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Resum  

L'objectiu d'aquest projecte és el disseny i construcció d'un vehicle Rock Crawler elèctric de 

ràdio control (RC), i poder controlar-lo utilitzant una Raspberry Pi. 

El treball consisteix principalment en el disseny d'un xassís de Rock Crawler i l'estudi del 

comportament d'aquest davant de les diverses sol·licitacions que pugui patir utilitzant el 

programari ANSYS. 

També s'aprofundeix molt en el sistema de control del vehicle. S'explica el funcionament 

d'aquest, ja sigui utilitzant-lo amb RC com els Rock Crawlers convencionals, o bé controlant-

lo amb la Raspberry Pi i una càmera via Wi-Fi des de l'ordinador. A més, es defineixen tots 

els components necessaris per al control, i tot el software utilitzat. 

Finalment també s'explica el procediment que cal seguir per a poder construir un prototipus 

del Rock Crawler construït. 

Així doncs aquest projecte es podria considerar com a unes pautes per a construir un vehicle 

Rock Crawler. El qual es podrà controlar per RC, o remotament des d'un ordinador utilitzant 

Wi-Fi amb una càmera que s'ha instal·lat al vehicle. 
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1. Glossari 

1.1. Llistat d’abreviatures 

RC  Radio control 

CG  Centre de gravetat 

WRCCA  World Radio Controlled Crawler Association 

CAD   Computer-Aided Design 

CAE   Computer Aided Engineering 

MEF   Mètode dels elements finits 

Rpm  Revolucions per minut 

RoHs   Restriction of Hazardous Substances 

NiMH   Níquel-Hidrur Metàl·lic 

BOE   Boletín Oficial del Estado 

CE   Comunitat Europea 

REACH  Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals 

PWM  Pulse Width Modulation 

D   Duty Cycle, 

EDP's   Equacions en derivades parcials  

CSV   Comma-Separated Values 

GND   Ground 

GPIO  General Purpose Input/Output 

GUI   Graphical User Interface 

M   Mètric 
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VNC  Virtual Networking Computing 

TIG  Tungsten Inert Gas 

I+D   Investigació i desenvolupament 

1.2. Símbols 

W  Potència, en Watts (W). 

M  Moment, en Newtons metre (Nm). 

W  Velocitat angular, en radiants per segon (rad/s). 

t   Temps, en segons (s) o en hores (h). 

C   Capacitat, en miliampers hora (mAh). 

I  Intensitat, en Ampers (A). 

d  Distància, en mil·límetres (mm). 

m  Massa, en grams (g). 

E  Mòdul de Young, en megapascals (MPa). 

A  Àrea, en mil·límetres quadrats (mm2). 

𝛿  Desplaçament, en mil·límetres (mm). 

 L  Longitud, en mil·límetres (mm). 

  Tensió, en megapascals (MPa). 

v  Coeficient de Poisson, adimensional. 

  Coeficient de seguretat, adimensional. 

F  Força, en Newtons (N). 

P  Pes, en Newtons (N). 
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a Acceleració, en Newtons per mil·límetre quadrat (N/mm2) o en Newtons per 

metre quadrat (N/mm2). 
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2. Prefaci 

El Rock Crawling és una  de les disciplines més extremes que hi ha dins del món dels esports 

de motor. Consisteix a intentar travessar circuits amb obstacles exageradament complicats 

que acostumen a ser rocosos.  

Aquest esport no es basa tant en la velocitat, sinó en la precisió en la conducció, ja que un 

petit error podria provocar que el cotxe bolqui o caigui enrere. A l’hora de dissenyar el vehicle 

no es té gaire en compte que la velocitat a la qual es pugui desplaçar, s’intenta maximitzar la 

capacitat del cotxe per a poder pujar els impediments del circuit.   

El tipus de vehicle que s’utilitza en aquest esport s’anomena Rock Crawler. De les principals 

característiques d’un Rock Crawler en destaquen: 

Rodes de grans proporcions comparades amb el xassís, per a poder pujar obstacles amb 

facilitat. 

Eixos de rodes amb gran mobilitat, per a poder travessar trams amb diferents nivells d’alçada 

permetent que les rodes segueixin en contacte amb el terreny.  

Xassís lleugers i molts cops sense carrosseria, per a minimitzar-ne el pes i baixar el centre de 

gravetat (CG). 

Tracció a les quatre rodes permetent un bon control del vehicle, adherència i un excel·lent 

repartiment del parell a cada eix en funció de l’adherència. 

 

Imatge 1 Rock Crawler pujant roques. 

Inicialment aquest esport es practicava amb vehicles amb conductor, també existeix una 

variant en la qual es fan competicions de Rock Crawling utilitzant cotxes de RC. Les 

competicions oficials són organitzades per l’associació mundial de Crawlers de radio control 

(WRCCA, de l’anglès World Radio Controlled Crawler Association). 
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2.1. Origen del projecte 

El disseny de vehicles és un tema que ofereix complexitat en diferents àmbits de l’enginyeria, 

és per això que existeix molta documentació respecte a disseny de karts, bicicletes o cotxes. 

Per contra, pel que fa al disseny de Rock Crawlers gairebé no existeixen estudis ni 

documentació.  Aquestes dues raons han donat peu a l’origen del projecte. 

A l’hora del disseny d’un Rock Crawler existien dues possibilitats. Dissenyar un vehicle de 

grans dimensions tripulat amb un conductor o bé dissenyar un vehicle petit que fos controlat 

per RC.  

S’ha decidit dur a terme un Rock Crawler de RC, ja que el cost del procés de construcció és 

molt més reduït. D’aquesta manera es feia factible el fet de poder crear-ne un prototipus. 

2.2. Motivació 

La motivació per a la realització d’aquest projecte és la de profunditzar en el coneixement 

tecnològic d’aquests tipus de vehicles i aportar propostes i pautes de disseny, fent ús i 

integrant les següents disciplines de l’enginyeria: 

• Disseny assistit per ordinador (CAD, de l’anglès computer-aided design) 

• Enginyeria assistida per ordinador (CAE, de l’anglès computer aided engineering) 

• Electrònica: (i.e. Raspberry Pi o Arduino). 

• Software: (i.e. Python3). 
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3. Introducció 

3.1. Objectius del projecte 

L’objectiu és el disseny d’un vehicle Rock Crawler elèctric de RC  capaç fer front als diferents 

els escenaris en els quals es pugui veure involucrat. 

Per a tal d’assolir aquest objectiu, es durà a terme 5 tasques: 

• Estudiar en profunditat els models i tipologies de Rock Crawler més esteses que 

existeixen.  

• Dissenyar, a partir de l’estudi anterior, el model de Rock Crawler adient usant 

programari CAD.  

• Realitzar el dimensionament i càlcul estructural del model dissenyat mitjançant 

mètodes analítics i el MEF. Tot considerant els escenaris de càrrega crítica i 

optimitzant geometries. 

• Definició i integració del maquinari i implementació del programari necessari per al 

control del vehicle per RC. 

• Construcció d’un prototipus funcional del model de Rock Crawler dissenyat. 

3.2. Abast del projecte 

Per al disseny d’un Rock Crawler s’haurà d’estudiar l’estructura, la tecnologia elèctrica i 

electrònica, les suspensions, materials i transmissions. És per això que és necessari 

especificar quins camps seran tractats en aquest projecte. 

En aquest projecte es realitzarà el disseny de l’estructura del xassís d’un Rock Crawler 

utilitzant eines CAD, així com en el càlcul dels esforços utilitzant eines CAE. També es farà 

un estudi dels diferents components que integren un Rock Crawler i al programari i maquinari 

necessari per al control del vehicle mitjançant RC. 

En el treball s’analitzaran i es compararan els principals models de vehicles existents per a 

poder arribar a una solució satisfactòria. 
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3.3. Planificació 

A l’hora de planificar les tasques que es duran a terme en el treball s’ha realitzat un diagrama 

de Gantt en el que es desglossen els diferents apartats del treball i es fa una estimació de 

duració de cada activitat. 

En els apartats que consisteixen en descripcions o recerca d’informació s’ha estimat que 

comportaran una duració d’una setmana. 

Degut a la dificultat que entranya el disseny del xassís del vehicle s’ha estimat una durada de 

dues setmanes per a la tasca de predimensionament. 

S’ha tingut en compte que la secció principal del treball serà l’anàlisi mecànic en el que s’haurà 

d’estudiar en detall el disseny de l’apartat anterior i optimitzar-lo. És per això que aquest 

apartat és el que té una duració estimada més gran (tres setmanes).  

En l’apartat de maquinari i programari de control s’ha estimat una duració de dues setmanes. 

Un cop acabat el disseny del Rock Crawler s’ha estimat una durada de dues setmanes per a 

la construcció d’un model. 

 

Gràfica 1 Diagrama de Gantt. 
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4. Estat de l’art 

4.1. Descripció d’un Rock Crawler  

Per a descriure el terme Rock Crawler és important conèixer la seva traducció literal de 

l’anglès, que és escalador de roques. Així doncs és evident entendre l’objectiu amb el qual 

aquests vehicles són dissenyats, enfilar-se per damunt de roques i travessar obstacles 

impossibles per a altres vehicles.  

Les competicions de Rock Crawling es basen a recórrer un circuit rocós en el qual s’ha de 

col·locar cada roda del vehicle en el lloc precís i l’instant adequat per a aconseguir recórrer tot 

el circuit de manera perfecta, travessant tots els obstacles sense cometre cap errada. A l’hora 

de competir l’execució correcta de cada moviment és el que té més pes. És per això que tot i 

ser uns vehicles capaços d’exercir una gran potència, no són capaços de moure’s a grans 

velocitats, ja que no es té en compte la velocitat màxima que aquests poden assolir a l’hora 

de dissenyar-los. 

Una de les principals característiques dels Rock Crawlers és que s’ha de minimitzar el pes de 

tota l’estructura del vehicle per a facilitar l’escalada. És per això que la majoria de xassís són 

fets a partir d’estructures tubulars perquè ofereixen bona relació inèrcia-massa en totes les 

direccions del pla de la secció. Aquestes propietats són adients ja que es desconeix la direcció 

dels esforços als que es veurà sotmesa l’estructura en una caiguda o un xoc. normalment 

d’aproximadament 1,5 polzades (3,81 cm). Normalment aquests vehicles compten amb 

estructures lleugeres, però suficientment resistents per a garantir la seguretat del conductor i 

els components del cotxe en el cas que aquest bolqui o caigui.  

Un Rock Crawler no acostuma a tenir molta carrosseria ja que en una competició seria un 

component purament estètic que n’augmentaria el pes i en dificultaria la mobilitat d’aquest a 

través dels obstacles.  

Les rodes d’aquests són de grans dimensions en comparació amb el xassís, d’unes 37 

polzades (93,98 cm) de diàmetre. D’aquesta manera el xassís queda elevat i permet superar 

obstacles rocosos de grans dimensions sense que el vehicle xoqui per la part inferior. Els 

dibuixos dels pneumàtics tenen molta profunditat i amplitud. El material dels pneumàtics és 

especialment tou, dissenyat per a terreny rocós. Aquestes característiques afavoreixen la 

deformació elàstica dels pneumàtics a la superfície de contacte perquè siguin capaços 

d’adaptar-se a la forma de la roca. Així s’augmenta la superfície de contacte i conseqüentment 

l’esforç de fricció, de manera que se’n afavoreix l’adherència. 

La caixa de canvis d’un Rock Crawler no acostuma a tenir més de dues marxes. Com que no 



Pàg. 24  Memòria 

 

van a velocitats elevades, aquests vehicles només necessiten un parell de marxes. D’aquesta 

manera les caixes de canvis són menys voluminoses i pesades.  

La tracció a les quatre rodes és fonamental per a un Rock Crawler, doncs això ajuda al cotxe 

a escalar diferents obstacles fent ús d’unes tècniques que s’anomenen “front dig” i “rear dig”. 

Aquestes tècniques consisteixen a engranar l’eix davanter de les rodes (“front dig”) o el 

posterior (“rear dig”) fixant o desconnectant l’altre de manera que només un dels dos rep el 

parell del motor. 

Una altra característica importat és que les rodes posteriors girin en la direcció contrària a les 

davanteres augmentant la maniobrabilitat del vehicle, això permet realitzar girs més tancats 

que si només són les rodes davanteres les que donen la direcció al cotxe. 

La majoria de Rock Crawlers no tenen para-xocs perquè els xassís són dissenyats petits en 

comparació a les dimensions del vehicle i no tenen espai per a  grans sistemes d’amortiment 

d’impactes. A més a més al no assolir grans velocitats, no necessiten para-xocs. 

 

Imatge 2 Rock Crawler d'estructura tubular. 

Els principals materials dels qual està feta l’estructura dels Rock Crawlers són els aliatges 

d’alumini. Al ser materials amb una bona relació resistència-densitat, ser els metalls amb el 

cost per unitat de volum més baix de tots i tenir una resiliència elevada (mòdul de Young petit 

i límit elàstic elevat)  [1] [2] el fa adient per a les característiques que aquests vehicles 

necessiten.  

4.2. Història del Rock Crawling 

Dins de les disciplines del “off-road” (el “off-road” és una expressió anglesa i internacional que, 

en català seria equivalent a tot terreny),  el Rock Crawling és de les més recents, doncs 

aquesta es remunta a poc més de 20 anys enrere, mentre fa aproximadament un segle que 

existeixen competicions d’off-road.   
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La primera competició de Rock crawling que es va realitzar, va ser a Nou Mèxic l’any 1998. 

Consistia en un esdeveniment únic. 

A partir d’aquest esdeveniment va aparèixer el que es coneix com  a Pro Rock, una sèrie de 

quatre esdeveniments a l’oest d’estats units.  

Gràcies a l’èxit que van tenir l’èxit de les competicions de Rock Crawlers, l’any 2002  es va 

crear la primera competició mundial d’aquest esport, la “Supercrawl” que era la competició 

més gran, i amb els equips més importants.  

Posteriorment es va crear l’any 2003 la UROC (“United Rock Crawling and Off-road 

Challenge”), que consisteix en una sèrie d’unes quinze competicions per equips a l’estiu.  

Aquestes 3 competicions són històricament les més importants en la disciplina del Rock 

Crawling. Gràcies a les quals ha anat creixent la passió per a aquest esport. 

Així van aparèixer els primers vehicles de RC imitant els diferents Rock Crawlers utilitzats en 

les competicions. Inicialment, els Rock Crawlers de RC només s’utilitzaven com a activitat de 

lleure, però posteriorment també es van crear competicions que es divideix en funció de les 

classes de vehicles tenint en compte les dimensions. 

 

Imatge 3 Rock Crawler de RC. 

4.3. Normativa de competició 

La WRCCA és la associació que s’encarrega d’organitzar els esdeveniments oficials de Rock 

Crawling de RC. La normativa es descriu en un document creat per la mateixa associació 

anomenat “Official World Radio Controlled Crawler Association Rules 2020”. Aquest arxiu està 

dividit en vuit seccions, de les quals destaquen les seccions 1 i 2. 
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En la secció 1 s’exposa la normativa durant la competició explicant les diferents penalitzacions 

i els punts que descompten cada una. Per a tal d’entendre el sistema de puntuació present en 

les competicions oficials. 

La secció 2 de la normativa es la part d’interès per a aquest projecte, ja que aquesta correspon 

al dimensionament del vehicle. 

Les diferents classes que existeixen actualment en les competicions són Super Class, Pro 

Class, Mini Class i Sportsman Class. 

Com que de les tasques d’aquest treball és la construcció d’un prototipus, s’ha decidit 

dissenyar un Rock Crawler capaç de competir en la categoria Pro Class. S’ha escollit aquesta 

categoria perquè és la categoria més estesa.  

A continuació s’exposa l’apartat de la secció dos que fa referència a la Pro Class descrit per 

la WRCCA (2020, traduït de l’anglès)[3]: 

• La distància entre eixos del Crawler està limitada a un màxim de 12.5”/317.5mm. 

• La distància entre les dos rodes d’un mateix eix del Crawler estan limitades a un màxim 

de 12.5”/317.5mm. 

• Les llandes estan limitades a un màxim de 2.2”/55.88mm de diàmetre. 

 

• El diàmetre exterior màxim de les rodes muntades és de 6”/152.4mm. 

• Els vehicles estan limitats al control de la direcció únicament a les dues rodes 

davanteres mitjançant un únic servomotor. 

• Els vehicles estan limitats a la utilització de dos canals de RC (un per a l’acceleració i 

l’altre per a la direcció).  

• Els vehicles estan limitats a un únic controlador electrònic de velocitat (ESC, del anglès 

electronic speed control) i a un servomotor únicament. 

• Els vehicles estan limitats a un únic motor, que està engranat als dos eixos (tracció a 

les quatre rodes). 

• No es permeten més tipus de controls de conducció a apart de la direcció i 

l’acceleració. 

• La longitud del cos del vehicle ha de ser major o igual a 8"/203.2mm mm de longitud,  

3"/76.2mm d’amplitud, i 3"/76.2mm d’alçada.  
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4.4. Legislació 

Tot i que no existeix cap normativa harmonitzada que faci referència explícita als vehicles de 

RC, s’ha identificat una sèrie de normes que poden ser d’aplicació.  

• Pel que fa a l’emissió de radiofreqüència, l'article 6 del Reglament de 

desenvolupament de la Llei 9/2014, de 9 de maig, general de telecomunicacions, pel 

que fa a l'ús del domini públic radioelèctric, aprovat pel Reial Decret 123/2017, de 24 

de febrer, estableix que a fi d'aconseguir la utilització coordinada i eficaç del domini 

públic radioelèctric, el Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital, ha d'aprovar el 

Quadre Nacional d'Atribució de Freqüències per als diferents tipus de serveis de 

radiocomunicació. En aquest quadre s’estableix que la banda de 2300-2483,5 MHz és 

la que s’utilitza preferentment per a radioenllaços mòbils, de manera que el conjunt 

emissor receptor del vehicle ha de treballar dins d’aquesta banda de freqüències.  

• Pel que fa a la bateria, tal com dicta la Directiva 2006/66/CE (Comunitat Europea) 

del Parlament Europeu i del Consell, relativa a l’etiquetat de la capacitat de les piles 

i acumuladors portàtils secundaris (recarregables) i d’automoció, les normatives que 

s’apliquen a les piles i acumuladors de Ni-MH, són les IEC/EN 61951-1, IEC/EN 

60622, IEC/EN 61951-2 i IEC/EN 61960. Aquesta directiva prohibeix l’adquisició de 

bateries que continguin mercuri o cadni. 

• La directiva 98/37/CE referida a Màquines  i components de seguretat que es 

comercialitzin per separat. Aquesta normativa considera com a màquina: “Un 

conjunt de màquines que per a arribar a un mateix resultat, estiguin disposades i 

accionades per a funcionar solidàriament”.  Aquesta normativa fa referència a la 

garantia de la seguretat de la maquinària durant la seva utilització. Els estats 

membres de la comunitat europea han de  garantir en el seu territori la seguretat i 

la salut de les persones i, si escau, dels animals domèstics i dels béns. 

• La Directiva 2014/30/UE que fa referència a la compatibilitat electromagnètica. 

Aquesta directiva obliga al fabricant a fer una avaluació de la compatibilitat 

electromagnètica de l’aparell. 

• La Directiva (UE) 2017/2102 també coneguda com la directiva de Restricció de 

substàncies perilloses (RoHs, de l’anglès Restriction of Hazardous Substances) 

sobre restriccions a la utilització de determinades substàncies perilloses en aparells 

elèctrics i electrònics. El vehicle que es construeix en aquest treball no 

sobrepassarà els valors màxims de concentració tolerables en pes de les següents 

substàncies: 
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− Plom (0,1%) 

− Mercuri (0,1%) 

− Cadmi (0,01%) 

− Crom hexavalent (0,1%) 

− Polibromobifenils (PBB) (0,1%) 

− Polibromodifenilèters (PBDE) (0,1%) 

• Reglament (CE) nº 1907/2006 relatiu al registre, l'avaluació, l'autorització i la 

restricció de les substàncies i preparats químics (REACH, de l’anglès Registration, 

Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals). Aquesta prohibeix la 

comercialització de piles i acumuladors en les quas el contingut de mercuri sigui 

superior a l'0,0005% en pes, fins i tot en els casos en què tals piles i acumuladors 

vagin incorporats en aparells. Les piles de tipus "botó" i les bateries compostes de 

les mateixes el contingut de mercuri no superi el 2% en pes estaran excloses 

d'aquesta prohibició. 

