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Elements estructurals 

Dimensions i materials de la maqueta docent 
 

     Versió final Dimensions (mm) Material 

Base 250x250x5 Plàstic Policarbonat  

Suport vertical 70x300x5 Plàstic Policarbonat  

Braç 300x25x5 Plàstic Policarbonat  

Base motor 100x40x5 Plàstic Policarbonat  

Suport de l’eix 70x60x5 Plàstic Policarbonat  

Topall 60x16x1 Plàstic Policarbonat 

Eix 108,5x8(ext.)x4(int.) Plàstic Policarbonat  

Taula 1. Dimensions i materials de la maqueta docent 

 

Cargols i utillatge necessaris per a muntar la maqueta docent 
 

CARGOLS I 
UTILLERIA 

CARGOLS M4x10mm 21 

CARGOLS M4x16mm 1 

CARGOLS M2,5x20mm 3 

CARGOLS M3x14mm 2 

CARGOLS M3x10mm 2 

Escaire angle d’acer inox. 80x80mm 2 

Escaire angle bicromat 20x20mm 8 

Connector 4 CTO tipus dupont 1 

Terminal connector tipus dupont 4 

Cable de silicona 10 AWG 3 

Grapes 2x1,5mm BL LEXMAN 3 

Discos 14mm STANDERS 4 

Tub termoretràctil 3mm 50 cm 
Taula 2. Cargols i utillatge per a la maqueta docent 
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Base de la maqueta docent 
 

Per poder unir la base amb el suport vertical, s’han emprat 12 cargols de (M4x10) 

mm i 12 rosques de M4 per a fixar dos escaires de 80x80mm als dos retalls de 

les peces en angle de 90º. Per poder fixar el microcontrolador a la base es fan 

servir dos cargols de M3x14mm. A més la base compta amb dos forats de 8mm 

per poder incorporar uns bornes de connexió per l’ESC i la font d’alimentació. 

 

 

Figura 1. Base de la maqueta docent 

 

Suport vertical 
 

Aquesta estructura està subjectada a la base mitjançant els escaires com 

s’esmenta abans. Disposa de dos orificis, un per a permetre el pas del cablejat i 

l’altre per subjectar l’eix de 10mm. A més de comptar amb dos forats de 3mm 

que fan servir cargols de m3x20mm per poder col·locar les grapes per subjectar 

els cables de l’ESC i els del sensor IMU MPU-5060 a la seva estructura. A més 

es fan servir escaires d’un sol forat bicromats de 20x20mm per fixar el suport de 

l’eix amb el suport vertical mitjançant uns cargols de M4x10mm. 

 

 

Figura 2. Suport vertical 
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Suport de l’eix 
 

Les figures 3, 4, i 5 son els tres retalls que s’empraran per a formar un caixetí 

que serà el suport de l’eix. Els 3 retalls del suport de l’eix s’uneixen mitjançant 

els escaires d’un únic forat bicromats amb uns cargols de M4x10mm en una 

posició de 90º. 

 

Peça central 

 

A aquesta peça tenim un forat de Ø 10 mm que servirà per a col·locar l’eix de la 

maqueta docent. 

 

Figura 3. Peça central 
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Peça superior 
 

En aquesta peça s’ha emprat un tipus diferent de cargol de M4x16mm a la part 

superior dreta. Aquest és més llarg perquè a més d’unir les peces del suport 

serveix per fixar una placa d’unió zincada de 60mm que actua com un topall. 

 

Figura 4. Peça superior 

 

Peça inferior 
 

Aquesta peça té com a funció principal ser la base de la peça superior i la peça 

central, així com de fixar-se al suport vertical. 

 

Figura 5. Peça inferior 
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Eix de la maqueta docent 
 

Mitjançant els forats que existeixen al suport vertical,  al suport de l’eix a la peça 

central i al braç de la maqueta docent, amb 4 discos de goma de 14mm de 

diàmetre, un a la part del suport vertical, dos a la part de la peça central del suport 

de l’eix i un per a fixar el braç de la maqueta docent. D’aquesta manera es manté 

fixa la estructura 

 

Figura 6. Eix de la maqueta docent 

 

Braç de la maqueta docent 
 

Al cantó dret és fa un tall rectangular d’11mm de profunditat i 5mm d’amplada 

per poder unir el braç amb el suport del motor, el qual té una incisió amb les 

mateixes característiques. A més té un forat per posar una grapa que fixarà els 

cables de la IMU MPU-6050. Aquesta grapa es fixa fent servir un cargol de 

M3x20mm. Es realitza un orifici de 10 mm de diàmetre per poder unir el braç a 

l’eix de rotació. 

 

 

Figura 7. Braç de la maqueta docent 
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Base del motor 
 

En aquesta peça es realitzen tres orificis, 2 de 2 mm diàmetre per poder fixar el 

motor a la estructura amb els cargols de M2, disponibles amb diferents llargàries. 

