzat no té la capacitat d’alimentar el receptor a través del cable de senyal
(funció anomenava BEC). Així doncs, s’hauria d’afegir un convertidor CC/CC a la sortida de les
bateries per poder alimentar microcontrolador i motor de forma simultània.

9.2.4.

Comandament
Després d’analitzar els resultats, el comandament presenta algunes carències a nivell de

disseny i funcionalitat. En futurs prototips, llavors, es podrien implementar les següents
millores:


Millora del disseny i la ergonomia.



Bateria incorporada i recarregable a través d’un port USB.



Pantalla LCD amb control de velocitat i alertes de bateria. Aquesta implementació
requeriria també un sistema de control actiu que pogués rebre informació tant de l’estat
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del motor com de les bateries. El motor que s’ha utilitzat en el model actual no disposa
d’aquestes funcions, per la qual cosa seria necessari canviar-ne també el model.


9.2.5.

Interruptor per activar el longboard i el comandament.

Electrònica de control

Dins de les possibilitats que s’ofereixen amb un microcontrolador, seria interessant per a
properes iteracions implementar moltes funcions que ens permetrien tenir un longboard més
segur, controlat i fiable. Es tractaria de sistemes de control pel nivell de bateria, amb alertes i
indicadors de carrega, i de monitorització del motor per poder extreure informació de potència
consumida i velocitat, entre d’altres. També es podrien incorporar sistemes auxiliars que
facilitessin la circulació per ciutat amb aquest vehicle. Són les següents:


Llums: Aquestes s’activarien des del comandament i indicarien també el moment en que
s’està frenant, intensificant la lluminositat de la llum posterior.



Timbre: serviria per alertar a altres usuaris de la via i evitar accidents. Podria tractar-se
d’un brunzidor instal·lat a la part inferior del longboard i activat a través del
comandament.

9.3. Mecànica
Per l’apartat mecànic, el conjunt de possibles millores proposades és més reduït, doncs
aquest és més senzill i no ofereix tanta versatilitat com un sistema electrònic. De totes maneres,
després d’haver instal·lat el suport i la transmissió sobre l’eix del longboard es poden observar
alguns aspectes que potser caldria corregir en futures iteracions del prototip.

9.3.1.

Suport i transmissió
Durant el procés d’instal·lació del suport i la transmissió s’ha observat que la fixació que

el kit genèric adquirit ofereix no sembla aparentment molt resistent, doncs les superfícies de
contacte són reduïdes. Aquest kit ha estat una bona aproximació per a la funció que es desitjava,
però de cara a futures millores seria interessant dissenyar i mecanitzar en alumini un suport
específicament preparat per resistir les condicions i les exigències d’un longboard elèctric a
través de la ciutat. També s’hauria de considerar un sistema d’ancoratge més fort, tant per a l’eix
del longboard com per a l’eix del motor.
Un altre dels punts febles que s’ha observat en la transmissió per corretja és que la
tensió a la qual està col·locada no sembla suficientment resistent a un massa parell elevat, ja que
les dimensions del motor no permetien que aquest fos col·locat en un punt més allunyat de l’eix.
És per això que per al prototip seria convenient instal·lar un eix prop de la corretja el qual
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tingués contacte amb aquesta mitjançant un rodament i donés una tensió addicional a la corretja
que garantí el seu correcte funcionament. Tanmateix, el fregament que afegiria augmentaria,
molt lleugerament, les pèrdues totals del sistema. Per això, en propers models convindria
escollir un motor amb unes característiques molt similars a l’actual però amb un diàmetre més
petit, per poder ser col·locat a una distància major de l’eix del longboard i així tensar la corretja
fins a un punt on oferís més fiabilitat.

9.3.2.

Rodes

Per últim, un dels canvis que podria aportar una millora notable en la comoditat a l’hora
de desplaçar-se amb el longboard per la ciutat seria la utilització d’unes rodes de major
diàmetre. D’aquesta manera, les imperfeccions i ressalts en les vies de la ciutat afectarien menys
a les vibracions sofertes tant pel longboard i l’usuari. D’altra banda, unes rodes més grans
permetrien assolir una velocitat major, mantenint el sistema elèctric actual, tot i que el parell
que haurà de proporcionar el motor augmentaria.
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10. Pressupost
Per tal de poder analitzar els resultats del projecte, s’ha fet un estat de comptes final amb
totes les despeses que ha implicat aquest treball. Per fer-lo s’ha tingut en compte el preu de tots
els components adquirits per fabricar el prototip, desglossats a la Taula 11 i agrupats segons els
diferents elements del treball. Tanmateix, tal i com s’ha indicat en els objectius del treball,
l’anàlisi del pressupost per al nostre longboard es realitzarà sense tenir en compte el preu de la
pròpia taula, doncs aquesta ja havia estat adquirida amb anterioritat a l’inici d’aquest treball i el
seu preu es considera amortitzat.
Components

Preu [€]

Longboard
Motor (PMSM)
Controlador (ESC)
Programador ESC
Connectors bala femella
Bateries (x2)
Balancejador
Protector LiPo
Connectors bala
Cables (vermell i negre)
Arduino
Ràdios (x2)
Joystic
Suport de motor i transmissió
Coberta i comandament

130
55,49
114,6
4,4
2,18
74,14
25,77
3,5
4,04
3,37
10,99
21,98
2
21,99
-

TOTAL

474,45

TOTAL (Sense longboard)

344,45

Taula 11. Resum i pressupost per a tots els components utilitzats en el prototip.