 

Totes aquestes normatives i directives es compleixen, ja que els components instal·lats 

són adquirits a tercers que garanteixen el compliment de les normatives exposades.  

4.5. Tipus de Rock Crawlers de RC 

Per tal de facilitar el posterior disseny, en aquest apartat s’analitzaran dos dels models de 

Rock Crawler més populars: 

4.5.1. SCX10 II 

Dissenyat per la marca de Rock Crawlers de RC “Axial Racing”, és un xassís dissenyat per al 

off-road més extrem. Així doncs disposa dels elements més sofisticats de la marca: 

Imatge 4 SCX10 II. 
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Component Model Descripció 

 

Eix de rotació 
d’una única 
peça AR44 

És l'eix de revolució. Dissenyat de 
manera que el pinyó que transmet les 
revolucions del motor a l'eix queda 
elevat 6 mm, d'aquesta manera queda 
més espai entre l'eix i el terra i s'evita 
que el vehicle pugui xocar per baix. 
Totes les peces són metàl·liques per 
garantir-ne la durabilitat. Els 
engranatges estan tallats amb CNC, 
amb un acabat de molta qualitat.  

 

AX10™ 
transmissió 

És el sistema de transmissió. Dissenyat 
de manera molt compacte, permetent 
un ampli ventall d’opcions, sent la 
màxima relació de transmissió de 42. 

 

Rodes de 
dibuix profund 
d’1,9 polzades 

Són les rodes del vehicle. Llandes d’1,9 
polzades (48,26 mm), alçada de 53,9 
mm i amplada de 26 mm. 

 

Suspensió 
darrere de 

quatre unions 

És el sistema de suspensió del vehicle. 
Consta d’una suspensió darrere de 
quatre braços dissenyada per a reduir 
el parell rebut per l’eix en girar, i facilitar 
les pujades amb corba. 

 

 Eixos 
d’accionament 

WB8 HD 
Wildboar™ 

Són els eixos d’accionament per 
transmetre el parell del motor, als eixos 
de les rodes. 
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Amortidors 
ajustables 

Són un tipus de suspensions amb una 
única molla, plens d’oli i et permeten 
regular-ne l’amortiment i la suspensió 
per a obtenir-ne el màxim rendiment. 

 

 AE-5 ESC 
Aquest element controla i regula la 
velocitat del motor. Aquest model està 
dissenyat per a ser resistent a l’aigua. 

 

Bastidor de  
biges d’acer 

amb perfil en C 

És el bastidor del xassís. Està 
dissenyat amb bigues de secció 
constant en C. Fabricat amb acer 
inoxidable. Dissenyat per a aportar 
molta rigidesa davant els esforços de 
torsió a l’estructura del cotxe. 

 

Motor 
d’escombretes 

35T 

Motor d’escombretes de 35 bobines. 
Resistent a l’aigua. Es pot utilitzar 
durant llargs períodes, ja que porta 
incorporat un ventilador per a refrigerar-
se. 

 

Servo tàctic 
d’engranatges 

d’acer 

El servomotor que porta el vehicle, és 
capaç de fer un parell de 0.0106 Nm 
quan es necessita un parell motor més 
elevat. És resistent a l’aigua. 

 

Receptor tàctic 
de 3 canals de 

2,4 GHz 

És un receptor, necessari per al control 
del vehicle. No té antena i per tant 
ocupa menys espai. És resistent a 
l’aigua. 

Taula 1 Components SCX10 II [4]. 
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4.5.2. Traxxas TRX-4 

És un model de Rock Crawler dissenyat per a la marca Traxxas, és un dels models més 

robustos i potents que hi ha a la categoria Pro Class. Aquest està compost pels següents 

elements: 

Component Model Descripció 

 

Eix de revolució 

És l’eix de revolució. S’ha elevat el pinyó 
per a tal d’evitar que aquest ocupi espai 
per sota de l’eix. Aquest disseny redueix 
la tensió que reben els eixos 
d’accionament. Estan elevats per a 
poder travessar els obstacles amb 
facilitat. 

 

Diferencials 
bloquejables 

Permeten que les rodes girin a diferents 
velocitats al girar el vehicle tot i estar 
engranades al motor. 

 

Pneumàtics 
Canyon Trial 

d’1,9” 

Són les rodes del vehicle, les 
dimensions són  de llandes de 48,26 
mm, un diàmetre de 112 mm i una 
amplada de 40 mm. 

Imatge 5 TRX-4. 
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Unions d’acer 
resistent 

Unions d’acer de 5 mm de diàmetre molt 
resistents 

 

Unions de junta 
de Cardan 

d’acer resistents 
als eixos 

d’accionament 

Són els eixos d’accionament per 
transmetre el parell del motor, als eixos 
de les rodes. 

 

Amortidors 
d’alumini 

escal·lables 

Són els amortidors d’una molla plens 
d’oli que permeten regular-ne 
l’amortiment. Estan fets d’alumini 
anoditzat amb plata que proporcionen un 
amortiment molt suau. Estan elevats per 
a poder travessar els obstacles amb 
facilitat. 

 

Xl5 HV ESC 

Encarregat de controlar i regular la 
velocitat del motor. Les sigles HV del seu 
nom indiquen que són compatibles amb 
les bateries d’alt voltatge 3S LiPo. 

 

Bastidor de 
bigues d’acer 

resistents 

Són les bigues de suport del xassís. 
Tenen 1,5 mmm d’amplitud, amb secció 
en C que proporciona molta resistència 
davant els esforços de torsió. 
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Motor Titan 21T 
550 

Motor d’escombretes de 21 bobines. 
Capaç d’exercir gran parell per a poder 
superar els obstacles. Es pot utilitzar 
durant llargs períodes, ja que porta 
incorporat un ventilador per a refrigerar-
se. Està muntat a la part davantera per a 
avançar el CG del vehicle facilitant 
l’estabilitat d’aquest al pujar obstacles. 

 

Servo 
d’engranatges 

de metall a 
prova d’aigua 

El servomotor que porta el vehicle, és 
capaç de fer un parell de 0.0088 Nm Nm 
quan es necessita un parell motor més 
elevat. És resistent a l’aigua. 

 

Sistema de 
radio TQI de 4 

canals 

És el sistema de transmissió entre el 
comandament i el vehicle. Està pensat 
per a llargues distàncies. A més de 
poder seleccionar la velocitat, es poden 
ajustar les marxes per a adaptar-se al 
terreny. 

Taula 2 Components TRX-4 [5]. 

4.6. Taula comparativa entre TRX4 i SCX10 II 

Component Comparació TRX4-SCX10 II Quin és preferible? 

Eix de 
rotació 

El TRX4 eleva més té el 
diferencial més elevat per poder 
travessar per sobre els 
obstacles. 

El TRX 4 ja que així es pot travessar 
obstacles majors 

Transmissió 

El TRX4 té dues marxes que 
permeten escollir entre exercir 
més parell o més velocitat. Tots 
dos tenen engranatges 
metàl·lics. 

El TRX 4 ja que permet adaptar la marxa 
segons el terreny en el que es condueix. 

Rodes 

El TRX 4 té llandes d'acer 
mentre que el SCX10 II 
d'alumini. L'alumini és més 
lleuger però l'acer més 
resistent. 

El SCX10 II ja que l'alumini ofereix 
resistència suficient i d'aquesta manera 
les rodes poden ser més lleugeres. 
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Sistema de 
suspensió 

Les suspensions del TRX4 són 
d'alumini mentre que les del 
SCX10 II de plàstic. Tenen 
molta millor relació pes-
resistència les d'alumini. Tots 
dos tenen sistemes molt 
semblants amb el mateix 
nombre de suspensions i barres 
d'unió.   

El TRX 4 ja que les seves suspensions 
són més resistents. 

Diferencials 
Els diferencials del TRX4 es 
poden bloquejar remotament. 

En competicions oficials no es pot 
bloquejar remotament els diferencials, 
per tant es preferible el SCX10 II. Però 
per a activitats de lleure és millor tenir-
los ja que ofereixen més precisió en la 
conducció. 

Bastidor 
Tots dos tenen bastidors d'acer 
amb secció en C. 

- 

Motor 
Tots dos són d'escombretes 
però el del SCX10 II té més 
bobinats i és més petit. 

El fet de tenir més bobinats permet al 
motor oferir més parell, però menys 
velocitat. Per a un Crawler és més 
interessant el parell per tant el SCX10 II 
és més adient. 

Servo 
El servo del TRX4 ofereix un 
parell de 0.0088 Nm i el del 
SCX10 II 0.0106 Nm. 

El SCX10 II ja que el fet de tenir més 
parell proporciona més facilitat per a 
girar. 

Sistema 
emissor-
receptor 

El sistema del TRX4 té 4 canals 
mentre que el del SCX10 II 3 

La normativa de competició només 
permet dos canals, per tant cap dels dos 
seria apropiat. 

Taula 3 Comparació TRX4 i SCX10 II [6]. 
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5. Especificacions bàsiques 

En aquest apartat es tindrà en compte l’estudi dels diferents dissenys i la normativa de 

competició, amb l’objectiu de determinar unes especificacions que necessàriament el vehicle 

dissenyat haurà de complir. 

Per a fer-ho s’ha dissenyat la taula següent en la qual es pot observar els límits de cada 

característica, juntament amb les corresponents justificacions. 

 

Característica 
Límit 

inferior 
Límit 

superior 
Justificació 

Distància de rodes 
d'un mateix eix 

- 215,9 mm 
Límit determinat per la normativa de 
competició 

Alçada de la base 
Superior al 
radi de la 

roda 
80 mm 

Ha de permetre passar els obstacles 
per sobre, i evitar elevar massa el CG 
per no bolcar en les pujades  

Pes 1,5 kg 3,3 kg 

Ha de ser suficientment pesat per a 
poder agafar-se bé a terra i però s'ha 
d minimitzar el pes per a qüestions 
d'eficiència. 

Longitud 171,54 mm - 
Límit determinat per la normativa de 
competició 

Amplada 63,5 mm - 
Límit determinat per la normativa de 
competició 

Alçada 69,88 mm - 
Límit determinat per la normativa de 
competició 

Batalla - 215,9 mm 
Límit determinat per la normativa de 
competició 

Diàmetre de 
llandes 

- 48,26 mm 
Límit determinat per la normativa de 
competició 

Diàmetre exterior 
de roda 

- 125,73 mm 
Límit determinat per la normativa de 
competició 

Taula 4 Especificacions. 
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6. Components d’un Rock Crawler elèctric de RC 

6.1. Components mecànics 

6.1.1. Carrosseria 

Tot i que els Rock Crawlers de RC intenten imitar models de vehicles 4x4 reals, la funció 

principal de la carrosseria en un Rock Crawler de RC és la de subjectar els components 

elèctrics i electrònics que integren el vehicle, així com de protegir-los de l’aigua i de la pols. 

En aquest treball el disseny de la carrossería estarà enfocat a aquesta única finalitat. De fet, 

els Rock Crawlers reals, on el component estètic no és especialment rellevant, acostumen a 

tenir únicament una estructura tubular a mode de gàbia de protecció mancant de carrosseria.  

És important que la carrosseria compleixi amb les especificacions determinades, així com que 

no redueixi la mobilitat del Crawler. 

Un cop acabat el disseny del xassís i escollits els components del vehicle es dissenyarà 

mitjançant programari CAD la carrosseria del Crawler de manera que s’adapti a aquests.  

Un cop dissenyada s’imprimirà part de la carrosseria amb una impressora, i una altra part es 

farà mitjançant soldadura de tubs per a muntar-la al model amb estructura tubular com els 

Crawlers de veritat. 

 

Imatge 6 Rock Crawler amb poca carrosseria. 

6.1.2. Xassís 

El xassís té una funció estructural  i és la part del Crawler que s’encarrega de la unió de tota 

la resta de components [7]. Haurà de tenir en compte la posició dels components elèctrics i 

electrònics, així com  les unions, suspensions i eixos d’accionament, a l’hora de dissenyar el 

xassís. Per fer-ho es dissenya un xassís  el qual en els dos exemples analitzats s’utilitzen 

dues bigues d’acer amb secció constant tipus C, que suporten una base de plàstic 

encarregada de fixar els components elèctrics i electrònics. Aquestes dues bigues s’uneixen 

als eixos de revolució de les rodes mitjançant unions articulades, suspensions, i els eixos 
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d’accionament. Les unions juntament amb les suspensions permeten la fixació del xassís amb 

l’eix de revolució donant peu a un moviment relatiu entre ells, de manera que al conduir 

s’aconsegueix l’estabilitat del vehicle. 

6.1.3. Rodes 

Les rodes que integren els Crawlers com ja s’ha mencionat són de grans proporcions per a 

poder elevar el xassís del terra i passar per sobre els obstacles. Aquestes estan formades per 

les llandes i el pneumàtic.  

Les llandes per a poder suportar cops sense deformar-se, acostumen a ser d’acer. A l’hora 

d’escollir la llanda és necessari que aquesta compleixi amb les especificacions. S’uneixen a 

l’eix de revolució mitjançant cargols i femelles. Per a unir el pneumàtic a la llanda s’utilitzen 

coles especials per a goma i acer com la Traxxas Ultra Premium Tire Glue. 

Com ja s’ha explicat en l’apartat 4.1, pel que fa als pneumàtics, són tous i tenen un dibuix amb 

grans separacions de bastant profunditat per a poder adherir-se a terra adequadament. A 

l’hora d’escollir un pneumàtic s’ha de tenir en compte les especificacions mencionades.  

6.1.4. Sistema d’esmorteïment i suspensió 

Aquest sistema el componen les unions articulades als extrems i les suspensions. Uneixen el 

xassís als eixos de revolució de les rodes i permeten suavitzar els moviments bruscos en la 

conducció permetent un moviment relatiu entre els eixos de revolució de les rodes i el xassís. 

 

Imatge 7 Unions entre eix de revolució i sistema de suspensió. 
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Les unions són barres de secció circular d’alumini amb ròtules esfèriques [8] a cada extrem 

d’aquestes. Un extrem s’uneix a l’eix, i l’altre al xassís.  

Les ròtules esfèriques utilitzades permeten la rotació en qualsevol direcció entre dues barres. 

Acostumen a tenir un forat passant pel qual passa una de les barres i un de roscat pel qual 

s’hi enrosca l’altre barra, però pot ser que els dos siguin roscats. 

 

Imatge 8 Ròtules esfèriques amb els seus forats. 

Les suspensions, en els dos casos estudiats, són èmbols (parell cilíndric [8]). En els extrems 

de cada barra de l’ èmbol hi ha una ròtula esfèrica [8]. Al voltant d’aquest hi ha una molla 

que estira cada una de les barres de l’èmbol per a portar-lo a la posició adient. 

    

Imatge 9 A l’esquerra parell cilíndric a la dreta Ròtula esfèrica. 

 

Imatge 10 Els 4 esmorteïdors del Crawler. 

En els models estudiats, es disposa de quatre suspensions, una per cada roda. Aquestes 

uneixen el xassís amb els eixos de revolució mitjançant ròtules esfèriques [8].  

Els Crawlers acostumen a tenir dues unions a cada roda (una unió superior i una d’inferior) i 

Parells de revolució Èmbol (Parell 

cilíndric ) 

Forat roscat 
Forat passant 
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una que uneix el servomotor al sistema de direcció, nou en total.  

Però no sempre és així, ja que hi ha cops que per tal de fer espai per a l’eix d’accionament 

davanter del motor i la unió entre el servomotor amb el sistema de direcció davanter, en una 

de les rodes davanteres només s’hi enllaça una única unió. Per a compensar la falta d’una 

unió, donat que es disposa de suspensions ajustables, la suspensió de la roda en qüestió es 

modifica. 

 

Imatge 11 Unió del sistema de suspensió al xassís. 

6.1.5. Sistema de direcció 

El sistema de direcció és l’encarregat de transmetre l’accionament del servomotor fins a les 

rodes i fer girar el vehicle en la direcció desitjada.  

Segons la normativa de la classe Pro Class només es permet el control de la direcció en les 

rodes davanteres. 

4 suspensions que 

uneixen el xassís amb 

els eixos de revolució 

7 unions que uneixen el 

xassís amb els eixos de 

revolució 
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Per a fer-ho es munta una cadena cinemàtica tancada de quatre barres[8] unides amb parells 

de revolució [8] (un parell de revolució només permet un moviment de rotació en una única 

direcció de de l’espai). Les barres són paral·leles dos a dos. La barra fixa és l’eix de revolució 

de les rodes. Un altre barra és paral·lela a l’eix. Les dos restants són paral·leles entre elles, 

uneixen la barra paral·lela a l’eix amb l’eix i són solidàries a les rodes.  

D’aquesta manera el resultat és un sistema amb un únic grau de llibertat, que permet que les 

dos barres solidaries a les rodes es mantinguin paral·leles i girin amb el centre instantani de 

rotació (CIR) a la barra fixa.  

 

Imatge 12 Cadena cinemàtica tancada. 

 

Imatge 13 Moviment que pot dur a terme una cadena cinemàtica tancada. 

Si les barres solidàries a les rodes giren, les rodes també ho faran. Per a accionar el sistema 

s’afegeix una barra que uneix l’articulació 1 (imatge 16) i el servomotor. De manera que quan 

s’activa el servomotor les barres simètriques  giren amb el seu CIR a l’articulació de unió entre 

l’eix de revolució i cada una de les dues barres solidàries a les rodes. 
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6.1.6. Sistema de transmissió 

El sistema de transmissió és l’encarregat de transmetre la rotació del motor fins a les rodes 

per a fer-les girar per tal que el vehicle avanci.  

6.1.6.1. Caixa de transmissió 

Consisteix en una reductora que es basa en un tren d’engranatges que s’engrana al motor 

per a augmentar el parell que aquest proporciona.  

El motor és capaç d’exercir una potència màxima determinada que es calcula a partir de la 

Articulació 1 

Imatge 15 Cadena cinemàtica tancada del 

sistema de direcció. 

Articulació 1 

Imatge 14 Posicionament del 

sistema de direcció en un Rock 

Crawler de RC. 

Barra d’unió 

Servomotor 

Imatge 16 Unió entre el servomotor i la cadena 

cinemàtica. 
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velocitat de rotació i el parell mitjançant la següent expressió on W és la potència, M és el 

parell exercit i w és la velocitat angular: 

𝑊(𝑊) = 𝑀(𝑁𝑚) 𝑥 𝑤(𝑟𝑎𝑑/𝑠) 

Equació 1 Potència que ofereix un motor. 

La reductora redueix la velocitat de rotació del motor, però n’augmenta el parell, transmetent 

la rotació als eixos d’accionament. 

 

Imatge 17 Reductora de la caixa de transmissió. 

6.1.6.2. Eixos de d’accionament 

Transmet la rotació de la caixa de transmissió fins als dos eixos de revolució. Aquests eixos 

d’accionament estan constituïts per tres barres unides amb unions de junta de Cardan. 

• La primera (barra 1) s’engrana a l’engranatge de la caixa de transmissió.  

• La del mig (barra 2), la més llarga, és en un èmbol (parell prismàtic [8]) i és la que 

permet traslladar la rotació fins a l’alçada de l’eix de revolució. 

• L’última  (barra 3) s’engrana al diferencial de l’eix de revolució. 

 

Imatge 18 Eixos d’accionament. 

6.1.6.3. Diferencial 

Per a permetre que les dues rodes puguin girar a velocitats diferents i poder realitzar les 

corves, es necessiten els diferencials. El funcionament d’aquests es basa en la unió de dues 

barres (barres verdes de la imatge 19) mitjançant engranatges. 
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 El cas més bàsic d’un diferencial, és el d’un engranatge gran (engranatge 1 de la imatge 19) 

que gira lliurement al voltant d’una de les barres verdes de la imatge 19. Aquest està engranat 

a l’eix d’accionament engranatge taronja de la imatge 19, que el fa girar i és solidari a l’eix 

instantani de rotació i lliscament (EIRL) de 2 engranatges més petits (engranatges blaus de la 

imatge 19)  l’EIRL dels quals és perpendicular a l’EIRL de l’engranatge 1. Ambdós 

engranatges petits estan engranats als dos engranatges verds de la imatge 19 l’EIRL dels 

quals són les barres verdes de la imatge 19.  