L’altre, és un forat entre mig d’aquest dos que serveix per deixar girar l’eix central 

del motor. Es realitza una incisió a la peça per a permetre encaixar el braç de la 

maqueta docent. Per això es realitza un tall rectangular d’11mm de profunditat i 

5mm d’amplada. 

 

Figura 8. Base del motor 
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Components del Hardware 
 

Motor 
 

El motor escollit, és l’EMAX MT1806 1430 kv. CCW, com es pot veure a la figura 

9, el qual és compatible amb hèlixs de 5” o 6”. Aquest motor Brushless (que 

necessita control) dóna l’empenta suficient per impulsar el braç de la maqueta 

docent. Aquest motor no treballa a màxima potència ja que no es necessari 

perquè el pes a aixecar es inferior a la seva empenta màxima. Ha estat escollit 

pensant en que aquesta empenta extra que pot donar pot ser útil de cara a 

possibles millores dins de la maqueta. A més, és un motor amb el que ja he 

treballat prèviament i conec el seu funcionament. [1] 

      

A la taula 3 podem veure les característiques bàsiques d’aquest motor:   

 

Marca EMAX 

Model MT1806 

Tipus de motor Brushless 

ESC recomanat 12A 

Hèlix compatibles 5”-7” 

KV 1430 

Empenta màxima 240g 

Pes 18g 

Llargada 26,7mm 

Diàmetre 23mm 

Diàmetre de l’eix 2mm 

 

Taula 3. Característiques motor EMAX MT1806 1430 kv. CCW 

Font: [1] 
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Figura 9. Motor EMAX MT1806 1430 kv. CCW 

 

A la figura 10 es poden veure les dimensions del motor EMAX MT1806 1430 kv. 

CCW. 

 

 

Figura 10. Dimensions motor EMAX MT1806 1430 kv. CCW 

Font: [2]  



 

9 
 

Hèlix 
 

A l’hora d’escollir les hèlixs, hem de tenir en compte amb quines mides o tipus 

d’hèlix és compatible el motor escollit. A més d’això, un altre punt a tenir cura a 

les dimensions de les hèlixs, és que aquestes vindran donades també per la mida 

de la maqueta docent. Per posar un exemple, les hèlixs han de tenir una mida 

que permeti disposar d’un espai de seguretat entre l’extrem del braç i la pròpia 

hèlix. Un altre aspecte a valorar és el material, aquest pot ser polipropilè, fibra de 

carboni, policarbonat...etc. 

Després d’analitzar l’espai disponible, tenint en compte les dimensions del braç 

de la maqueta docent, així com la seva estructura i components, s’arriba a la 

conclusió que les hèlixs han de complir les següents característiques: 

 

● El diàmetre de les hèlix ha de ser igual o inferior a 6”.   

● El motor és compatible amb les hèlix de 5”o 6”. 

 

Finalment, després de provar diferents mides d’hèlixs, s’ha seleccionat l’hèlix HQ 

Props tripala de 4x4.3”, com les que es poden veure a la figura 11. Donat que 

durant les proves experimentals va ser la que millor va reaccionar, donant la 

empenta necessària i respectant les dimensions que podia suportar la maqueta 

docent. Això implica que les mesures de les hèlixs i la maqueta tenen una mida 

proporcional, la qual no provoca cap mena d’impediment en el moviment, 

problemes de seguretat, ni tampoc genera un impacte visual, per tenir mides molt 

descompensades. 

 

 

Encara que a la anàlisis es va dir que el motor era compatible amb una hèlix de 

5” o 6”, aquest motor funciona correctament amb l’hèlix de 4x4.3”. El fet que no 

sigui compatible afecta a la eficiència, però no es té en compte, degut a que en 

aquest treball no s’arriba a la màxima potència. 

Figura 11. Hèlixs HQ props tripala de 4x4,3 
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Les característiques de l’hèlix es troben a la taula 4: 

 

            Mida 4x4,3 

            Dimensions de l’eix 5 mm 

            Material Policarbonat “irrompible” 

Taula 4. Característiques hèlix HQ props tripala de 4x4.3 

Font: [3] 
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ESC 
 

Un ESC és un circuit electrònic que serveix per a controlar la velocitat d’un motor 

Brushless (aquest tipus de motor necessita control) generant un senyal trifàsic 

que l’alimenta. La velocitat de gir del motor es varia a partir d’un senyal 

proporcionat pels pins PWM. En aquest cas, es produeix l’activació a la recepció 

d’un pols de nivell alt. [4] 

Per a conèixer més detalladament com funciona l’ESC, consultar els annexos.  

L’ESC seleccionat és un ESC Brushless EMAX BLHeli Series de 12A, com el 

que es pot veure a la figura 12, suficient per poder alimentar sense problemes 

els motors escollits. 

A la taula 5 podem veure les característiques de l’ESC Brushless EMAX BLHeli 

Series de 12A. 