Per altra banda, si en aquest projecte es volgués considerar que les hores de treball han
estat remunerades, s’ha realitzat un segon pressupost tenint en compte les hores aproximades
de treball (s’han considerat els 12 crèdits del TFG, amb una equivalència de 25 hores/crèdit
ECTS), retribuïdes a un preu estimat de 20 €/hora.
Hores enginyer
Preu/hora
Preu enginyer
Components

300
20
6000
344,45

TOTAL

6.345 €

Taula 12. Pressupost global incloent les hores treballades a preu d’enginyer.
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11. Anàlisi ambiental
Analitzant globalment el treball, la idea de tenir un longboard elèctric per a ús diari és la
d’evitar haver d’escollir opcions més contaminants per a realitzar un mateix trajecte, com
podrien ser una moto o un autobús. Es podria considerar, tanmateix, que una bicicleta seria una
opció encara millor, però en aquest cas es buscava un concepte com el longboard elèctric per la
comoditat que ofereix en front d’aquesta (per exemple, evitant el cansament i la suor generada al
circular en bici durant un llarg trajecte). Així doncs, si es pogués ampliar l’abast del prototip, es
podria considerar que s’està generant un impacte ambiental mínim, ja que el consum total
d’energia i la contaminació generada és molt menor al d’un vehicle de combustió.
Per altra banda, el fet d’haver creat aquest prototip reutilitzant un longboard que estava
pràcticament en desús també n’aporta un efecte positiu, ja que s’està reutilitzant un dels
principals components per poder crear un producte nou i donar-li novament ús. Això també
implica que s’estaria evitant la compra d’un altre producte comercial similar, ja que si el prototip
acaba funcionant com s’espera no seria necessària l’adquisició de cap altre producte.
Finalment, analitzant els components utilitzats podem observar que les bateries
utilitzades generen l’impacte ambiental negatiu més gran de tot el prototip, doncs els productes
amb els que estan fabricades són altament contaminants. És per això que, en cas que presentin
algun mal funcionament, hauran de ser lliurades al punt de tractament més proper per ser
tractades de la manera que generin el mínim impacte.
En conclusió, es podria dir que l’impacte ambiental generat per aquest prototip i la idea
del longboard elèctric en general és positiu, doncs els efectes perjudicials que puguin provocar
les bateries són compensats per una opció de mobilitat molt més sostenible que un cotxe, fet que
reduiria tant les congestions de tràfic en les ciutats i la contaminació generada pels vehicles de
combustió.

Conclusions
Un cop acabat el muntatge del prototip i havent-ne analitzats els resultats preliminars (a
l’espera del prototip final) es pot considerar que ha estat un projecte molt satisfactori, doncs s’ha
pogut comprendre en gran part el funcionament d’un longboard elèctric i acabar-ne obtenint un
de personal, creat mitjançant un disseny i la implementació d’unes idees pròpies. En quant als
objectius fixats a l’inici del treball, es considera que ambdós han estat complerts. D’aquesta
manera, s’ha obtingut un sistema electrònic i mecànic que pot impulsar el longboard, tot
respectant el pressupost marcat de 350€.
Per altra banda, el fet de treballar al voltant d’un projecte per el qual és difícil obtenir
informació (tant sigui sobre components, programari, etc.) també ha resultat en l’adquisició d’un
gran nivell de coneixement i experiència sobre aquest món a través de l’anàlisi i resolució de tots
els problemes que s’han anat presentant al llarg de tot el treball. Aquest era, en gran part, un dels
principals objectius del TFG, ja que personalment es tenia molt interès en l’aprenentatge de
conceptes aplicats de l’electrònica de potència i la de control, amb la implementació dels
microcontroladors Arduino.
Finalment, aquest treball també deixa un gran camí obert per al desenvolupament i
millora del prototip obtingut, doncs s’han anat recollint idees i implementacions des de l’inici del
treball que, bé per falta de temps o de coneixements més especialitzats, no han pogut ser
implementades en aquest primer prototip. Després d’haver adquirit tot aquesta experiència
sobre el control i funcionament del sistema electrònic, serà molt més senzill començar a
implementar totes aquestes noves idees, ja que es poden treballar sobre tot el sistema electrònic
base creat en aquest treball.
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