Les dues barres verdes de la imatge 19 formen l’eix de revolució de les rodes. 

 

Imatge 19 Diferencial. 

6.1.6.4. Engranatge de les rodes amb l’eix de revolució de les rodes 

Per a les rodes posteriors, com que no s’hi controla la direcció, l’EIRL d’aquestes té la direcció 

de l’eix de revolució de les rodes. Per tant és solidària a l’eix de revolució. Per al cas de les 

rodes davanteres com s’hi controla la direcció, és necessari que puguin dur a terme el 

moviment de rotació respecte l’eix de revolució determinat pel sistema de direcció. Per a fer-

ho, s’ha de poder girar l’EIRL de cada roda per a que formi un angle amb l’eix de revolució de 

les rodes, això es fa combinant un tren d’engranatges amb una junta de Cardan.  

 

Imatge 20 Eix d'accionament davanter. 
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Imatge 21 Junta de Cardan per a poder girar l'EIRL de la roda. 

6.2. Components elèctrics 

6.2.1. Servomotor 

Mitjançant el servomotor és proporciona la direcció al vehicle. Aquests és un motor de 

contínua que te la capacitat d’orientar-se en una posició i mantenir-la (sempre i quan estigui 

dins del seu rang) [9].   

Per a poder mantenir l’orientació desitjada aquest està compost per diferents components per 

tal de poder fer un llaç tancat en el control del motor. 

Els components que incorpora són: 

• Motor de contínua: executa el moviment desitjat. 

• Reductora: Redueix la velocitat de rotació del motor, però n’augmenta el parell i 

transmet la rotació del motor a l’exterior. 

• Potenciòmetre: permet mesurar si l’orientació en la qual es troba és la correcta. 

• Circuit de control: rep la informació del potenciòmetre i dóna ordres al motor per a 

corregir la posició. 

 

Imatge 22 Esquema d’un servomotor (esquerra) i servomotor adquirit (dreta). 
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6.2.2. Motor elèctric 

El motor elèctric en els cotxes de RC, és l’encarregat de l’acceleració del cotxe.  

Donat que la bateria subministra corrent continu cap al motor, no s’acostuma a veure motors 

trifàsics per als cotxes de RC, ja que a més del motor caldria un convertidor i el cost dels 

components serien més elevats. 

Tot i que els motors sense escombretes són de més qualitat que els d’escombretes [9], els 

cotxes de RC que es venen de sèrie acostumen a fer servir motors d’escombretes degut al 

seu baix cost. Els motors d’escombretes són una bona opció, ja que poden donar la potència 

necessària i el control de la velocitat és més senzill, per tant també es redueix el cost del 

controlador. En els casos analitzats, els motors d’escombretes són de 21 i 35 bobines. Un 

major nombre de bobines permet exercir més parell. D’altra banda, un menor nombre de 

bobines permet assolir més revolucions per minut (rpm). 

 

Imatge 23 Motor d'escombretes adquirit. 

6.2.3. Bateria 

Les bateries que s’utilitzen per als cotxes de RC són o bé les bateries de Níquel-Hidrur 

Metàl·lic (NiMH), o bé les de Liti i Polímer (LiPo). 

A continuació s’exposarà una taula comparativa entre les dues: 

 
 LiPO NiMH 

C
A

R
A

C
T

E
R

ÍS
T

I

Q
U

E
S

 

P
R

IN
C

IP
A

L
S

 Bona relació pes-capacitat SI NO 

Necessitat d’un ESC més complex. SI NO 

Risc d'explosió/inflamació SI NO 
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Econòmica NO SI 

C
A

R
A

C
T

E
R

ÍS
T

IQ
U

E
S

 

S
E

C
U

N
D

À
R

IE
S

 
Necessitat de que estigui carregada del tot abans 

d'utilitzar-la. 
NO SI 

Necessitat de descarregar-la del tot abans de 
carregar. 

NO SI 

Efecte memòria.1 NO SI 

Necessitat d’un carregador més complex SI NO 

Taula 5 Comparació bateries LiPo i NiMH [10]. 

A partir de la taula 5 es pot apreciar que les bateries NiMH satisfan més característiques 

principals que les LiPo.  

 

Imatge 24 Bateria adquirida. 

6.3. Components electrònics 

6.3.1. Conjunt Emissor-Receptor 

L’emisora emet en forma d’ones de radiofreqüència les comandes del conductor. El receptor 

rep les ones emesses per l’emissora i les transforma en senyals elèctrics. Els conjunts 

emissor-receptor poden tenir diversos canals per a transmetre diferents ordres. Els Rock 

Crawlers acostumen a utilitzar 2 canals, un que envia senyals de control al ESC per a controlar 

el motor elèctric, i un segon per a enviar senyals de control al servomotor. 

 

1 L’efecte memòria és el que ve provocat si la bateria es carrega inadequadament, fet que provoca una 

disminució de la capacitat de les bateries. 
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Per a alimentar el receptor, l’ESC acostuma a convertir la tensió subministrada per la bateria 

a normalment 5V per a ser subministrats al receptor. El receptor a més de transmetre els 

senyals al servomotor, també hi subministra l’alimentació de 5 V provinents de l’ESC. 

Per a alimentar l’emissor s’utilitzen generalment un parell de piles AA. 

En les competicions només està permès que les emissores tinguin dos canals, un per a la 

direcció i un altre per a l’acceleració. 

En els dos casos estudiats l’emissora emet a una freqüència de 2,4 GHz. Aquesta freqüència 

és la que s’utilitza preferentment per a radioenllaços mòbils, sota la consideració d’ús privatiu, 

conforme a la assignació de canals segons la llei 9/2014, de 9 de maig. 

 

Imatge 25 Emissor adquirit. 

6.3.2. ESC 

El controlador de velocitat rep la informació com a senyals elèctrics, els processa i transmet 

les ordres d’accionament al motor. 

 

Per a fer-ho s’utilitzen tècniques de modulació de l’amplada de pols (PWM, de l’anglès pulse 

width modulation). La qual permet regular la potència que rep el motor. Per al cas que ens 

ocupa, tant la font d’alimentació (bateria) com els motors treballen amb corrent continu, per a 

dur a terme el PWM es realitzen polsos de corrent que alternen entre un valor alt i un baix. La 

freqüència de commutació entre el valor alt i el baix és elevada, de manera que els 

components mecànics només perceben el valor mig de la potència.  

El PWM pot implementar-se, per exemple, amb un comparador analògic que compari el 

senyal modulador d amb un senyal portador triangular pt amb període Ts i valors compresos 

entre 0 i 1. El comparador permet que mentre el senyal d sigui superior al pt habiliti el senyal 

de sortida que rep el motor s, mentre que quan el pt superi al d el deshabilita. D’aquesta 

manera s’aconsegueix regular l’amplada dels polsos del senyal s i conseqüentment la 

potència que rep. [11] 
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Un PWM queda completament definit amb el seu cicle de treball (de l’anglès Duty Cycle, D), 

amb la seva freqüència i la tensió del seu valor alt i baix.2 

 

Gràfica 2 Control de l’amplada dels polsos del PWM 

Pel que fa al motor d’escombretes, es connecta al ESC mitjançant dos cables. Un és la tensió 

d’alimentació i l’altre la massa, però per a poder canviar el sentit de gir del motor l’ESC utilitzant 

un pont en H alterna quin dels dos és la massa i quin és la tensió d’alimentació. Alhora l’ESC 

també utilitza un PWM per activar i desactivar la tensió d’alimentació, de manera que es regula 

la potència que rep el motor. 

A l’hora de l’elecció s’ha tingut en compte que és diferent el funcionament d’un ESC programat 

per a un motor d’escombretes que per a un sense escombretes, per tant s’ha tingut en compte 

aquest aspecte a l’hora de l’elecció. 

També és possible realitzar el control dels motors utilitzant una placa Arduino o una Raspberry 

Pi, una bateria i un pont en H. 

 

Imatge 26 ESC i receptor adquirits (estan integrats conjuntament). 

 

2 El PWM també es pot utilitzar per a transmetre senyals, no només per a regular la potència. De fet els 

senyals que envia el receptor són PWM. 
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6.4. Components adquirits 

Per a l’obtenció dels diferents components  necessaris per a la construcció del Crawler, s’ha 

decidit adquirir un kit del qual s’en aprofitarà els components elèctrics i electrònics, així com 

els components mecànics que no es construiran. 

El kit escollit és el “Crawler FTX Outback 2 Ranger KIT”. Aquest kit incorpora tots els 

components necessaris per al muntatge del Rock Crawler model Outback Ranger 2. S’ha 

escollit aquest kit, perquè és model amb característiques semblants al dos models analitzats, 

però amb una diferència econòmica notable. A continuació s’exposen els diferents 

components del Rock Crawler que s’aprofitaran: 

Component Característiques 

Roda  
Pneumàtic súper tou  amb espuma viscoelàstica de 10 cm de 

diàmetre 

Sistema de 
direcció 

Està integrat junt amb el servomotor, l'eix d'accionament davanter i 
les rodes. 

Sistema de 
transmissió 

S'aprofita tot el sistema de transmissió, excepte els eixos 
d'accionament, els quals s'haurà de modificar per a que siguin més 
llargs. La relació de transmissió de la caixa de transmissió és 57:1. 

ESC 
S'aprofita el controlador, per a poder controlar el vehicle amb 

l'emissor, per RC. 

Servomotor 
Està integrat juntament amb l'eix d’accionament davanter. Ofereix un 

parell de 3 kg cm 

Motor elèctric 
Està integrat juntament amb la caixa de transmissió. Motor 

d’escombretes. 

Bateria 
Bateria NiMH que ofereix una tensió de 7,2V i te una capacitat de 

1500 mAh. 

Conjunt 
Emissor-
Receptor 

Funcionen a una freqüència de 2,4 GHz. L'emissora té  dos canals i el 
conjunt permet configurar la posició correcta de les rodes. 

Taula 6 Components aprofitats del “Crawler FTX Outback 2 Ranger KIT”. 

Per a poder controlar el vehicle remotament des de l’ordinador utilitzant WI-FI, s’ha incorporat 

una Raspberry Pi, una placa de prototipatge, un controlador, un commutador, una càmera 

amb dos servomotors per a controlar-ne l’orientació  i una bateria petita específica per a la 

Raspberry Pi.  

D’aquesta manera es podrà controlar el vehicle tant per RC com remotament des de 

l’ordinador i per a seleccionar el mode de control es farà actuant el commutador. 

S’ha realitzat un estudi de consum de les dues bateries, la que alimenta a la Raspberry com 

la que alimenta l’ESC. Per a realitzar l’estudi s’ha tingut en compte el valor mig de intensitat 

consumida pels components en funcionament (I) i la capacitat de cada bateria (C). 
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𝑡 =
𝐶

𝐼
 𝑠 

Equació 2 Càlcul del temps de funcionament d’una bateria. 

− Bateria de la Raspberry: Per al cas de la Raspberry, és més senzill realitzar l’estudi, 

donat que el consum d’intensitat d’aquesta és més o menys constant. Segons les 

especificacions de la Raspberry Pi model aquesta pot consumir fins a 2,5A [12] sense 

inconvenients. Tenint en compte que la bateria adquirida té una capacitat de 

3800mAh, el temps de duració de la bateria a màxim funcionament serà: 

𝑡 =
3800𝑚𝐴ℎ

1000𝑚𝐴ℎ/𝐴ℎ ∗ 2,5𝐴
= 1,52 ℎ 

Equació 3 Càlcul del temps de funcionament de la bateria de la Raspberry. 

És a dir que podria funcionar durant una hora i mitja si la Raspberry consumeix el 

màxim corrent possible, però en realitat la Raspberry consumirà un corrent molt inferior 

a 2,5A ja que la majoria del consum serà per transmetre senyals, no alimentarà cap 

motor de consum elevat com podria ser el d’escombretes o el servomotor encarregat 

de direcció del vehicle.  De manera que el temps real de funcionament s’estima que 

sigui bastant superior al determinat.  

− Bateria del ESC: La intensitat que consumeix l’ESC no és constant ja que el motor 

consumeix molta més intensitat accelerant en pujada que en el pla, quan gira els 

servomotors consumeixen més ja que han d’exercir un parell més elevat per a 

mantenir la posició de gir de les rodes. Per tant la intensitat que consumeix depèn molt 

del circuit per on s’ha de moure el Crawler i del conductor. 

Per a saber la intensitat que consumirà l’ESC s’ha analitzat un cas crític en el qual s’ha 

mesurat amb un multímetre, la intensitat que consumeix l’ESC en el cas de màxima 

potència aplicant un moment als eixos del motor i al servomotor fins que el valor de la 

intensitat s’ha estabilitzat. S’ha analitzat que com a molt pot arribar consumir al voltant 

de 1,5 A. Així doncs, s’ha calculat el temps que durarà la bateria en les pitjors 

condicions. 

𝑡 =
1500 𝑚𝐴ℎ

1000 𝑚𝐴ℎ
𝐴ℎ

∗ 1,5𝐴
= 1 ℎ 

Equació 4 Càlcul del temps de funcionament de la bateria del Crawler. 
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Aquest temps és considera suficient ja que es tracta del cas de màxim consum, el 

Crawler no es trobarà en aquest estat tota l’estona, de manera que la duració de la 

bateria serà de més d’una hora. 

A l’Annex 3 es pot veure l’esquema de connexions utilitzats tant al control per RC com 

al control per WI-FI. 
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7. Predimensionament 

7.1. Tipologia del xassís 

Els xassís dels cotxes de RC es basen en dues bigues d’algun material tenaç, habitualment 

de secció en forma de U.  Tot i que els perfils de parets primes oberts tenen males propietats 

a torsió, tenen molta resistència a esforços de flexió en les direccions x i y de la imatge 27. 

Això és degut a que tenen un moment resistent elevat en aquestes al tenir la massa allunyada 

del CG de la secció. 

  

Imatge 27 Secció en U de la biga del xassís. 

Encara que les seccions en U individualment tenen un mal comportament a torsió, a l’unir les 

dues seccions en U, l’estructura resultant del xassís no té aquest mal comportament. Per a la 

unió de les dues bigues amb secció U, s’utilitzaran barres circulars d’alumini i dues barres 

rectangulars que faran de para-xocs. D’aquesta manera es poden aprofitar algunes barres per 

a subjectar els diferents suports per als components elèctrics, electrònics i el motor. 

 

 

 

 

 

El xassís s’intenta elevar el màxim possible per a poder passar per sobre els obstacles. L’eix 

de rotació de les rodes determina l’alçada mínima del xassís. Això vol dir que amb els 

amortidors comprimits al màxim en cap moment el xassís estarà més baix que l’eix de les 

rodes. S’ha de tenir en compte però, que a l’elevar el xassís també s’eleva el CG, fet que en 

Imatge 28 Xassís de un Rock Crawler. 
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redueix l’estabilitat de l’estructura. 

 

Imatge 29 Disseny de l’estructura del Crawler. 

Per altra banda com es convenient baixar el CG, es dissenya el xassís de manera que queden 

dos trams  paral·lels a terra elevats (trams 1 i 3 de la imatge 30) i un entremig d’aquests a 

menor alçada (tram 2 de la imatge 30). Els trams 1 i 3 són més elevats per a integrar el sistema 

de suspensió. L’espai que hi ha entre els eixos de revolució s’aprofita per baixar l’alçada del 

tram 2, baixant així el CG, tot respectant el requeriment d’alçada mínima del xassís.  

 

Imatge 30 Disseny de la biga del xassís. 

Segons els components que incorpori el Crawler la llargària dels trams variarà, per a poder 

col·locar-los. Els components que sostindrà el xassís seran el motor, el conjunt d’elements 

elèctrics i electrònics per al control del vehicle i la bateria. 

Al tram 1 (tram davanter) s’hi ha de col·locar els components electrònics, ja que aquests 

incorporen la càmera que ha de permetre veure la direcció que segueix el vehicle. Es podria 

considerar de separar la càmera del la resta de components electrònics. Tot i així és 

convenient minimitzar la longitud del cablejat de la càmera ja que al tenir moviment relatiu 

respecte al xassís, podria enganxar-se o fer-se malbé, addicionalment també es minimitza 

cost i es redueixen les interferències. Es per això que s’agrupen tots els components 

Eix de rotació 

Silueta de 

la roda 

Alçada mínima 

del xassís 

Alçada del 

xassís 

Xassís 

Tram 2 

Tram 1 Tram 3 
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electrònics. 

Al tram 2 s’hi ha de col·locar el motor, Al tenir dos eixos d’accionament que s’uneixen als eixos 

de rotació de les rodes, és convenient col·locar-lo al tram mig del vehicle. Així els eixos 

d’accionament ocupen el mínim espai possible. 

Al tram 3, s’hi ha de col·locar la bateria i l’ESC, per  a tal de centrar el CG sense elevar-lo 

gaire, de manera que tots els amortidors treballin aproximadament el mateix. 

S’ha decidit anomenar a les diferents unions de la biga de la següent manera: 

 

Imatge 31 Assignació de noms a les diferents unions de les bigues. 

7.1.1. A continuació s’ha realitzat un estudi de l’equilibrat del xassís. 

Per al càlcul de la posició del CG del xassís, s’ha pesat els diferents components, s’ha trobat 

els CG dels diferents suports mitjançant el programari Solid Works, s’ha estimat el CG dels 

diferents components que es col·locaran als suports i per últim s’ha realitzat el càlcul de la 

posició del CG del conjunt de tots els components i suports. 

S’ha suposat una posició aproximada dels CG de cada component: 

− Raspberry Pi amb els diferents components que incorpora, s’ha aproximat aquesta a 

un ortoedre de densitat uniforme i de unes dimensions de 42 mm d’amplada, 56 

d’alçada i 87 de lonitud. 

− La càmera s’ha aproximat a dos ortoedres de densitat uniforme, els dos 

servomotors. La càmera en si té un pes molt petit en comparació amb els 

servomotors per tant s’ha estimat que tota la massa del conjunt estarà als dos 

servomotors. Els dos servomotors tenen unes dimensions de 12 mm d’amplada, 35 

d’alçada i 28 de longitud. 

− La bateria  s’ha aproximat a un ortoedre de densitat constant de 32 d’amplada, 17 

d’alçada i 101 de longitud. 

− L’ESC s’ha aproximat a un ortoedre de densitat constant de 32 d’amplada, 13 

d’alçada i 63 de longitud. 

− El motor s’ha aproximat a un cilindre de densitat constant amb unes dimensions de 

A B C D 
F E 

H I G 
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67 de longitud, 42 de diàmetre. 

− Un cop determinats els CG de cada element, s’ha trobat els CG de cada suport 

utilitzant programari Solid Works.  

 

Imatge 32 Xassís del Crawler amb els diferent suports per al càlcul del balancejat. 

Per a determinar el CG del conjunt, s’ha agafat com a punt de referència el punt que es 

troba a la part més baixa i  just al centre del xassís. 

 

Imatge 33 Punt de referència creat per a determinar la posició del CG. 

Raspberry 

Càmera 

ESC 

Bateria 

Motor 
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Imatge 34 Distàncies entre cada CG i el punt de referència. 

A partir de les distàncies i els pesos s’ha realitzat la taula següent: 

Peça Massa (g) d,x (mm) d,y (mm) d,z (mm) 

Suport Càmera 21,10 -83,01 54,84 0,27 

Càmera 54,00 -186,56 88,5 -8,25 

Suport Raspberry 52,67 -84,1 45,55 0 

Raspberry i components 166,00 -84,13 56 0 

Suport Motor 8,46 -3,95 5 0,08 

Motor 185,00 0,37 28,5 -2,5 

Suport Bateria i ESC 34,43 125,95 49,25 0,08 

Bateria 147,00 124,62 54,72 0 

ESC 55,00 105,56 69,72 0,25 

Taula 7 Masses dels diferents components i suports i les seves distàncies respecte al punt 

de referència. 

A continuació, s’ha procedit a realitzar el càlcul de la posició del CG respecte al punt de 

referència, utilitzant la formula següent. 