Marca EMAX 

Model BLHeli Series 

Amperatge continu 12A 

Amperatge màxim 15A 

BEC 1A/5V 

Dimensions 42x20x8mmm 

Pes 11g 

Taula 5. Característiques de l’ESC EMAX BLHeli Series 

Font: [4] 
 

 

  

Figura 12. ESC EMAX BLHeli Series 
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Connector banana 
 

Els connectors banana que es poden veure a la figura 13, dels quals es poden 

veure les característiques a la taula 6, són utilitzats dins de la maqueta docent 

per servir de nexe entre l’ESC i el motor. Han estat incorporats a l’interior de 

l’estructura de la maqueta docent per tenir la possibilitat de poder connectar-los 

i desconnectar-los, ja que els fa molt convenients, per exemple, si volguéssim fer 

servir una hèlix que girés en el sentit contrari però volem continuar fent que el 

braç de la maqueta vagi en la mateixa direcció, gràcies a aquest connectors 

podem intercanviar les fases del motor per produir aquest efecte. A més com 

s’ha esmentat, la implementació és molt fàcil ja que es poden soldar amb estany 

directament als cables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corrent continua 15A 

Corrent màxima 30A @ 10s 

Cable màxim recomanat 18AWG 

Resistència 1.5 mΩ 

 

Taula 6. Característiques connectors banana 

Font: [5] 

  

Figura 13. Connectors banana mascle i 
femella 
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Born de connexió 
 

Els bornes de connexió que es veuen a la figura 14 s’instal·laran a la base de la 

maqueta docent per solucionar el problema plantejat en el segon prototip:  

 

● No hi ha una manera prou eficient de connectar la font d’alimentació del 

laboratori a la maqueta i al ESC. 

 

Amb aquest bornes de connexió de tipus banana femella dels quals es poden 

apreciar les característiques a la taula 7, es poden connectar els cables 

d'alimentació de l’ESC i els cables d'alimentació de la Font del laboratori, 

d’aquesta manera es por alimentar la maqueta sense cap complicació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diàmetre 4mm 

Corrent màxima 10 A 

Tipus Banana Femella 

 

Taula 7. Característiques dels borns de connexió 

Font: [6] 

 

  

Figura 14. Borns de connexió tipus banana femella 
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Sensor 
 

El sensor escollit per mesurar l’angle de gir és la IMU MPU-6050 de la qual es 

poden veure les seves característiques a la taula 8. Aquest sensor va ser escollit 

perquè és molt utilitzat, i disposa d’una gran varietat d’informació a la xarxa per 

a la seva programació. També, perquè té una bona relació qualitat-preu. 

Una IMU és un dispositiu que normalment incorpora un acceleròmetre per a 

mesurar l’acceleració, i un giroscopi per a mesurar les velocitats angulars. 

Existeixen exemplars d’IMU més sofisticades que també incorporen un 

magnetòmetre i/o un baròmetre.  

L’IMU MPU-6050 com la que es troba a la figura 15, combina un giroscopi de 3 

eixos i un acceleròmetre de 3 eixos al mateix xip de silici, juntament amb un 

processador digital de moviment (Digital Motion Processor TM) que processa 

complexos algoritmes de 6 eixos. Per tant, l’MPU-6050 és una IMU de 6 graus 

de llibertat. Aquest dispositiu pot comunicar-se amb altres dispositius, com ara el 

microcontrolador, a través d'un bus I2C auxiliar. [7] 

 

 Xip MPU-6050 

Breakout board GY-521 

Alimentació 3.3-5V (inclou un regulador intern 

LDO) 

Comunicació I2C 

Fons d’escala del giroscopi 

programable per l’usuari 

±250, ±500, ±1000 i ±2000 ° / sec 

(dps) 

Fons d’escala de l’acceleròmetre 

programables per l’usuari 

±2g, ±4g, ±8g y ±16g 

Pins de pas estàndard 2,54mmm 

Dimensions 2x1,6x0,1mm 

Pes 5g 

Convertidor analògic - digital 16 bits 

Sensor alternatiu temperatura 

 

Taula 8. Característiques del sensor 

Font: [8] 
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Figura 15. IMU (MPU-6050) 
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Arduino Proto Extension Kit 
 

Per tal de poder connectar i desconnectar els components com l’ESC o la IMU 

(MPU-6050), s’ha implementat un Arduino proto extension kit com el de la figura 

16, que permet soldar els connectors, en aquest cas mascle, per a poder facilitar 

les connexions. Aquest component estalviarà molt de temps alhora de connectar 

els pins, donat que és com una extensió de l’Arduino amb una part central, on es 

poden realitzar aquestes connexions soldades. Els components que conformen 

el kit es troben a la taula 9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Connector recte de barra de 

contactes 1 línia (40 x 1) 

1 

Connector recte de barra de 

contactes 1 línia (3 x 2) 

1 

Botons polsadors per a PCB 2 

LED 3 (1 Vermell, 1 Groc, 1 Verd) 

Resistències 

5 x 10 KΩ 

5 x 220 Ω 

1 x 1 KΩ 

 

Taula 9. Característiques Arduino proto extension kit 

Font: [9] 

Figura 16. Arduino proto extension kit 
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