Raspberry 

Suport de la 

Raspberry 

Càmera 

Suport de la càmera 

ESC ESC 

Bateria 

Suport de la bateria i 

l’ESC 

Motor 

Suport del motor 
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𝑑𝐶𝐺,𝑗 =
∑ 𝑑𝑖 · 𝑚𝑖

𝑁
𝑖=1

∑ 𝑚𝑖
𝑁
𝑖=1

 

𝑑𝐶𝐺,𝑥 = −2,38 mm; 𝑑𝐶𝐺,𝑦 = 50,47 mm ; 𝑑𝐶𝐺,𝑧 = −1,22 mm 

Equació 5 Distància entre el CG i el punt de referència.(j =x,y o z les tres direccions de 

l’espai, i=1,...,9 fa referencia a cada un dels elements i suports). 

 En les direccions x i z les distàncies del CG del conjunt respecte al de xassís, són molt 

petites en comparació a tota la longitud que té el vehicle, per tant s’ha considerat, que 

d’aquesta manera el CG del Crawler queda centrat.  Pel que fa a la distància en y, no és 

una distància petita però tenint les limitacions que hi ha en el Crawler per a que no hi haigi 

interferències amb els eixos de revolució ni el sevomotor, fa que resulti complicat disminuir 

més aquesta alçada. 

7.2. Tipologia de sistema de suspensió 

El sistema de suspensió dels Crawlers té dos graus de llibertat que són els següents:  

− Desplaçament al llarg de l’eix Y: 

permet al Crawler pujar les dues rodes alhora, en el cas que ambdues pugin un 

obstacle. 

 

 

Imatge 35 Moviment de translació vertical del sistema de suspensió. 

− Rotació al voltant de l’eix X: 

permet al Crawler aixecar una roda mentre l’altra es manté, en el cas que només una 

hagi de travessar l’obstacle.  
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Imatge 36 Moviment de rotació del sistema de suspensió. 

Per a aconseguir aquest moviments s’utilitzen vuit barres d’unió, quatre per a la suspensió 

darrera, i quatre per a la davantera. Aquestes barres d’unió, tenen ròtules esfèriques als dos 

extrems i afegeixen una única restricció de moviment en la direcció de la barra, tal i com 

s’indica en la imatge 37. 

 

Imatge 37 Moviments que restringeix una barra d'unió. 

Així doncs, utilitzant quatre barres és possible restringir quatre dels sis graus de llibertat 

possibles que té un sòlid rígid (3 traslacions i 3 rotacions), sense mal condicionament. El mal 

condicionament apareix quan la geometria dels enllaços i el sòlid, elimina graus de llibertat 

addicionals.  

A continuació s’ha realitzat un anàlisi de les restriccions d’enllaços que aporten les quatre 

barres d’unió a l’eix. 

 

Imatge 38 Composició de les restriccions de les 4 barres. 

 

Z 



Pàg. 60  Memòria 

 

En la imatge 38, es pot apreciar de color taronja les 4 restriccions de moviment independents 

de cada barra. En blau es pot observar les quatre restriccions resultants que el conjunt de les 

barres aporten sobre l’eix de rotació de les rodes. Així doncs, el moviment relatiu entre el 

xassís i l’eix de revolució de les rodes, només té els dos graus de llibertat desitjats. 

   

Imatge 39 A l’esquerra translació resultant i a la dreta rotació resultant. 

Per a completar el sistema de suspensió s’incorporen dos conjunts molla-esmorteïdor, que 

mantenen les rodes en contacte amb el terra alhora que, comprimint-se i allargant-se, 

esmorteeixen el moviment relatiu entre l’eix de revolució de les rodes i el xassís reduint la 

transmissió de moviments bruscos al xassís durant la conducció en travessar obstacles. 

 

Imatge 40 Sistema de suspensió sencer. 

7.3. Disseny preliminar 

A continuació es presentaran tots els components que s’ha dissenyat per a la construcció del 

Crawler. Els plànols dels diferents components es troben a l’Annex 1. 

7.3.1.  Biga 

Per a dissenyar la biga s’ha tingut en compte les dimensions dels components que incorporarà 

Conjunts molla-

esmorteïdor 



Disseny d’un vehicle Rock Crawler elèctric  Pàg. 61 

 

el vehicle, i el procediment de construcció que s’utilitzarà. 

 

Imatge 41 Bigues. 

S’ha seguit els passos següents per a definir el disseny final de la biga: 

1. Primerament tal i com ja s’ha explicat a l’apartat de tipologia del xassís s’ha escollit un 

perfil en forma de C d’un gruix de 1 mm, una alçada de 10mm i una amplada de 10 

mm. Segurament el xassís seria capaç de funcionar correctament amb seccions més 

petites, però d’aquest és un perfil industrial fàcil d’obtenir i això en facilita molt el procés 

constructiu. 

 

Imatge 42 Plànol de la secció en C. 

2. Al tram 1, s’hi col·locarà els components electrònics. Aquests components es 

divideixen en dos blocs, la Raspberry Pi (930 mm de llargada) per al control utilitzant 

connexió WI-FI i la càmera. Per a evitar que el servomotor interfereixi amb el suport 

de la Raspberry Pi, aquest es col·locarà entre els amortidors i el motor (el servomotor 

es col·loca a la part superior de l’eix de revolució de les rodes davanteres). 

Addicionalment s’ha de dissenyar el tram de manera que les rodes de 100 mm  de 

diàmetre no sobresurtin. D’aquesta manera en cas d’impacte frontal colpejarà el para-

xocs i no la roda. Tenint en compte aquests dos requeriments la mínima longitud del 

tram possible és de 147 mm. 
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Imatge 43 Distàncies del tram 1. 

3. El tram 2, s’ha col·locat a una alçada de 40 mm per sota dels altres dos trams. 

D’aquesta manera es pot col·locar el motor a una menor alçada per a que els eixos 

de transmissió no interfereixin amb els altres components i baixar el centre de gravetat.  

La longitud d’aquest tram és de 74 mm, la  mateixa que la longitud del motor. 

 

Imatge 44 Distàncies del tram 2. 

4. El tram 3, s’ha dissenyat de manera que sigui suficientment llarg per a col·locar-hi el 

suport de la bateria (109 mm). També s’ha considerat de dissenyar un sistema de 

suspensió de dimensions semblants a les davanteres. Per finalitzar el disseny s’ha 

tingut en compte que les rodes de 100 mm no sobresurtin del tram. Així doncs la  

longitud del tram és de147 mm. 

Servomotor 
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Imatge 45 Distàncies del tram 3. 

5. Els trams d’unió entre el tram del mig i els altres dos s’han dissenyat de manera que 

formin un angle de 125º.  

 

Imatge 46 Angle format entre els trams d'unió i els altres trams. 

D’una banda cal complir amb la hipòtesi de peça prismàtica, una de les 

característiques de la qual, descriu que la directriu de la peça ha de ser variable 

suaument (és a dir amb angles el més propers a 180º com sigui possible). Ja que els 

canvis en la direcció de la directriu d’una peça donen peu concentracions de tensions. 

 

D’altra banda cal fer l’angle el més proper a 90º com sigui possible, ja que són els 

trams rectes els que s’aprofiten per a col·locar-hi els diferents components. Així doncs, 

una bona solució de compromís és 125º. 

 

6. S’hi ha fet diferents forats de 3 mm a la biga, ja que s’utilitzarà cargols de mètric (M) 3 

per a fixar els diferents components 

S’ha intentat separar els forats de les els canvis de direcció de la directriu de la peça 

perquè en aquests punts les tensions són més elevades, si és fa un forat, dona peu a 

concentracions de tensions elevades. Però per a dissenyar el sistema de suspensió 

s’ha de col·locar dos forats  a prop dels dos punts singulars del tram del mig.  

Tram d’unió 
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7.3.2. Suport dels amortidors 

 

Imatge 47 Suports dels amortidors. 

Per al disseny del suport dels amortidors s’ha seguit el següent procediment: 

1. S’ha tingut en compte que els amortidors estirats mesuren 64 mm, mentre que 

comprimits mesuren 37 mm. És a dir que tenen un recorregut de 27 mm. L’alçada 

adient serà aquella en la que el punt més baix del xassís no quedi per sota de l’eix de 

revolució de les rodes quan els amortidors estiguin comprimits. 

 

Imatge 48 Alçada de l'eix de revolució amb els amortidors comprimits. 

Per a aconseguir-ho la unió amortidor-suport ha d’estar a 23 mm d’alçada respecte de 
la directriu de la biga. 

 
2. El suport es fixa amb cargols a la biga en dos punts separats 40 mm. 

Dels 2 punts d’unió en surt un perfil rectangular i s’uneixen a l’alçada de 23 mm, on es 
col·locarà la unió suspensió-suport. Aquests dos perfils formen un angle de    98,86 º,  
donat que és un canvi brusc en la directriu es possible que es provoquin tensions 
elevades que podrien donar problemes, és per això que també s’hi ha afegit una unió 
de 5mm de gruix entre aquests dos perfils per a donar més resistència davant els 
diferents esforços a l’estructura. 

 

Imatge 49 Vista del suport d’un amortidor. 

Unió de 5 mm de 

gruix 

Angle de 98,86º 



Disseny d’un vehicle Rock Crawler elèctric  Pàg. 65 

 

 
3. Per a que la roda no sobresurti del xassís i el servomotor no interfereixi amb el suport 

de la Raspberry tal i com s’ha comentat en la descripció de la biga, la primera unió 
suport biga s’ha hagut de col·locar a 52 mm de l’inici de la biga. D’aquesta manera 
davant d’un impacte frontal del  cotxe, l’impacte l’absorbirà el xassís i no les rodes. 

4. Per fixar els amortidors al suport, s’utilitzarà una peça amb cargol en un extrem i una 
ròtula esfèrica a l’altre. Pel cantó del cargol es fixarà al suport i per l’altre a l’amortidor. 

7.3.3. Para-xocs 

  

Imatge 50 Para-xocs. 

Per al disseny del suport dels amortidors s’ha seguit el següent procediment: 

1. Per a dissenyar el para-xocs, s’utilitzarà una planxa tallada amb tall làser i es soldarà 

a les dues bigues.  

2. Tindrà una amplada de 2 mm. Serà l’encarregada d’absorbir els impactes i tindrà una 

funció estructural com a element d’unió de les dues bigues. 

3. La peça plana tindrà una longitud de 84 mm (la distancia de separació entre les cares 

externes de les dues bigues) i una alçada de 10 mm. 
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7.3.4. Suport del motor 

 

Imatge 51 Plànols del suport del motor. 

S’ha seguit els següents passos per a dissenyar el suport del motor: 

1. Primerament s’ha analitzat la distància de separació de les dues bigues. Per fer-ho 

s’ha mesurat l’amplada dels diferents elements que haurà de suportar el xassís, ja que 

el que sigui més ample determinarà la distància de separació. Finalment, la Raspberry 

Pi amb 64 mm d’amplada ha determinat la distància entre les bigues, 84 mm (per la 

cara externa de la secció en C), d’aquesta manera hi ha suficient distància com per a 

afegir-hi els suports. 

 

Imatge 52 Distància de separació entre les bigues. 

2. Per fixar el suport a les bigues, s’utilitzen les barres d’unió entre les dues bigues del 

xassís  que estan separades 30 mm. 

3. El suport tindrà un gruix de 8 mm, una llargada de 55 mm i una amplada de 40 mm. 

4. Per fixar-hi el motor s’hi ha fet quatre forats de 2 mm de diàmetre. Es fixarà el motor 

al suport utilitzant quatre cargols. 

5. També s’utilitzarà aquest suport per a fixar-hi les barres inferiors d’unió entre el xassís 
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i els eixos de revolució. Per fer-ho s’ha fet entrades a la peça i s’aprofitarà els cargols 

de les barres d’unió entre les dues bigues del xassís per a fixar també les unions de 

les barres d’unió. 

 

Imatge 53  Vista del suport per al motor. 

7.3.5. Suport de la batería i l’ESC 

 

Imatge 54 Suport de la bateria. 

Per al disseny del suport de la bateria i l’ESC s’ha seguit els següents passos: 

1. La base del suport mesura 3 mm de gruix, 109 mm de llarg i 41 mm d’ample. 

2. Per fixar el suport a les bigues s’ha afegit quatre parets de 3 mm de gruix i 30 mm 

d’alçada, que es fixen a la biga utilitzant cargols. Aquestes parets addicionalment 

evitaran que la bateria i l’ESC es moguin, però no serà suficient com per a fixar-los. 

3. Per a fixar-los del tot s’utilitzarà una cinta adhesiva per un costat i amb corretja marca 

VELCRO® per l’altre. 

Forats de 2 mm 

Entrades 
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4. La separació entre els dos forats per on passaran els cargols és de 40 mm per a 

aprofitar els cargols que uneixen els suports de les suspensions a les bigues. 

5. S’hi ha fet un forat per a poder passar els cables de la bateria. 

7.3.6. Suport Raspberry Pi 

 

Imatge 55 Suport de la Raspberry Pi. 

Per al disseny del suport de la Raspberry Pi s’ha seguit els següents passos: 

1. La base del suport mesura 3 mm de gruix, 95 mm de llarg i 64 mm d’ample. 

2. Per fixar el suport a les bigues s’ha afegit quatre parets de 2 mm de gruix i 40 mm 

d’alçada, que es fixen a la biga utilitzant cargols. Aquestes parets addicionalment 

evitaran que la Raspberry es mogui, però no serà suficient com per a fixar-la. 

3. Per a fixar la Raspberry del tot s’utilitzarà una cinta adhesiva per un costat i amb 

corretja marca VELCRO® per l’altre. 

4. La separació entre els dos forats per on passaran els cargols és de 40 mm per a poder 

aprofitar un dels cargols que uneixen els suports de les suspensions a les bigues. El 

segon cargol per a acabar de fixar la peça es col·locarà a prop del final del tram.  

5. Els forats per a fixar els cargols es faran a 12 mm de la part davantera de la peça, 

d’aquesta manera en mutar-la al xassís, quedarà prou enrederida per a evitar que la 

peça i el servomotor interfereixin. 
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7.3.7. Suport càmera 

 

Imatge 56 Suport de la càmera. 

Per al disseny del suport de la càmera s’ha seguit els següents passos: 

1. S’ha dissenyat la base on es fixarà la càmera de manera que quedi lleugerament 

elevada de les bigues en C. D’aquesta manera s’evita que el servomotor i el suport de 

la càmera interfereixin en comprimir-se la suspensió davantera. 

2.  S’ha dissenyat amb una longitud de 58 mm per a aprofitar les perforacions en les 

bigues que serveixen per subjectar les suspensions. 

3. S’ha perforat la peça amb quatre forats per a fixar-hi la base de la càmera. Aquestes 

perforacions s’han fet a la par esquerra de la peça tenint en compte el  moviment de 

rotació dels servomotors que suporten la càmera. 

7.3.8. Barres d’unió entre l’eix de revolució i el xassís 

Les vuit barres d’unió es divideixen en tres tipus diferents: 

 

Imatge 57 Barres d'unió entre l’eix de revolució i el xassís, en vermell les davanteres. 

inferiors, en groc les superiors i en verd les posteriors inferiors. 
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La llargada de les barres d’unió inferiors varia entre les davanteres i les posteriors, degut a 

que el suport del motor no està centrat al tram inferior de la biga (per a tal de poder fer cabre 

el motor en aquest tram). Es podria haver fet més gran el suport del motor per a fer que 

tinguessin les mateixes dimensions, però d’aquesta manera s’estalvia material.  

Per a determinar la llargada de les barres d’unió, s’ha col·locat els amortidors estirats en 

posició vertical i l’eix de revolució paral·lel al para-xocs. Aleshores s’ha mesurat utilitzant amb 

l’eina measure del programa Solid Works la distància entre les diferents unions. 

 

Imatge 58 Distàncies entre les unions per a determinar la longitud de les barres. 

Es construirà 3 tipus de barres d’unió: 

• Superiors: 77 mm de llargada. 

• Inferiors davanteres: 103 mm de llargada. 

• Inferiors posteriors: 110mm de llargada. 

El diàmetre de les barres d’unió és de 5 mm, s’ha decidit aquesta dimensió ja que es tracta 

d’un perfil industrial fàcil d’aconseguir i que podrà suportar els esforços que pateixi. 
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7.3.9. Barres d’unió entre les dues bigues 

 

Imatge 59 Barres d’unió entre les dues bigues. 

Tindran la funció de mantenir unides les dues bigues del xassís per a la part central i suportar 

el suport del motor i les unions inferiors. 

Tenen un radi de 2,5 mm i una llargada de 80 mm (la mateixa que la distància entre bigues). 

S’aprofitaran els perfils de les barres d’unió entre el xassís i els eixos de revolució. 

El conjunt d’aquestes, juntament amb les bigues i els para-xocs formen el xassís del vehicle, 

entenent com a xassís l’estructura rígida que sosté i aporta la rigidesa del vehicle. 
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8. Anàlisi mecànic 

En l’anàlisi mecànic s’estudiarà el comportament del xassís quan està sotmès a diferents 

casos crítics. Aquest haurà de ser capaç de suportar-los sense trencar.  

Per a dur a terme aquest apartat, s’ha d’escollir un material per a determinar-ne la tensió 

admissible que no es podrà superar en cap dels casos estudiats.  

Posteriorment a partir de la geometria, les propietats del material del xassís i les condicions 

de contorn de cada un dels casos estudiats, s’utilitzarà l’eina del MEF per a calcular les 

tensions que pateix el xassís. Comparant aquestes tensions amb la tensió admissible 

establerta, es determinarà si la geometria o el material utilitzats son els correctes. 

8.1. Selecció del material 

Per a seleccionar el material que s’utilitzarà en cada peça s’ha tingut en compte diversos 

factors: 

• Primerament s’ha de tenir en compte  els processos de fabricació disponibles. S’ha de 

tenir en compte el procés de fabricació que es durà a terme per a la fabricació de cada 

peça ja que aquest limitarà els materials que es poden fer servir. 

• El tipus d’esforços en els que es veurà sotmesa la peça. Ja que ha de tenir un bon 

comportament davant d’aquests. Per a poder resistir-los utilitzant el mínim material 

possible. Un cop es saben els diferents esforços es maximitzaran propietats dels 

materials com la tensió del límit elàstic, duresa i tenacitat. 

• Minimització de la densitat. Donat que es tracta d’un vehicle, el pes és un factor 

important, ja que en tenir més pes la potència necessària per a moure’l serà més 

elevada i els impactes provocaran forces majors. És per això que sempre s’intenta 

minimitzar la densitat dels materials. 

• El cost per unitat de volum és essencial per a realitzar la selecció dels materials per 

tal de reduir el cost del projecte. 

• La isotropia o anisotropia dels materials s’ha de tenir en compte en les peces que 

tinguin una funció estructural. Per a peces que estan sotmeses a esforços que puguin 

venir de diferents direccions és preferible utilitzar materials isotròpics, mentre que si 

l’esforç que pateix sempre es en la mateixa direcció també es podria utilitzar materials 

anisotròpics. 

• Resistència a la corrosió, és un factor a tenir en compte ja que el crawler pot estar en 

contacte amb l’aigua si creua un bassal o un petit rierol. Per tant es important que no 

s’oxidi. 
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• S’ha de tenir en compte també el factor ambiental, és important que un cop hagi acabat 

la vida útil del crawler, les peces d’aquest es puguin reciclar. 

• S’ha d’evitar utilitzar materials que puguin ser perjudicials per a la salut de les 

persones, ja que és tracta d’un producte que es toca directament amb les mans. Per 

fer-ho es seguiran les indicacions de l’apartat de legislació. A més a més s’ha d’evitar 

la utilització de materials que pugin provocar al·lèrgies. 

A continuació s’ha realitzat una taula comparativa en la que s’assignen pesos del 1 al 10 a les 

diferents propietats que es tindran en compte per a la realització de la selecció dels materials. 

Factor  Pes 

Procés de fabricació 9 

Esforços que suportarà la peça 8 

Minimització del pes 6 

Cost per unitat de volum 6 

Isotropia en components estructurals 9 

Factor ambiental 3 

Evitar materials perjudicials per la salud 10 

Resistència a la corrosió 7 

Taula 8 Comparació dels factors de selecció dels materials. 

Els factors que més importància tenen són factors que s’han de complir obligatòriament i ja 

redueixen  el nombre de materials dels que es pot disposar. 

Posteriorment els esforços als que es sotmetrà cada peça és de vital importància per a les 

peces amb component estructural, però no és una condició que s’ha de complir de manera 

obligatòria i per aquesta raó no s’hi ha donat una importància de 9 o 10. 

La minimització del pes i el cost, així com la resistència a la corrosió són dos factors 

importants, que ajudaran a descartar entre diferents materials amb propietats mecàniques 

semblants. 

Per últim, tant el factor ambiental és un factor que tindria una importància molt elevada, en el 

cas de que la intenció d’aquest projecte fos la comercialització de productes en sèrie. Però 

com que només es construirà un únic prototipus per a us particular, aquest factor no afecta 

tant. Tot i així es tindrà en compte per a acabar de realitzar la selecció.  

Així doncs, s’ha separat els components, segons les funcions i el procés de construcció. 
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Un cop realitzada la classificació, es decidirà els materials adients per a cada peça mitjançant 

diagrames d’Ashby i tenint en compte només els materials disponibles per a cada procés 

constructiu. 

8.1.1. Material del xassís: 

Primerament s’intentarà que totes les peces del xassís siguin del mateix material, per a no 

provocar corrosió en les unions entre elles. 

A les unions entre les bigues i els elements de suport de components, les bigues rebran els 

diferents esforços. Donat que al ser un cotxe es poden donar diferents casos crítics com 

d’acceleració, de corba o de travessar algun obstacle. En cada un d’aquests casos 

apareixeran uns esforços o uns altres. Aquests esforços es transmetran tant al para-xocs com 

a les barres d’unió ja que estan units a les bigues. 

La composició d’aquests esforços que patirà el xassís donaran peu a esforços de compressió, 

tracció, flexió i torsió. Per tant és important que el material tingui molt bones propietats 

mecàniques davant d’aquests esforços permetent que la peça treballi en tot moment en rang 

elàstic i evitant grans deformacions, alhora que se’n minimitza el pes i el cost. 

Per a evitar grans deformacions ens fixem en la llei de Hooke [13] que relaciona la tensió () 

amb el mòdul de Young (E) i la deformació (). Per a disminuir la deformació és essencial 

maximitzar el mòdul de Young del material.  

휀 =
𝜎

𝐸
 

Equació 6 Teorema de Castigliano. 

En la automoció el xassís d’un vehicle ha de deformar el mínim possible i idealment els 

amortidors han d’absorbir tots els desplaçaments. D’aquesta manera es millora la dinàmica 

Peça Funció Procés de fabricació 

Biga Estructural Soldadura 

Suport dels amortidors Estructural Impressió 3D 

Para-xocs Estructural Tall làser 

Barres d'unió Estructural 
Perfils comercials 

tallats 

Suport del motor No estructural Impressió 3D 

Suport de la bateria No estructural Impressió 3D 

Suport de la Raspberry Pi No estructural Impressió 3D 

Suport de la càmera No estructural Impressió 3D 

Taula 9 Funció i procés de fabricació dels components. 
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del vehicle i es facilita la conducció.  

Per a que la peça treballi sempre en el rang elàstic i pugui suportar tensions elevades sense 

deformar-se permanentment cal maximitzar la tensió del límit elàstic (f). Un cop les tensions 

superen aquest límit el material passa a deformar plàsticament.  

Per a obtenir una llista de materials que compleixin aquestes condicions, s’han analitzat dos 

diagrames d’Ashby [1] [2]. Així doncs, els materials òptims per a la construcció del xassís, són 

en primer lloc els situats a la part superior (E i f amb valors alts). En segon lloc ens fixem els 

materials situats a l’esquerra del diagrama per a minimitzar la densitat per a minimitzar-ne el 

pes: 

 

Imatge 60 Diagrama d'Ashby tensió de límit elàstic-densitat. 
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Imatge 61 Diagrama d'Ashby mòdul de Young-densitat. 

 

Analitzant els dos gràfics, es pot observar com tant els metalls, les ceràmiques i els 

composites són els tipus de materials que a priori semblen adients per a la construcció de la 

biga ja que en maximitzen la tensió del límit elàstic i el mòdul de Young. 

Un altre factor important és la resiliència del material [1] [2]. Aquesta és descriu com la 

capacitat que té un material d’absorbir impactes sense deformar-se permanentment. Aquesta 

propietat es l’energia que és capaç d’absorbir abans de sobrepassar el límit elàstic. En una 

gràfica tensió-deformació és l’àrea que es troba sota la recta del rang elàstic dels materials tal 

i com s’observa a la imatge 62. El mòdul de Young (E) i la tensió del límit elàstic determinen 

doncs la resiliència d’un material.  
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Imatge 62 Gràfica de tensió-deformació. 

Així doncs dins dels grups de materials que semblaven adients, les ceràmiques tenen un 

mòdul de  Young massa elevat per tant una zona elàstica petita. Conseqüentment tenen una 

resiliència baixa en comparació amb els metall i composites. És a dir que són massa fràgils i 

per tant no són adients per a la construcció de la biga i el para-xocs. 

Si no es tinguessin en compte altres factors s’escolliria un composite, ja que tenen propietats 

mecàniques semblants amb menor densitat. En el cas que ens ocupa es tindrà també en 

compte el cost per unitat de volum dels materials i els costos dels processos de construcció. 

Per tant, s’ha analitzat uns altres diagrames d’Ashby en els que es té en compte el cost per 

unitat de volum dels materials en comptes de la densitat. En aquest, ens tornem a fixar en els 

materials situats a la part superior esquerra del gràfic. És a dir, minimitzant el cost i 

maximitzant el mòdul de Young i la tensió de límit elàstic. 

Àrea sota la recta del rang elàstic 
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Imatge 63 Diagrama d'Ashby tensió de límit elàstic-cost relatiu per unitat de volum. 

 

Imatge 64 Diagrama d'Ashby mòdul de Young-cost relatiu per unitat de volum. 

Es pot apreciar que hi ha diversos metalls amb costos baixos i propietats mecàniques 

elevades. Pel que fa als composites, els que tenen millors propietats també són els de costos 
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més elevats i els que tenen costos mes baixos segueixen tenint el cost més elevat que certs 

metalls amb millors propietats mecàniques. 

Donats tots els camps analitzats, s’ha determinat l’alumini com el metall adient per a la 

construcció de la biga i del para-xocs. L’alumini és l’únic material que es troba en les zones 

òptimes en tots els diagrames, és resistent a l’oxidació i és pot soldar mitjançant soldadura 

TIG (de l’anglès Tungstene Inert Gas). Adientment, l’alumini no presenta anisotropia, és 

fàcilment reciclable i no és perillós per a la salut.  

Un altre avantatge d’utilitzar alumini és que té el límit de ruptura elevat en comparació al límit 

elàstic. D’aquesta manera el xassís deformarà plàsticament abans de trencar. Això representa 

una avantatge respecte d’altres materials com la fibra de carboni que trenquen pràcticament 

un cop superat el límit elàstic i per tant no poden ser reparats. 

Hi ha diferents tipologies d’alumini amb propietats lleugerament variades. Seria ideal poder 

assajar una proveta del material utilitzat i estudiar-ne els resultats, però això no ha estat 

possible degut a la COVID19, ja que la universitat estava tancada. Així doncs, s’ha estipulat 

les següents propietats generals per a l’alumini [14]: 

𝜎𝑓 = 75 𝑀𝑃𝑎; 𝐸 = 72400 𝑀𝑃𝑎; 𝑣 = 0,33 

Equació 7 Propietats de l’alumini, 𝜎𝑓 és la tensió de límit elàstic, E el mòdul de Young, i v el 

coeficient de Poisson.  

Un cop determinades les propietats de l’alumini, per a garantir que en cap dels casos el xassís 

superi la tensió de límit elàstic, s’ha establert un coeficient de seguretat () d’1,5 per a 

determinar una tensió límit admissible (adm) la qual no es podrà superar en cap dels casos 

que s’estudia. 

𝜎𝑎𝑑𝑚 =
𝜎𝑓

𝛾
=

75 

1,5
= 50𝑀𝑃𝑎 

Equació 8 Tensió límit assolible, on 𝜎𝑎𝑑𝑚 és la tensío admissible, 𝛾 el coeficient de 

seguretat, i 𝜎𝑓 la tensió de límit elàstic. 

8.1.2. Suports dels components 

Els suports dissenyats per als diferents components, no tenen una funció estructural, només 

de suport. És per això que el material d’aquests no ha de ser necessàriament amb tant bones 

propietats mecàniques com en el cas de la biga o el para-xocs. Tot i així és important que 

compleixi un mínim de rigidesa per a poder suportar el pes dels components i la força que 

provoca la massa dels components i les acceleracions del vehicle. A més és possible que el 
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xassís transmeti petits esforços sobre aquests quan el xassís està sol·licitat. 

Un factor molt important, és el procés de construcció. Les formes dels components són 

relativament complexes. És per això que s'ha determinat que la millor manera de construir-ne 

els prototipus és mitjançat impressió 3D. Així doncs se n'ha estudiat els diferents materials 

que es poden utilitzar [15]. 

Els materials més utilitzats habitualment són l'àcid polilàctic (PLA), l'acrilonitril butadiè estirè 

(ABS), i el Tereftalat de Polietilè Glicol (PETG). 

Finalment doncs, s’ha decidit utilitzar l’ABS ja que presenta una bona resiliència i tot i no tenir 

una funció plenament estructural patiran tensions degudes a impactes o acceleracions. A més 

a més aquest material és resistent a la corrosió, no absorbeix l’aigua, i no te un preu 

excessivament elevat. 

L’únic suport que pot tenir alguna sol·licitació més elevada és el suport de l’esmorteïdor. Un 

dels possibles inconvenients que presenta la impressió 3D és la anisotropia, però justament 

en aquest suport la direcció de l’esforç que rebrà serà sempre vertical. Tenint en compte això, 

s’haurà de dissenyar el suport de manera que la orientació de les fibres sigui perpendicular a 

la direcció de l’esforç, d’aquesta manera podrà suportar esforços majors tal i com s’observa a 

l’imatge 65.   

 

Imatge 65 Orientació de les fibres en materials que presenten anisotropia. 

8.2. Programari utilitzat 

En aquest apartat el software a utilitzar ha de ser capaç de simular un càlcul estructural a partir 

de unes condicions de contorn imposades i que sigui capaç d’utilitzar el MEF per a solucionar 

el problema. També és important que aquest software tingui eines de disseny, ja que tot i que 

es pugui importar el disseny que s’ha realitzat anteriorment utilitzant Solid Works aquest 

s’importaria com a un sòlid rígid. El problema d’estudiar el xassís com un sòlid rígid és que el 

mallat haurà de ser més complex i amb una quantitat d’elements molt gran, fet que 

augmentaria molt el temps de càlcul del programa. Per tant donat que l’estructura del xassís 

és de diferents bigues unides. Seria interessant estudiar-lo com a elements barra, i per fer-ho 

s’haurà de dissenyar de nou el xassís utilitzant les eines de modelatge del programa. 
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Finalment el software que s’utilitzarà és el programa informàtic ANSYS en la versió 19.2, que 

permet dur a terme el modelat del xassís així com el seu posterior càlcul.  

ANSYS  disposa de tres grans mòduls de treball.  

• Preprocessador (presentació del model, elecció del tipus d’element i material, i el 

mallat del model) 

• Solució (introducció de les condicions de contorn i aplicació del MEF per a resoldre el 

problema) 

• Post-processador (permet la visualització dels resultats) 

Aquest tema és tractat en el llibre [16], on s'hi pot trobar més informació. 

8.2.1. Representació gràfica 

Per a tal d’obtenir el model que es vol analitzar hi ha dues alternatives, importar el model d’un 

altre programa CAD (mitjançant un format d’arxiu compatible) o bé crear el model des-de el 

propi mòdul CAD d’ANSYS.  

El fet d’importar una geometria pot portar problemes d’incompatibilitat. A més a més, en 

aquest cas el disseny del xassís no comporta geometries complexes o difícils de dur a terme 

amb el mòdul ANSYS, per tant s’ha decidit dissenyar l’estructura directament en ANSYS. 

L’eina CAD que incorpora el programa es basa en la creació de punts, línies i àrees, que 

defineixen la geometria de la peça estudiada. Aquests han de presentar una certa 

correspondència entre ells, de manera que defineixin la peça de manera completa i a partir 

d’aquests es situaran els elements de càlcul en passos posteriors. 

Cal tenir en compte que ANSYS no treballa amb unitats sinó que ha de ser l’usuari l’encarregat 

de fer que els valors introduïts siguin coherents.  

8.2.2. Càlcul estructural mitjançant MEF  

Primerament cal introduir el mètode dels elements finits, el qual és clau per a la solució de 

molts dels problemes de l’enginyeria. Aquest permet realitzar un model matemàtic d’un 

sistema real de manera senzilla.  

El MEF és una tècnica per a resoldre numèricament equacions en derivades parcials (EDP's) 

amb l'ajuda d'una computadora. El sistema d'EDP's a resoldre és transformat normalment en 

un sistema lineal d'equacions (normalment molt gran). Després d'una discretització en nodes 

i elements finits del domini de definició de la EDP, el MEF proporcionarà un valor aproximat 

de la solució real a cada node. Així doncs, aquest mètode només presenta la solució exacta 
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en els nodes, per tant presenta una solució aproximada en els trams entre nodes la qual es 

calcula mitjançant la interpolació. L'aproximació serà tant més bona com més densa sigui la 

malla [16].  

La aplicació d’aquest mètode requereix d’una gran quantitat de càlculs, per tant dur-la a terme 

de manera manual només és possible en casos de geometries molt senzilles. Per a la majoria 

de geometries sempre és més ràpid realitzar el càlcul mitjançant programari CAE. 

Per al càlcul dels esforços que patirà el xassís, s’analitzaran les tensions i deformacions en 

cada un dels tres casos de càrrega crítics. 

Com ja s’ha mencionat el mètode dels elements finits presenta una solució aproximada. Per 

tant és de vital importància una correcta selecció dels diferents paràmetres i opcions que 

permet el programari CAE perquè l’estudi realitzat s’assembli el màxim possible a la realitat i 

poder garantir una bona aproximació. 

 Existeixen una sèrie de punts que és important analitzar abans de começar la modelització 

del problema: 

• Resultats que s’espera obtenir, fet que determinarà el tipus d’anàlisi. 

• Estudiar i entendre la geometria del vehicle i saber com s’espera que treballi cada una 

de les parts. Així es podrà detectar errors. 

• Tipus d’element, les seccions i el tipus de material. 

• Condicions de contorn presents en el problema, aquest és un dels apartats més 

complexes a l’hora d’aplicar el MEF. 

A la referència [17], s'hi pot trobar més informació. 

8.3. Elaboració del model amb ANSYS (Preprocessor) 

Un cop introduïdes les principals característiques del programa utilitzat per a la simulació, es 

presenten els passos que s’ha seguit per a l’elaboració del model del xassís  previ al seu 

mallat, imposició de restriccions i la seva posterior simulació en diferents situacions. A 

continuació es presenta la geometria del xassís sotmès a estudi. 
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Imatge 66 Xassís del vehicle, dissenyat en Solid Works. 

Per tal de que les unitats de les dades introduïdes a l’ANSYS siguin les adequades s’ha de 

ser coehrent i saber interpretar les unitats que el programa retorna. A la següent taula es 

presenta el sistema d’unitats que es farà servir: 

Propietat Unitat 

Longitud mm 

Massa T 

Força N 

Acceleració mm/s2 

Densitat T/mm3 

Tensió Mpa 

Taula 10 Unitats amb les que es treballarà a l'ANSYS. 

L’elaboració del model forma part del mòdul de pre-processador i engloba l’elecció del tipus 

d’element utilitzat, la introducció de les característiques del material, la determinació de les 

seccions utilitzades, una representació de la geometria del model i el mallat d’aquest model. 

8.3.1. Tipus d’element seleccionat 

Els elements tipus BEAM són els més senzills i es poden aplicar quan es treballa únicament 

amb bigues. Aquests elements estan compostos per elements uniaxials, que poden estar 

sotmesos a tensió, compressió i flexió. Es defineixen a partir de dos nodes, cada un dels quals 

presenta 3 graus de llibertat, translacions en X i Y, així com rotació en Z. Posteriorment s’ha 

de especificar la seva àrea transversal, moment d’inèrcia, deformació inicial (si existeix) i 

alçada de la secció transversal. També hi ha diverses seccions comuns en les que indicant 

les característiques de la secció, el programa ja calcula les especificacions necessàries. 

Donat que el xassís té una estructura feta a partir de bigues, s’ha decidit utilitzar l’element 

BEAM per a la modelització.  
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Dins de la família d’elements BEAM hi ha les dues següents opcions: 

L'element BEAM188 és un element de biga lineal, quadràtic o cúbic (es pot escollir el tipus 

d’equacions que utilitzarà, per defecte utilitza equacions lineals) de dos nodes en 3D. Aquest 

té sis o set graus de llibertat a cada node. Aquests són les tres translacions x, y, i z i rotacions 

sobre les direccions x, y i z i un setè grau de llibertat (magnitud deformable) és opcional. 

L'element permet analitzar problemes de flexió i de torsió. I se’n ha de determinar una secció, 

i el material. 

La biga està constituïda per a dos nodes I i J de la imatge 67, i hi ha un tercer node K per a 

l’orientació de la secció.  Els nombres representen les diferents cares de l’element on s’hi 

poden aplicar pressions. 

 

Imatge 67 Element BEAM188. 

La altra opció és utilitzar l’element BEAM189, les principals diferències d’aquest amb l’element 

BEAM188 són que aquest és un element únicament quadràtic i té 4 nodes (dos als extrems I 

i J, un central K i un d’orientació L). 

 

Imatge 68 Element BEAM189. 

És important que la funció d’interpolació de desplaçaments sigui cúbica per a la solució del 

model, ja que ANSYS defineix que per a trams rectes aquest proporciona millors 
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aproximacions dels resultats entre els nodes [18]. En cas de haver-hi trams amb curvatura, 

l’aproximació és millor utilitzant l’element BEAM189. 

Donat que l’element BEAM188 permet realitzar funcions d’interpolació cúbiques, s’ha decidit 

utilitzar aquest. 

A la referència [18] es disposa del web d’ajuda d’ANSYS el qual ha servit per a trobar tota la 

informació. 

8.3.2. Material utilitzat 

Tal i com s’ha justificat en l’apartat 8.1 el material que s’utilitzarà és alumini. Les propietats 

que presenta el material utilitzat són: 

Característica Valor 

Mòdul de Young 72,4 GPa 

Coeficient de Poisson 0,33 

Tensió de màxima 470 MPa 

Tensió de límit elàstic 325 MPa 

Densitat 2780 kg/m3 

Taula 11 Propietats del material introduït a l'ANSYS. 

Sent concordant amb les unitats a introduir per al model, aquestes s’han introduït al programa 

la densitat, el mòdul de Young i el coeficient de Poisson. 

8.3.3. Seccions presents en el model 

En el xassís que ens ocupa, s’hi troben les 3 seccions següents, que s’han d’introduir per a 

crear la geometria del model. 

Secció Barra Imatge 

U Bigues 

 

Circular 
Barra d'unió entre 

bigues 

 

Rectangular Para-xocs 

 

Taula 12 Seccions dels diferents components del xassís. 
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S’ha introduït les seccions de la taula 12 al programa, introduït la geometria de la secció així 

com un nom i un nombre identificador per a cada una. 

8.3.4. Geometria del model 

La representació gràfica del model s’ha dut a terme utilitzant l’eina CAD d’ANSYS, mitjançant 

keypoints i línies. El tipus d’element és el BEAM188, aquest crea una barra unidimensional a 

la qual s’hi introdueix una secció determinada. D’aquesta manera l’hi dona el component 3D.   

Les comandes utilitzades per a la representació gràfica es troben dins de l’apartat Modeling, 

en el menú principal del Preprocessor.  

Primerament s’ha creat els tots els keypoints necessaris per a la creació de cada una de les 

bigues. S’ha creat un keypoint a l’inici i final de cada biga, en cada canvi de direcció de la 

directriu de la biga, així com a les unions entre dues bigues. 

 

Imatge 69 Keypoints creats per a la introducció de les línies que defineixen la geometria del 

xassís. 

A continuació s’ha unit els keypoints creant línies. On cada una de les línies representa un 

tram de la biga o bé la biga sencera en cas que no tingui canvis de direcció de la seva 

directriu o s’hi uneixi una altre biga en algun punt diferent dels ext rems. 
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Imatge 70 Línies creades que defineixen la geometria del xassís. 

Un cop creades les diferents línies que representen les directrius de cada biga, només faltaria 

assignar la secció de cada una per a acabar de crear la geometria. L’assignació de la secció 

es realitza a l’apartat del mallat. 

8.3.5. Mallat del model 

El mallat és l’últim pas del pre-procés. El mallat depèn de múltiples factors que poden provocar 

errors en la solució del model, com ara la elecció de l’element o la dimensió d’aquest. Tot i 

així, tots els passos que s’ha seguit fins ara, han estat justificats i escollits adequadament de 

manera que només caldrà ser coherent a l’hora de dimensionar els elements del mallat. 

Per a la realització del mallat, primerament s’ha hagut d’assignar cada una de les seccions 

creades a les línies corresponents. De manera que s’introdueix l’ID de la secció corresponent 

a la les línies pertinents.  

Un cop assignades les seccions de cada línia, cal orientar de manera correcta les seccions. 

S’ha editat els elements després de realitzar el mallat, però també s’hagués pogut crear un 

keypoint d’orientació. 

Un cop seleccionades les seccions de cada línia s’ha realitzat el mallat d’aquestes. Donat que 

es tracta d’una geometria més aviat senzilla i amb elements barra, la complexitat dels càlculs 

no serà molt elevada, per tant s’ha decidit realitzar un mallat fi amb elements d’1 mm de 

dimensió per a totes les barres. Per a fer-ho primerament s’ha divdit les línies en divisions d’1 

mm i posteriorment s’ha realitzat el mallat. 
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Un cop creat el mallat, per a orientar els elements de manera correcta s’ha creat 3 Nodes. Els 

dos primers per a cada una de les dues bigues amb secció en U i un últim per a les dues 

seccions rectangulars.  

A continuació s’ha editat el node d’orientació K dels diferents elements i s’hi ha assignat el 

nou node creat 

És repeteix aquest procés per a orientar totes els elements que no estiguessin ben orientats i 

un cop finalitzat aquest pas, ja s’ha realitzat tot l’apartat del pre-procés i el resultat és el 

següent: 

 

Imatge 71 Geometria del xassís dissenyada amb ANSYS. 

 

Imatge 72 Zoom per a poder observar amb major claredat les seccions definides. 

Tram davanter 

Tram posterior 

Tram mig 
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8.4. Anàlisi del model amb ANSYS (Solution i Post-processor) 

Un cop ja s’ha creat el model i ha estat mallat de manera adient, el següent bloc consisteix en 

l’aplicació de les càrregues a les quals es veurà sotmès en els diferents casos, així com la 

obtenció d’una solució final per a cada cas. Aquest bloc s’engloba dins del mòdul Solution 

d’ANSYS i correspon al pas preliminar a l’estudi dels resultats obtinguts. 

S’hauria pogut modelar només la meitat  del xassís i posteriorment aplicar condicions de 

simetria, però el cas de compressió d’un amortidor, no és simètric, així doncs s’ha preferit 

crear un unic model del xassís sencer en el qual estudiar tots els casos. 

Un cop calculats els resultats, el següent i últim bloc consisteix en la representació d’aquests 

resultats per a poder treure’n conclusions que s’engloba dins del mòdul Post-processor. 

8.4.1. Introducció de les masses del xassís 

El xassís del cotxe ha de ser capaç de suportar els diferents components que tenen unes 

determinades masses. Aquestes components estan units al xassís per quatre unions. 

D’aquestes quatre unions n’hi ha dos a cada una de les dues bigues. Aquestes masses degut 

a les diferents acceleracions possibles provoquen forces sobre l’estructura del xassís.  

Per a realitzar la simulació correcta el que s’ha fet és repartir aquestes masses entre les quatre 

unions. 

En aquest apartat es presenta la massa de cada un dels components i les seves posicions en 

el xassís.  

• Suport de la càmera i la càmera: Té una massa de 75g (21g el suport de la càmera i 

54g la càmera). La càmera es fixa a sobre el suport i es tracta tot com a un mateix 

conjunt. La massa del conjunt es reparteix equitativament 3entre les quatre unions a 

les quals es fixa el suport de la càmera a les bigues. 

 

Imatge 73 Biga i unions on es s'hi aplicaran les masses la càmera i del seu suport. 

 

3 Repartir equitativament fa referència a dividir la massa entre el nombre d’unions i assignar el resultat 

de la divisió a cada una de les unions. 
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• Suport de la Raspberry PI i la Raspberry PI: Té una massa de 218,67g (52,67g el 

suport i 166g la Raspberry PI). La Raspberry es fixa sobre el suport i es tracta tot com 

a un mateix conjunt. La massa del conjunt no es reparteix equitativament en la direcció 

Y, ja que les unions no estan igual de separades del CG. Per a determinar quina 

massa en direcció Y s’aplicarà a cada una de les unions s’han realitzat els següents 

càlculs:  

 

Imatge 74 Biga i unions on es s'hi aplicaran les masses de la Raspberry Pi i del seu suport. 

 

Imatge 75  Forces verticals que actuen sobre  el suport de la Raspberry Pi. 

 

Imatge 76 Distàncies dels dos punts d’unió al CG. 

A continuació s’ha realitzat el següent càlcul per a trobar Cy  i Dy: 

∑ 𝐹 = 𝐶𝑦 + 𝐷𝑦 − 𝑃𝑅𝑃𝑖/2 − 𝑃𝑠,𝑅𝑃𝑖/2 = 0 

∑ 𝑀𝑍,𝐶𝐺 = 𝐷𝑦 · 𝑑𝐷−𝐶𝐺,𝑧 − 𝐶𝑦 · 𝑑𝐶−𝐶𝐺,𝑧 = 0; 𝐶𝑦 = 0,093𝑁; 𝐷𝑦 = 0,980𝑁 

Equació 9 Equilibri de forces en Z i en Y i equilibri de moments en X aplicat al CG. 

Ps,RPi/2+ PRPi/2 

 

Dy 

Punt D 

Punt C 

Cy 
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De manera que la massa que s’aplicarà a la unió C en direcció Y és: 

0,093

0,093 + 0,98
· 218,67g = 18,95g  

Equació 10 Càlcul de la massa aplicada a C. 

 A la unió D en canvi s’hi aplicarà una força en direcció Y de: 

0,98

0,093 + 0,98
· 218,67g = 199,72g 

Equació 11 Càlcul de la massa aplicada a D. 

 En direcció x i z les masses es repartiran equitativament. 

• Suport del motor i motor: Té una massa de 193,46g (8,46g el suport i 185g el motor). 

El motor es fixa sobre el suport i es tracta tot com a un mateix conjunt. El suport està 

unit a les barres d’unió entre les dues bigues del xassís, de manera que la massa s’ha 

d’aplicar com a una càrrega distribuïda equitativament sobre el tram de contacte amb 

la barra. 

 

Imatge 77 Tram d'aplicació de la càrrega distribuïda del suport del motor sobre el xassís. 

• Suport de la bateria i ESC, bateria i ESC: Té una massa de 236,43g (34,43 el suport i 

202g la bateria i l’ESC). Tant la bateria com l’ESC i el suport estan fixats amb el suport 

i es tracte tot com a un mateix conjunt. La massa del conjunt es reparteix 

equitativament entre les quatre unions a les quals es fixa el suport a les bigues. 

 

Imatge 78 Biga i unions on es s'hi aplicaran les masses de la bateria i l’ESC el seu suport. 

• Massa de l’estructura del xassís: Es la massa pròpia de les bigues, el para-xocs i les 

barres d’unió de les bigues. A l’introduir a l’ANSYS la geometria del model i la densitat 
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del material, això ja s’aplica automàticament. 

Per a introduir les masses dels diferents components s’utilitza l’element d’ANSYS MASS. 

Aquest element té sis graus de llibertat corresponents a les seves translacions i rotacions en 

els eixos X, Y i Z; i es poden definir masses i inèrcies en els diferents eixos. 

Un cop ha estat creat l’element, per a completar la definició de les masses és necessari 

atribuir-hi una RealConstant, és a dir completar la definició de l’element amb la massa que es 

vulgui imposar. 

Les Real Constants que s’ha de considerar són les següents: 

Component m, y (T) m, x i z (T) 

Cam 1,88E-05 1,88E-05 

RPI 1 9,45E-06 5,45E-05 

RPI 2 9,96E-05 5,45E-05 

Mot 1,93E-04 1,93E-04 

Bat+ESC 5,91E-05 5,91E-05 

Taula 13 Valors de la massa introduïts a les 5 Real Constants definides. 

Hi ha dues Real Constants per a la Raspberry Pi ja que en direcció Y la massa no es distribueix 

de manera equitativa.  

La manera de modelitzar aquestes masses, es considerar-les com a masses puntuals 

repartides en les unions, per tant s’han creat elements MASS en els nodes associats a les 

diferents unions (a excepció de la del motor). Per a repartir la massa del motor s’ha creat un 

node a la posició del CG del motor, a aquest node se l’hi ha assignat tota la massa del motor 

i s’ha distribuït aquesta massa de manera equitativa als nodes de les barres d’unió entre 

bigues. 

Per a realitzar aquesta tasca, en primer lloc cal canviar el tipus d’element amb el que s’està 

treballant, per a treballar amb l’element MASS 

Un cop definit el tipus d’element, és necessari indicar la Real Constant amb la que es vol 

treballar.  

Finalment, un cop situada la posició de les diferents unions, s’associa al node adient l’element 

MASS amb la real constant determinada.  

Per a saber a quin node s’ha d’aplicar cada element MASS, s’ha utilitzat la llista de nodes la 

qual indica les coordenades de cada node. Així doncs s’ha aplicat els elements MASS als 

nodes amb coordenades més properes al centre de cada unió. 
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Per a aplicar la massa distribuïda de motor i el seu suport, com ja s’ha mencionat, s’ha creat 

un node en la posició del CG del motor i s’hi ha assignat l’element MASS amb tota la massa 

del conjunt. A continuació s’ha enllaçat aquesta massa als nodes que estaran en contacte 

amb el suport del motor. 

 

Imatge 79 Nodes on s'hi aplica la càrrega distribuïda. 

D’aquesta manera es distribueix la massa puntual a tots els nodes seleccionats i en totes les 

tres direccions d’acceleració. 

 

Imatge 80 Massa del motor i el seu suport enllaçada als nodes on s'hi vol la càrrega 

distribuïda. 

Finalment ja s’han definit totes les masses que suportarà el xassís, les quals en els diferents 

casos d’acceleració estudiats provocaran uns determinats esforços. 
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8.4.2. Simulacions 

Abans de la simulació i obtenció dels resultats els diferents estats de càrrega, és necessari 

conèixer i entendre els diferents problemes que poden presentar en la introducció de les 

càrregues i les restriccions, ja que degut a aquests sovint es generen comportaments no 

esperats i per tant resultats incoherents. 

En els diferents estats de càrrega que es presenten en aquest treball actuen un conjunt de 

restriccions i càrregues sobre punts. S’ha de col·locar adientment tots aquests  si es vol obtenir 

un resultat fiable.  

• Introducció de les restriccions. 

Per a cada cas de simulació s’hi aplicaran unes restriccions o unes altres. No és necessari 

restringir únicament nodes és poden restringir el moviment d’altres components, però en 

aquest projecte s’ha restringit el desplaçament únicament dels nodes. És possible restringir 

moviments translació, i de rotació en totes les direccions. 

És imprescindible a l’hora de fer la simulació que tots els 6 graus de llibertat del model quedin 

restringits per a poder resoldre la simulació sense que ANSYS doni errors. És necessari que 

el model no es pugui moure com a sòlid rígid. 

Per a solucionar el problema s’ha de tenir en compte tant les forces externes conegudes que 

actuen sobre els diferents nodes, com les reaccions desconegudes que actuen sobre els 

graus de llibertat restringits. Per al càlcul amb el MEF el programari resol un sistema 

d’equacions matricial com el següent: 

(𝐹) = [k] · (u) 

Equació 12 Sistema resolt per l'ANSYS. 

− (F) representa el vector amb totes les forces aplicades conegudes, i les reaccions 

desconegudes. 

− [K] representa la matriu de rigidesa que s’obté a partir dels nodes. 

− (u) representen els desplaçaments que hi ha als nodes. Dins d’aquests hi haurà 

desplaçaments incògnita, i desplaçaments coneguts en els nodes on hi ha restriccions 

dels desplaçaments iguals a 0. 

Així doncs, s’obté un sistema d’equacions amb el mateix nombre d’incògnites que 

d’equacions i es possible resoldre’l. 

• Introducció de les acceleracions. 
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Donat que s’ha introduït les masses dels diferents components que suporta el xassís, per a 

tal de que aquestes masses generin esforços, caldrà també introduir les acceleracions que 

apareixen en els diferents casos de simulació. 

Aquesta finestra permet introduir les acceleracions que tindrà el cos en les tres direccions 

diferents de l’espai (Cal tenir en compte les unitats estipulades per a tal de ser concordants).   

• Introducció de forces. 

Pot ser que en alguns dels casos de simulació aparegui alguna força especifica com per 

exemple al cas de torsió, en el que una molla realitzarà una força puntual sobre el xassís.  

Per a simular aquest tipus d’esforços s’ha d’aplicar forces puntuals sobre algun node. 

• Solució del problema. 

Un cop ja s’ha introduït totes les condicions de contorn necessàries per a realitzar el problema, 

cal que ANSYS el resolgui per a obtenir els resultats que després s’analitzaran.  

Si les condicions de contorn s’han aplicat correctament, ja es podrà començar la representació 

de resultats. 

• Representació de resultats. 

Aquest és l’últim pas que es realitzarà amb l’ANSYS. Es durà a terme a l’ apartat de 

“Postprocessor”. Permet obtenir els resultats de la simulació.  

Per als casos estudiats sobretot ens fixarem en l’apartat de “Plot results”, el qual permet 

representar els resultats sobre la figura del model. D’aquesta manera es pot observar tant les 

distribucions de tensions, com les deformacions en el xassís. També permet representar altres 

resultats, però en els casos simulats ens centrarem en aquests dos. 

Cal remarcar que per al càlcul de les tensions crítiques de cada secció s’utilitzarà el mètode 

de “Von Misses” [13] ja que l’alumini és un material dúctil. 

Aquest apartat també permet visualitzar la deformada de la estructura i comparar-la amb la 

estructura sense deformar. 

Un altre apartat que ens serà útil en el que permet representar un llistat de les reaccions. Ens 

servirà per a comprovar el pes total del xassís junt amb el de les masses introduïdes que és 

el sumatori de totes les reaccions verticals, sigui igual al pes esperat. D’aquesta manera es 

comprovarà que les masses s’han introduït correctament. 
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8.4.2.1. Cas estàtic 

És el cas més senzill de tots, s’ha decidit estudiar aquest cas per a determinar que no hi hagi 

cap secció molt crítica que pateixi tensions elevades amb esforços tant petits. Si fos el cas 

s’hauria de canviar el disseny del xassís.  

El cas consisteix en només tenir en compte les forces verticals del pes dels diferents 

components. Així doncs s’ha de tenir en compte l’acceleració de la gravetat 9,81m/s2. Cal tenir 

en compte que a l’introduir la acceleració a l’ANSYS s’ha de realitzar la conversió adient i que 

el sentit de la acceleració introduïda ha de ser el positiu en l’eix Y donat que els càlculs que 

realitza el programa són inercials, és a dir contraris al sentit de l’acceleració. 

Així doncs el valor de la gravetat que s’introduirà al programa en X,Y i Z és: 

𝑎 = (0, 9810, 0) 𝑚𝑚/𝑠2 

Un cop s’ha introduït l’acceleració, el següent pas és definir les condicions de contorn. 

Primerament, donat que el vehicle és manté unit a els suports de les suspensions i el vehicle 

es manté unit al terra amb les rodes de cada suspensió, s’ha estipulat que les unions amb 

aquests suports restringeixen el desplaçament en direcció vertical (Y). Cada un d’aquests 

suports de les suspensions té dues unions i hi ha 4 suspensions en total, així doncs s’ha 

bloquejat en direcció vertical (Y) els 8 nodes que es troben a les posicions d’aquestes unions. 

 

Imatge 81 Suport dels amortidors i les seves unions al xassís. 

Cal també considerar un parell de restriccions més per a poder restringir els 6 graus de 

llibertat. Tot i que no existeixen esforços en les direccions X i Z, com ja s’ha mencionat 

l’ANSYS necessita restringir els 6 graus de llibertat per a poder presentar una solució de 

manera correcta. Ja que d’aquesta manera és impossible que la peça es mogui com a sòlid 

rígid. 
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Per a solucionar aquesta particularitat, s’imposa una restricció en direcció X en un node 

qualsevol i en Z en un altre node qualsevol de manera que els 6 graus de llibertat d’un sòlid 

rígid quedaran bloquejats. Aquesta mesura no afecta a la solució final i no genera cap punt de 

concentració de tensions ja que no hi ha cap esforç en aquestes direccions. 

 

Imatge 82 Condicions de contorn aplicades per al cas estàtic. 

A continuació es soluciona el problema ja que ja s’ha introduït totes les condicions de contorn. 

Un cop solucionat, es realitza la interpretació dels resultats. Primerament, com ja s’ha 

mencionat anteriorment, s’obtindrà el llistat de les reaccions verticals: 

  

Imatge 83 Llistat de reaccions verticals del cas estàtic. 

Es pot obserbar com en total el pes del conjunt suma 7,97 N. Per a comprovar que les 

masses han estat introduïdes correctament, s’ha comparat aquest valor obtingut amb el 

valor real. 
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Peça Massa (g) Pes (N) 

Suport Càmera 21,1 0,20 

Càmera 54 0,52 

Suport RPi 52,67 0,52 

Raspberry i components 166 1,62 

Suport Motor 8,46 0,08 

Motor 185 1,81 

Suport Bateria i ESC 34,43 0,34 

Bateria i ESC 202 2,00 
  7,09 

Taula 14 Massa i pes de cada component que suporta el xassís. 

En la taula 14 es mostra el pes total de cada un dels components. 

Per a estar segurs del resultat s’ha utilitzat Solid works, i s’ha assignat la densitat de l’alumini 

al model del xassís creat prèviament per a poder mesurar la massa del conjunt: 

 

Imatge 84 Massa del xassís calculada amb Solid Works. 

La massa del xassís calculada pel Solid Works és de 87 g, és a dir que el pes del xassís és 

de 0,85 N. Si és suma amb els 7,09 N de la resta de components s’obté el pes total del conjunt. 

Aquest pes és de 7,94 N.  

Així doncs es considera que les masses han estat introduïdes correctament ja que només hi 

ha un error de decimals respecte al sumatori de les reaccions de l’ANSYS. 

Un cop comprovat que les masses estiguin ben introduïdes, s’ha representat els resultats. 

Primerament s’ha analitzat la deformada de l’estructura, on a més es presenta el cos del 

xassís original per a la seva comparativa.  
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Imatge 85 Deformació de l’estructura en del cas estàtic. 

En la imatge 85 es pot observar com el pes de la Raspberry és el que té més influència en la 

deformada de la estructura. El tram del punt D de la biga (on s’hi aplica la major component 

de les masses de la Raspberry) és amb diferència el que més deforma de cop ja que passa 

pràcticament de no deformar, a deformar significativament.  

Es pot apreciar que el tram del motor és on més distància hi ha respecte a la seva posició 

inicial, això és degut a totes les deformacions acumulades. És normal que el tram del mig es 

vegi més deformat ja que els altres dos trams de les bigues estan fixats verticalment perquè 

tenen les unions amb els amortidors. Per tant no tindran tantes deformacions acumulades 

com el tram mig. 

Les bigues tenen un petit comportament a torsió, degut als esforços verticals que es 

transmeten entre elles. 

La deformada màxima és de 0,37 mm és a dir molt petita, per tant no presentaria cap 

problema. La deformada no provocarà que el material falli, però és important que deformi poc,  

ja que grans deformacions podrien donar peu a vinclament o a problemes de interferències 

entre els components del crawler. 

A continuació s’ha analitzat les tensions, aquestes són les que provocaran la fallida del 

material si són majors que la tensió admissible estipulada, per tant l’estudi de les tensions és 

el de major interès. S’ha representat un mapa de calor en el que es pot apreciar la distribució 

de tensions de l’estructura. El mapa és molt semblant al de les deformacions ja que són 

aquestes tensions les que provoquen les deformacions. 

Punt D 
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Imatge 86 Distribució de tensions del cas estàtic. 

La majoria de les tensions les provocarà els moments flectors en direcció Z a les bigues, ja 

que només apareixen esforços verticals i la majoria de les masses juntament amb les 

restriccions estan sobre la biga mateix. 

Es pot apreciar d’igual manera com el tram entre la Raspberry i la restricció vertical més 

propera (tram entre C i D) és el tram més crític. Això és degut a que justament la massa de la 

Raspberry és la major, per tant el node on s’hi ha aplicat aquesta massa, és on apareix el 

esforç vertical negatiu major. Per contra el node on s’ha aplicat la restricció vertical, és el que 

rep un esforç de reacció vertical positiu major. Així doncs aquests dos esforços tallants 

generen un moment flector molt elevat, fet que provoca que en aquest tram apareguin les 

majors tensions. 

La tensió més gran és de 2,04 MPa, aquesta és molt petita comparada amb la tensió màxima 

admissible establerta que és de 50 MPa. 

8.4.2.2. Cas d’acceleració 

Aquest cas estudia el comportament del xassís davant una acceleració longitudinal. La força 

del motor transmesa a les rodes, provoca una força contraria al sentit de rodament roda-terra 

que permet al vehicle accelerar. 

Per a determinar la acceleració que s’introduirà, s’ha utilitzat el kit que es va comprar per a 

poder aprofitar-ne peces i una Raspberry Pi amb un acceleròmetre i una bateria externa.   
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Donat que del kit se’n aprofitarà tant les rodes, com el sistema de transmissió, com el motor, 

s’ha decidit considerar que l’acceleració que tingui el cotxe del kit serà igual a la que tindrà el 

cotxe dissenyat en aquest treball (Realment no serà la mateixa ja que tant el pes com la 

geometria canviaran, però el kit comprat és més lleuger que el cotxe dissenyat, ja que no 

compta ni amb la Raspberry ni amb la càmera). 

Per a determinar la acceleració que aconsegueix el cotxe del kit, s’ha creat un script de Python 

anomenat accel.py (a l’Annex 4 es pot trobar el codi utilitzat) que avalua l’acceleració que 

mesura l’acceleròmetre en tot moment i cada 3 segons en guarda el valor màxim que s’ha 

mesurat en direcció longitudinal. Els valors es guarden en un arxiu de valors separats per a 

comes (CSV, de l’anglès comma-separated values). 

Un cop creat aquest Script, s’ha instal·lat la Raspberry junt amb l’acceleròmetre i la bateria 

externa, al xassís del cotxe utilitzant cinta americana i comprovant que quedava ben fixat.  

Després s’ha executat i s’ha realitzat durant 5 minuts una prova en un tram pla en la que 

s’accelerava i es frenava el cotxe repetidament. D’aquesta manera s’ha obtingut  una taula de 

dades d’acceleració que s’ha analitzat.  

t(s) a,x (g) 

13/5/2020 17:06 0,49 

13/5/2020 17:06 0,32 

13/5/2020 17:06 -0,51 

13/5/2020 17:06 0,55 

13/5/2020 17:06 0,31  

Taula 15 Mostra les mostres d'acceleració longitudinal. 

D’aquesta taula se’n ha eliminat alguns valors degut a mostres dolentes i se’n ha escollit el 

valor més gran per a determinar l’acceleració màxima del vehicle. Aquest valor ha estat de 

0,608·g. Aquesta acceleració en ser introduïda en ANSYS s’introduirà en sentit negatiu per a 

ser concordants amb la realitat.  

Així doncs tenint en compte la acceleració de la gravetat, l’acceleració que s’haurà d’introduir 

al programari en X,Y i Z és:  

𝑎𝑥 = 0,608 · 9,81 · 1000 = 5964 𝑚𝑚/𝑠2 

Equació 13 Transformació de l'acceleració longitudinal de G a mm/s2. 

𝑎 = (−5964, 9810, 0) 𝑚𝑚/𝑠2 

Donat que com al primer cas, el vehicle és manté unit a els suports de les suspensions i el 

vehicle es manté unit al terra amb les rodes de cada suspensió, s’ha estipulat que les unions 
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amb aquests suports restringeixen el desplaçament en direcció vertical (Y).  

El vehicle estudiat té tracció a les 4 rodes, de manera que es fixaran en direcció longitudinal 

(X) les diferents unions del xassís amb les barres d’unió entre el xassís i l’eix de revolució de 

les rodes, tant a les posteriors com a les davanteres. Aquestes restriccions simularan l’efecte 

al que es veurà sotmès el xassís  en aquesta zona. 

Com es pot veure a la imatge 57 hi ha 8 barres d’unió entre l’eix de revolució i el xassís en 

total, de manera que es fixaran les 8 unions d’aquestes barres amb el xassís. 

 

Imatge 87 Restriccions horitzontals a les unions E i F i a dos nodes de les barres d’unió 

entre bigues del xassís. 

Per a acabar de restringir els 6 graus de llibertat de l’estructura s’ha fixat un punt qualsevol en 

direcció Z ja que com al cas anterior no hi ha cap esforç en aquesta direcció. 

 

Imatge 88 Condicions de contorn del cas d'acceleració. 
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Un cop introduïdes totes les condicions de contorn ja s’ha passat a la solució del problema 

utilitzant l’eina SOLVE. 

Al haver solucionat el problema ja es poden analitzar els resultats, primerament ens fixarem 

en la deformada del xassís comparant-la amb la silueta sense deformar: 

 

Imatge 89 Vista isomètrica de la deformada del cas d'acceleració. 

 

Imatge 90 Vista plana de la deformada del cas d’acceleració. 

Com es pot apreciar, altra vegada el tram més deformat és el del mig i en direcció vertical, ja 

que la acceleració en Y és major que en X en valor absolut. 

El comportament del xassís té sentit, ja que la part posterior es comporta a compressió i la 

davantera a tracció. Es pot comprovar si ens fixem en el tram central, el qual gairebé no ha 

deformat en direcció X, en canvi als extrems de la biga, es pot veure com un es comprimeix 



Disseny d’un vehicle Rock Crawler elèctric  Pàg. 105 

 

(el de la dreta) i l’altre s’estira (el de la esquerra). Donat que la acceleració va en sentit de X 

negatiu, aquest comportament té sentit.  

També hi apareix un comportament flexió degut a la gravetat i les masses aplicades (la majoria 

dels esforços a les bigues són tallants). També hi apareixen petits esforços de torsió es pot 

apreciar en els trams amb majors tensions, els quals giren al voltant de la seva directriu. 

Aquests, com en el primer cas, són deguts als esforços verticals que es transmeten entre 

elles. 

El desplaçament màxim no arriba ni a mig mil·límetre (0,25 mm), de manera que és tant petit 

que es podria menysprear. Les deformacions que pateix el xassís no provocaran cap 

problema. 

A continuació s’ha analitzat les tensions, aquestes són les que provocaran la fallida del 

material si són majors que la tensió admissible estipulada, per tant l’estudi de les tensions és 

el de major interès. S’ha analitzat les tensions de Von Misses, per a determinar quines són les 

seccions més crítiques i si aquestes aportaran problemes al vehicle. 

 

Imatge 91 Distribució de tensions del cas d’acceleració. 

Com es pot apreciar, els esforços majors apareixen en el tram entre la primera unió del suport 

de la bateria i la restricció vertical més propera.  
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Si s’analitzen les reaccions (imatge 92) es pot apreciar que les reaccions de les barres d’unió 

entre xassís i l’eix de revolució posteriors en direcció X són majors. Fet que provoca un 

moment flector major a la part posterior del xassís i degut a aquest moment flector les tensions 

del tram posterior són majors. 

 

Imatge 92 Reaccions en direccions longitudinals (X) i verticals (Y). 

La tensió màxima que apareix (1,74 MPa) és molt petita si es compara amb la màxima 

admissible. De manera que aquest cas no presentarà cap problema per al xassís del vehicle. 

8.4.2.3. Cas de compressió d’un amortidor 

Aquest cas representa la situació en la que el vehicle travessa un obstacle amb una de les 

rodes, de manera que l’amortidor d’aquesta roda es comprimirà provocant un esforç gran 

sobre el seu suport, el qual transmetrà aquest esforç a través de les seves dues unions al 

xassís. 

Els altres dos cassos estudiats permeten observar el comportament del xassís sobretot sota 

esforços de compressió, tracció i flexió. Aquest en canvi representa el cas més crític d’esforços 

de torsió que patirà el vehicle. Aquest serà crític, degut a l’estructura del xassís dissenyat, ja 

que té poques unions transversals, per a tal de poder introduir-hi tots els components. Tot i 

així per al simple fet de introduir els components amb els seus suports de plàstic, la rigidesa 

del vehicle davant a la torsió serà major, però a l’hora de realitzar la simulació només s’ha 

tingut en compte els elements que formen el xassís. Un altre factor que no s’ha tingut en 

compte, és el sistema de suspensió que integra el vehicle, aquest permet reduir els esforços 

de torsió que pot rebre el vehicle, però l’anàlisi del vehicle tenint en compte les suspensions 

quedava fora de l’abast del projecte i no s’ha tingut en compte. 

Les condicions de contorn que s’aplicaran sobre el xassís seran molt semblants a les del cas 

estàtic. Ja que no es tindrà en compte cap acceleració excepte la de la gravetat. Així doncs la 

acceleració que s’introduirà a l’ANSYS és: 

𝑎 = (0, 9810, 0) 𝑚𝑚/𝑠2 
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S’aplicarà restriccions verticals a les unions amb tres dels suports amb amortidors. Ja que 3 

d’aquests es comportaran d’igual manera que ho feien en el cas estàtic.  

En direcció X i Z no hi haurà esforços de manera que es fixen dos punts per a que el sistema 

quedi restringit en els 6 graus de llibertat. Els punts a fixar són indiferents ja que no hi ha 

esforços ni en X ni en Z. 

Per a acabar s’ha d’aplicar la força que transmet l’amortidor al xassís a través dels suports. 

Per a fer-ho s’ha introduït unes forces en direcció vertical a les unions amb els suports del 

amortidor restant, la suma d’aquestes dues forces ha de ser igual a la de la molla de 

l’amortidor. 

Per a tal d’estudiar el cas més crític, es suposarà que l’amortidor està completament comprimit 

(en conducció és complicat que l’amortidor es comprimeixi del tot per això s’ha suposat aquest 

com a cas crític). Per a saber la força que fa aquest amortidor, s’ha utilitzat una bàscula i s’hi 

ha comprimit un dels amortidors al màxim. Aquesta ens mostrarà una massa, la qual al 

multiplicar-la per la gravetat, ens permetrà saber la força que fa la molla al ser comprimida al 

màxim. El valor mesurat és de: 

𝑚 = 1053𝑔  

Així doncs les dues forces que s’introduiran a l’ANSYS són la meitat de la força que aquesta 

massa provoca: 

𝐹 = 10,383𝑁;  𝐹1,2 =
𝐹

2
= 5,192 𝑁 

Equació 14 Càlcul de la força que s'hi aplicarà a una unió. 

 

Imatge 93 Condicions de contorn del cas de torsió. 
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A continuació s’ha solucionat el problema per a analitzar-ne els resultats. 

Primerament s’analitzen els desplaçaments obtinguts: 

 

Imatge 94 Deformada de l'estructura del cas de torsió. 

Es pot apreciar clarament que la part on s’hi ha aplicat les forces deforma cap a dalt (el tram 

davanter, en direcció Y positiu) mentre les altres es mantenen més o menys igual, tal i com 

era d’esperar. 

La deformada màxima és de 2,86 mm aquesta ja és una deformada notable en comparació 

amb les altres, tot i així segueix sent petita i no hauria de causar problemes.  

És normal que aquesta deformada sigui major, ja que hi ha un tram més llarg sense cap 

restricció vertical de desplaçament, per tant els desplaçaments acumulats seran majors. 

A continuació s’ha analitzat les tensions, aquestes són les que provocaran la fallida del 

material si són majors que la tensió admissible estipulada, per tant l’estudi de les tensions és 

el de major interès.  
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Imatge 95 Distribució de tensions del cas de torsió. 

Es pot apreciar com la distribució de tensions és molt diferent de les anteriors, les màximes 

sol·licitacions apareixen a les dues barres centrals, però també hi ha sol·licitacions elevades 

al tram posterior. 

 

Imatge 96 Zoom a la xona crítica del la distribució de tensions del cas de torsió. 



Pàg. 110  Memòria 

 

En la imatge 96 es pot observar com hi ha 4 zones més sol·licitades que les altres, i aquestes 

seran les crítiques, tot i així la tensió màxima que apareix és de 42,8 MPa la qual tot i no ser 

una tensió petita, segueix estant per sota de la tensió admissible que s’ha determinat (50 

MPa). De manera que es pot suposar que el cas de torsió tampoc generarà cap problema per 

al bon funcionament del vehicle. 

8.4.3. Conclusions de l’anàlisi 

A partir dels tres casos estudiats es pot comprovar que el vehicle es comporta 

satisfactòriament en front dels tres casos de sol·licitacions (flexió, compressió-tracció, i torsió). 

Així doncs es pot afirmar que aguantarà totes les sol·licitacions i que el disseny és vàlid per a 

la seva construcció. 

Tot i que el xassís té un bon comportament davant les sol·licitacions, és podrien fer una sèrie 

de millores millorar encara més el seu comportament amb una quantitat de material semblant.  

Per exemple es podrien suavitzar els canvis de direcció de la directriu de les bigues. D’aquesta 

manera s’hi concentrarien tensions menors. El principal problema d’això és el seu procés de 

construcció, el fet de poder adquirir un perfil industrial i fer-ne talls, facilita molt el procés 

constructiu ja que només s’ha d’unir els canvis de direcció. D’altra manera, s’hauria de fer 

alguna mena de tall làser de diverses planxes d’alumini amb diferents gruixos per a poder 

fabricar les bigues. 

Una altre possible millora, seria la modificació de les barres d’unió entre les bigues, ja sigui 

modificant-ne la geometria per a que tinguin major inèrcia en front el cas de torsió, o canviant-

ne la seva orientació. El principal problema és que aquestes barres serveixen també per a 

fixar-hi les unions amb les barres d’unió entre el xassís i els eixos de revolució. Per a poder 

fer que encaixin les unions amb les barres, no es pot modificar el diàmetre de les barres d’unió 

entre les dues bigues del xassís. 

Donat que es construirà el model, aquesta geometria és la que permet minimitzar els costos 

de construcció. A més ja s’ha comprovat que podrà suportar totes les sol·licitacions. 
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9. Software de control 

El control del vehicle permetrà al conductor, controlar el moviment del Crawler de dues 

maneres, una mitjançant el comandament de RC que contenia el kit del cotxe i l’altre permetrà 

controlar-lo remotament via WI-FI des del PC. Les característiques i especificacions dels 

diferents components es poden trobar a l’Annex 2. 

Els components que són comuns en els dos sistemes de control del vehicle són: 

• El motor, per al control de l’acceleració. 

• El servomotor, per al control de la direcció. 

• La bateria del motor, que alimentarà al motor i el servomotor . 

Per a poder controlar tant l’orientació de la càmera com l’acceleració i la direcció del Crawler, 

s’ha necessitat els següents components. 

9.1. Control per ordinador via Wi-Fi 

Aquest sistema de control permetrà controlar l'acceleració i el gir del vehicle així com 

l'orientació d'una càmera que permetrà veure que hi ha davant del vehicle i conduir-lo pels 

llocs desitjats. 

Aquest sistema permet al conductor no haver d'estar movent-se juntament amb el vehicle, i 

pot estar assegut a un altre lloc sense necessitat de veure on és el Crawler. 

9.1.1. Components 

Seguidament s’enumeren els components necessaris per al control amb Wi-Fi. 
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9.1.1.1. Rapsberry Pi 3 

 

Imatge 97 Raspberry Pi 3. 

És un mini ordinador capaç de realitzar gran quantitat de tasques, però les principals que són 

d'interès per al projecte són que es pot connectar a internet, pot subministrar una tensió de 5 

V i enviar i rebre senyals dels diferents components que s'hi connectin. 

Les funcions de la Raspberry dins del Crawler són: 

• Connectar-hi la càmera i instal·lar-hi un servidor de streaming de vídeo per a poder 

visualitzar les imatges que captura la càmera a temps real des de l'ordinador. 

• Alimentar i enviar senyals de control als dos servomotors que controlen l'orientació de 

la càmera. 

• Enviar senyals de control sobre el servomotor que controla la direcció del Crawler. 

• Enviar senyals de control i alimentar el controlador que regularà la potència que es 

subministra al motor del vehicle. 

• Programar-hi un script de Python que permeti controlar el motor i els servomotors amb 

el teclat de l'ordinador. 

• Connectar-se a WI-FI per a poder ser controlada des d'un ordinador de manera 

remota. 

Un dels components més interessants de la Raspberry són els seus pins. Hi ha 40 pins els 

quals poden ser de diferents tipus segons les seves funcions. En aquest projecte s'utilitzen 

pins, de terra (GND, de l'anglès Ground), de 5 V de tensió, de 3 V de tensió, i els pins 

d'Entrada/Sortida per a un Ús General (GPIO, de l'anglès General Purpose Input/Output) . 
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Imatge 98 Pins de la Raspberry Pi 3. 

A l’Annex 2 es pot trobar el full d’especificacions de la Raspberry Pi 3. 

9.1.1.2. Bateria de la Raspberry Pi 

 

Imatge 99 Bateria de la Raspberry Pi 3. 

La bateria de la Raspberry permetrà alimentar la Raspberry quan estigui el Crawler en 

funcionament. La Raspberry alhora també alimentarà els servomotors i la càmera. 

Aquesta es fixarà amb cargols a la Raspberry. 
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9.1.1.3. Càmera 

 

Imatge 100 Càmera de la Raspberry Pi 3. 

La càmera de la Raspberry Pi permetrà captar imatges de l'entorn a temps real i transmetre 

les a la Raspberry. Utilitzant el servidor de streaming de vídeo es podrà veure les imatges que 

capta la càmera des de l'ordinador.  

Aquesta s'adjunta al kit Pi-Pan per la Raspberry, que conté unes plaques que uneixen 

mitjançant cargols, la càmera amb els dos servomotors que en regulen l'orientació.  

Es connecta a la Raspberry amb una membrana flexible que permet moviment relatiu de la 

càmera amb la Raspberry. 

A l'Annex 2 es pot trobar les especificacions del mòdul de càmera de la Raspberry Pi 3. 
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9.1.1.4. Kit Pi-Pan 

 

Imatge 101 Kit Pi-Pan de la Raspberry Pi 3. 

El kit Pi-Pan conté els dos servomotors que controlen l'orientació de la càmera, i un sistema 

de muntatge que permet fixar la càmera als servomotors mitjançant plaques i cargols. Els dos 

servomotors es connectaran a la Raspberry per a alimentar-se i ser controlats. Els 

servomotors s'alimenten a 5 V. 

A més el kit conté un controlador per als servomotors. Aquest no s'ha utilitzat, ja que utilitzava 

massa pins de la Raspberry. Aquest controlador és útil en cas de voler controlar més 

servomotors i algun component més. 

A l'Annex 2 es pot trobar el full d’especificacions del kit Pi-Pan. 
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9.1.1.5. Placa de prototipatge 

 

Imatge 102 Placa de prototipatge de la Raspberry Pi 3. 

La placa de prototipatge permet soldar-hi els cables que connecten el controlador del motor, 

els pins d’ alimentació i de control dels servomotors i la Raspberry. 

Aquesta placa es fixa a la Raspberry amb cargols. 

9.1.1.6. Controlador 

 

Imatge 103 Controlador de motors d'escombretes TB6612FNG. 

El controlador TB6612FNG permet regular la potència que es transmet des de la bateria al 
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motor d'escombretes que regula l'acceleració del vehicle. Per a fer-ho s'utilitza un PWM de la 

tensió d'alimentació de la bateria. 

Els sistemes elèctrics funcionen a una velocitat molt més elevada que els mecànics, per tant 

a l'anar encenent i apagant l'alimentació del motor a altes freqüències, el motor no té temps 

d'apagar-se i encendres a la mateixa velocitat que el senyal elèctric. Així doncs encara que el 

senyal sigui de polsos, el comportament del motor no ho serà. De manera que el seu 

funcionament serà com si se subministrés la potència mitjana del senyal de manera constant. 

Per a alimentar el motor amb aquest PWM a partir de la tensió constant que subministra la 

bateria, és necessari un pont en H. Aquest consisteix en 4 transistors que treballen com a 

commutadors, una font de tensió constant (la bateria del Crawler) i un motor. La configuració 

del pont en H permet regular la potència que es transmet al motor i el sentit de gir d'aquest: 

 

Imatge 104 Esquema elèctric d'un pont en H. 

El pont té dos modes de funcionament, en el primer els transistors que treballen són el S1 i el 

S4, quan aquests estan tancats permet el pas de corrent a través del motor, i quan estan 

oberts no el permet. Commutant aquests transistors a altes freqüències amb un senyal PWM 

que crearà la Raspberry, es crearà un senyal PWM amb el valor alt igual a la tensió de la 

bateria. 

Per a canviar-ne el sentit de gir en comptes de commutar els interruptors S1 i S4 es 

commutaran els S2 i S3. De manera que la tensió que rebrà el motor serà inversa que en el 

cas anterior. 

L'esquema mostrat és molt simplificat, ja que a la pràctica s'hi poden integrar condensadors 

per a filtrar les tensions i díodes volants per a evitar sobre pics de tensió en el motor. 

El controlador permet connectar el motor a la bateria amb un pont en H i permet regular els 

transistors utilitzant el PWM de la Raspberry. 
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Imatge 105 TB6612FNG amb les seves entrades i sortides. 

El controlador TB6612FNG pot controlar dos motors diferents (A i B) que consumeixin com a 

màxim un ampere de corrent mitjà, i poden suportar pics de 3 A. Tot i això si es connecten en 

paral·lel les respectives entrades i sortides dels dos motors, es pot controlar un motor que 

consumeixi el doble de corrent (2A). 

Les entrades i sortides són les següents: 

• VM: Tensió del motor, connectat a la sortida positiva de la bateria. 

• VCC: Tensió d'alimentació del xip, connectat als 3 volts de la Raspberry. 

• GND: Terra, connectat a la sortida de terra de la Raspberry. 

• AO1: Sortida analògica 1 del motor A, connectat a l'entrada 1 del motor. 

• AO2: Sortida analògica 2 del motor A, connectat a l'entrada 2 del motor. 

• BO2: Sortida analògica 2 del motor B, connectat amb AO2 per a connectar-les en 

paral·lel. 

• BO1: Sortida analògica 1 del motor B, connectat amb AO1 per a connectar-les en 

paral·lel. 

• GND: Terra, connectat a la sortida negativa de la bateria. 

• PWMA: Entrada de PWM que permet el control del motor A, connectat a un pin GPIO 

de la Raspberry. 

• AI2: Entrada de senyal binari, en rebre el valor alt permet circular el corrent a través 

del motor A en sentit 2. 

• AI1: Entrada de senyal binari, en rebre el valor alt permet circular el corrent a través 

del motor A en sentit 1. 

• STBY: Entrada de senyal binari Stand-By, en rebre el valor baix, desactiva el 

funcionament del xip. 
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• BI1: Entrada de senyal binari, en rebre el valor alt permet circular el corrent a través 

del motor B en sentit 1. Connectat amb AI1 per a connectar-les en paral·lel. 

• BI2: Entrada de senyal binari, en rebre el valor alt permet circular el corrent a través 

del motor B en sentit 2. Connectat amb AI2 per a connectar-les en paral·lel. 

• PWMB: Entrada de PWM que permet el control del motor A, connectat a un pin GPIO 

de la Raspberry. Connectat amb PWMA per a connectar-les en paral·lel. 

• GND: Terra, connectat a la sortida de terra de la Raspberry Pi. 

 

Es pot observar com està dividit de manera que a la dreta es troben tots els pins de senyal, i 

a l'esquerra els de potència. S'ha connectat en paral·lel les entrades i sortides A i B, d'aquesta 

manera el motor pot consumir fins a un màxim de 2 A sense fer malbé el controlador. 

El xip no podrà tenir mai AI1 i AI2 a nivell alt alhora, ja que es provocaria un curtcircuit (seria 

com tancar els 4 transistors del pont en H). El mateix passa amb BI1 i BI2. 

A l'Annex 2 es pot trobar les especificacions del controlador TB6612FNG. 

A l'Annex 3 es pot observar l'esquema de les connexions realitzades entre la Raspberry, el 

convertidor, el motor, els servomotors, el controlador i la bateria del motor. 

9.1.1.7. Convertidor DC/DC 

 

Imatge 106 Convertidor DC/DC LM2596S. 

El convertidor LM2596S és reductor de tensió. Permet introduir una tensió d’entrada de 3 V  a 

40 V pels seus dos inputs, de manera que als seus dos outputs s’obtindrà aquesta tensió 

reduïda al valor desitjat. Per a regular la tensió dels seus outputs s’ha de introduir una tensió 

d’entrada superior a la desitjada i girar el cargol del potenciòmetre mentre s’avalua amb un 

multímetre el valor dels outputs.  
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A aquest convertidor s’utilitzarà per a baixar la tensió de la bateria del cotxe de 7,2 V a 5 V. 

Els 5V de sortida serviran per a alimentar el servomotor del control de la direcció.  

És important fer que la massa de la bateria del cotxe i de la Raspberry siguin iguals, ja que el 

PWM que servirà per a controlar el servomotor de la direcció vindrà de la Raspberry. Si les 

masses no fossin comuns els valors del PWM que rebria el servomotor no serian de 3,3 V i 0 

V. Aquest fet pot problemes ja que no son els valors de treball del servomotor. 

A l'Annex 2 es pot trobar les especificacions del controlador TB6612FNG. 

9.1.2. Com implementar el control 

9.1.2.1. Instal·lació del sistema operatiu a la Raspberry 

Primerament per a utilitzar la Raspberry Pi amb el sistema operatiu desitjat la fundació 

Raspberry Pi ofereix diferents opcions de software per a posar en marxa el dispositiu. En 

aquest projecte s'ha utilitzat NOOBS (New Out Of the Box Software). NOOBS és un 

instal·lador de sistemes operatius, que conté Raspbian, el sistema operatiu que s'ha instal·lat, 

ja que és el més utilitzat per la comunitat i el recomanat quan es comença a utilitzar la 

Raspberry. [19] 

S'ha descarregat NOOBS al PC i s'ha formatat una targeta SD que posteriorment s'ha introduït 

a la Raspberry un cop finalitzat el procés de copia de NOOBS. 

Un cop introduïda la SD a la Raspberry, aquesta s'ha encès i s'ha instal·lat el sistema operatiu 

Raspbian. A continuació s'ha configurat diferents paràmetres per a poder utilitzar-la com ara 

el teclat, idioma, data i hora o l'escriptori. 

9.1.2.2. Configurar la direcció IP de la Raspberry de per a que sigui estàtica 

IP (Internet Protocol) és el protocol que s'utilitza per a gestionar l'intercanvi d'informació en la 

xarxa. Les adreces IP són direccions utilitzades pel protocol per a encaminar els paquets al 

seu destí. Dins una xarxa cada adreça IP ha de ser única, dos ordinadors no poden tenir la 

mateixa direcció. [20] [21] 

Aquesta direcció s'utilitzarà per a dur a terme la connexió entre l'ordinador i la Raspberry per 

al control del vehicle. El router és qui assigna la direcció a la Raspberry, i cada router és capaç 

d'assignar un rang de adreces IP. La direcció que assigna el router a un dispositiu va canviant 

en connectar-se i desconnectar-se de la xarxa. És important en aquest projecte assignar una 

IP a la Raspberry que sigui constant, és a dir que el router sempre assigni la mateixa direcció 

a la Raspberry (als apartats 9.1.3.2 i 9.1.3.4 s'explica la importància de que aquesta sigui 

estàtica). 
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Per assignar una IP estàtica a la Raspberry s'ha de modificar el fitxer /etc/dhcpd.conf i afegir 

les línies de la imatge 107 a l'inici de l'arxiu. És important que la IP que escollim per a la 

Raspberry estigui dins del rang de direccions que proporciona el router al que està 

connectada. 

 

Imatge 107 Línies de codi escrites per a assignar una IP estàtica a la Raspberry. 

9.1.2.3. Servidor de streaming de vídeo 

Per a veure en directe les imatges de la càmera cal tenir configurat un servidor de streaming 

de vídeo a la Raspberry. 

Per a fer-ho s'ha instal·la a la Raspberry Pi el mètode RPi Cam Web Interface, aquest és una 

interfície web del mòdul de la càmera de la Raspberry Pi. Aquest pot utilitzar en una gran 

varietat d'aplicacions. En aquest projecte només s'utilitzarà per a reproduir en streaming les 

imatges que capti la càmera i si es desitja també permet gravar vídeos. [20] [22] 

Un cop instal·lat el mètode, per a poder reproduir en streaming, s'haurà de connectar la 

càmera de la Raspberry i activar-ne la compatibilitat utilitzant la configuració de la Raspberry. 

Un cop realitzat això, des de l'ordinador, en buscar la IP de la Raspberry al navegador, 

permetrà accedir a la interfície i veure en streaming el que capta la càmera. 

 

Imatge 108 Interfície web que permet veure el streaming de vídeo. 
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9.1.2.4. Programació del codi per al control 

Per al control del vehicle s'ha creat un script de Python anomenat control.py el qual en 

executar-lo obre una pestanya anomenada Pi Crawler. En pitjar sobre la finestra amb el 

cursor, es controlen els diferents components del vehicle en pitjar les tecles corresponents del 

teclat. 

Les tecles que s'utilitzen per al control són les següents: 

• a: gir horitzontal de la càmera a l'esquerra. 

• s: gir vertical cap a baix de la càmera. 

• w: gir vertical cap a baix de la càmera. 

• d: gir horitzontal de la càmera a la dreta. 

• Fletxa cap amunt: acceleració longitudinal del motor del vehicle. 

• Fletxa cap a baix: acceleració longitudinal en sentit negatiu del motor del vehicle 

• Fletxa cap a l'esquerra: gir de la direcció del vehicle cap a l'esquerra. 

• Fletxa cap a la dreta: gir de la direcció del vehicle cap a la dreta. 

• Esc: sortir del programa 

 

Imatge 109 Finestra Pi Crawler oberta des del terminal. 

Per a poder realitzar aquest script s’ha utilitzat les següents llibreries que cal tenir instal·lades: 

• pygame 
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• time 

• os 

• sys 

• RPi.GPIO 

D’aquestes cal destacar el Pygame i RPi.GPIO. Pygame permet avaluar l’estat del teclat i 

saber quines tecles s’està pitjant en cada moment. La classe GPIO de la llibreria  RPi permet 

crear senyals binaris i un PWM als pins GPIO de la Raspberry que permetrà controlar els 

diferents servomotors i el controlador del motor d’escombretes. 

Combinant les dues llibreries s'ha creat un bucle infinit en el qual en tot moment s'avalua l'estat 

del teclat i en funció d’aquests la Raspberry envia els senyals de control corresponents. En 

pitjar la tecla Esc se surt del bucle infinit i s'acaba el programa. 

A l'Annex 4 s'hi ha adjuntat l'script de Python. 

9.1.2.5. Utilització de la Raspberry de forma remota 

Les dues maneres més comunes de controlar la Raspberry de manera remota són amb mode 

text i amb interfície gràfica d'usuari (GUI de l'anglès, Graphical User Interface). La principal 

diferència és que amb el mode text només es pot visualitzar el terminal de la Raspberry i des 

d'allà s'executen les comandes desitjades, mentre que una GUI proporciona un entorn visual 

que permet facilitar la comunicació entre el sistema operatiu i la Raspberry. [19] [20] 

El principal avantatge del mode text és que s'ha de transmetre molta menys informació entre 

el servidor i el client per tant la comunicació entre els dos és més rapida i el consum de 

recursos serà molt menor. Tot i això en aquest projecte s'ha decidit controlar la Raspberry 

amb una GUI, ja que el script que s'ha creat utilitza la llibreria Pygame, la qual obre una finestra 

sobre la que s'haurà de pitjar per a poder controlar el cotxe des del teclat. El mode text no és 

capaç d'obrir la finestra i acabaria resultant en un error. 

 

Imatge 110 Connexió remota en mode GUI a l'esquerra i en mode text a la dreta. 
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Imatge 111 Error en mode text. 

Per al control de la Raspberry es crea una connexió utilitzant el programa VNC (de l'anglès 

Virtual Networking Computing), aquest és un programa que permet utilitzar la GUI de la 

Raspberry de forma remota. Per a utilitzar-lo primerament s'ha d'activar un servidor en la 

Raspberry Pi que transmetrà la pantalla al client. Cal descarregar i instal·lar a la Raspberry Pi 

el VNC Server, i posteriorment a l'ordinador el VNC Viewer que és un software capaç de 

connectar-se al servidor VNC instal·lat a la Raspberry Pi. 

Un cop s'ha instal·lat i configurat tot, caldrà encendre la Raspberry i que aquesta estigui 

connectada a internet. A continuació obrir l'aplicació de l'ordinador VNC Viewer i crear una 

connexió. Per a fer-ho s'obrirà una pestanya que demanarà la adreça IP de la Raspberry 

(configurada prèviament perquè sigui estàtica). 

 

Imatge 112 Pestanya que permet crear una connexió en el programa VNC Viewer. 

Seguidament caldrà pitjar sobre la connexió creada i s’obrirà una finestra on s’ha d’introduir 

l’usuari i contrasenya de la Raspberry (per defecte l’usuari és pi i la contrasenya Raspberry). 

A continuació s’iniciarà la connexió i ja es podrà veure i accedir a l’escriptori de la Raspberry 

des de l’ordinador. 
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Imatge 113 Introduir usuari i contrasenya de la Raspberry per iniciar el control remot. 

Per a controlar el vehicle s’obrirà el terminal de la Raspberry i s’executarà el script de Python 

control.py. A l’hora pel navegador d’internet del nostre ordinador buscarem la IP de la 

Raspberry per a poder utilitzar el servidor de streaming de vídeo i veure les imatges de la 

càmera. D’aquesta  podem veure per on es mou el Crawler i també controlem el cotxe des de 

l’aplicació VNC Viewer, que accedeix a la Raspberry, la qual està executant el programa 

control.py, que obre la finestra sobre la qual s’ha de clicar per a poder pitjar les diferents tecles 

del teclat que controlen el vehicle.  

 

Imatge 114 A l'esquerra vídeo de la càmera en streaming i a la dreta la pestanya Pi Crawler 

per a poder controlar el vehicle. 

D’aquesta manera es pot controlar el vehicle amb el programa VNC Viewer i es pot veure per 

on va amb el navegador web des de l’ordinador.  
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9.1.2.6. Esquema de funcionament  de la conducció 

    

 

 

  

 

   

 

  

Imatge 115 Esquema de funcionament de la conducció via Wi-Fi. 

1. Primerament, l'Usuari utilitza l'ordinador on veurà les imatges de la càmera i podrà 

enviar ordres a la Raspberry utilitzant el programa VNC que connecta amb la 

Raspberry mitjançant una connexió client-servidor. De manera que es poden enviar 

ordres des de l'ordinador a la Raspberry. 

2. La Raspberry a partir de les ordres rebudes, envia senyals a través dels seus pins que 

estan connectats a la placa. Alhora la Raspberry s'alimenta amb la seva pròpia bateria. 

3. La placa rep els senyals dels pins de la Raspberry els quals transmet fins als 
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4  
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servomotors de la càmera, el controlador i el servomotor del control de la direcció del 

vehicle. A més també alimentarà els servomotors de la càmera. 

4. El controlador rep la tensió d'alimentació de la bateria del cotxe i amb els senyals 

rebuts de la Raspberry  es controla l'estat dels transistors (del pont en H) que 

permetran que el motor rebi o no la tensió de la bateria. Així es regula la velocitat de 

gir del motor utilitzant PWM. A més la bateria del cotxe alimenta el servomotor del 

control de la direcció. Per a fer-ho s’utilitza el convertidor DC/DC que baixa la tensió 

de la bateria als 5 V de funcionament del servomotor. 

A l'Annex 3 es pot veure l'esquema de connexions tant del control per RC com del control 

utilitzant WI-FI. 

9.2. Control per RC 

El control per RC és el mateix que integra el kit “Crawler FTX Outback 2 Ranger KIT”, ja que 

se n'ha aprofitat els components. El seu funcionament és com el d'un Rock Crawler normal 

explicat anteriorment: 

1. L'ESC convertirà la tensió de la bateria a 5 V per a alimentar el receptor. 

2. El conjunt emissor-receptor comunica per a transmetre les ordres del control i traduir-

les a senyals elèctrics de PWM que s'enviaran a l'ESC i al servomotor. A més també 

transmetrà els 5 V d'alimentació amb els que funciona el servomotor. 

3. El servomotor en funció del PWM que rebi per part del receptor s'orientarà d'una 

manera o d'un altre per a controlar la direcció del vehicle. 

4. L'ESC llegirà els senyals de control transmesos pel receptor i controlarà la potència i 

el sentit de la tensió que la bateria subministrarà al motor utilitzant PWM. D'aquesta 

manera es regularà el sentit i l'acceleració del vehicle. 

La principal diferència amb un Crawler convencional és que es podrà connectar el cablejat al 

sistema de control per WI-FI o al sistema de control per RC. Podent escollir quin dels dos 

sistemes de control utilitzar. 

A l'Annex 3 es pot veure l'esquema de connexions tant del control per RC com del control 

utilitzant WI-FI. 
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10. Procés de construcció 

En aquest apartat s’explicarà com s’ha fabricat cada un dels components dissenyats i a 

continuació el procés que s’ha seguit per a muntar el Crawler. 

Els plànols definitius de cada peça es troben a l’Annex 1.  

10.1. Xassís 

El xassís està compost per a 16 peces individuals que a l'unir-les en formaran la seva 

estructura. 

10.1.1. Bigues 

Cada una de les dues bigues està composta per 5 peces les quals s'uniran mitjançant 

soldadura. Per a fer-ho es parteix d'un perfil industrial d'alumini amb la secció adient (secció 

en U de 10 mm d'alçada, 10 mm d'amplada i 1 mm de gruix). La longitud d'aquest perfil és de 

50 mm. se n'ha adquirit 2 per a tenir material sobrant. D'aquesta manera si hi ha algun error 

en el procés constructiu, es disposarà de més material. 

Primerament s'ha tallat els perfils adquirits amb una serra radial per a fabricar les 10 peces de 

les bigues. Per a fer-ho s'ha imprès en paper cada una de les peces a escala real, per a 

enganxar el paper imprès sobre el perfil. Això ha facilitat el fet de saber com realitzar el tall 

utilitzant una serra radial. 

Per a comprovar que les peces estaven ben tallades, s'ha tornat a imprimir en un paper a 

escala real cada una de les peces, i s'ha comparat amb les tallades. 

 

Imatge 116 Tall de les bigues amb la serra radial. 
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Imatge 117 Bigues col·locades, amb les cares que es soldaran encerclades. 

Un cop tallats els diferents trams, se n'han soldat les cares corresponents (remarcades en 

vermell les cares soldades a la imatge 117). 

S'ha utilitzat soldadura TIG d'alumini. S'ha hagut d'adquirir uns elèctrodes especials per a 

soldar alumini. Abans de soldar s'ha llimat les diferents cares tallades amb la serra, per a 

deixar la superfície llisa i eliminar les rebaves. 

Un cop soldades les diferents cares, s'ha realitzat les perforacions dels diferents forats de M3 

amb una broca. S'ha esperat a tenir soldades les peces, ja que soldar és el pas més complicat 

i d'aquesta manera en cas que es realitzés malament la soldadura, no s'haurà invertit temps 

a perforar les peces. 

Per a fer els forats s'ha fixat la biga utilitzant serjants i s'hi ha col·locat una fusta a sota per a 

evitar fer malbé la taula. S'ha tornat a imprimir la peça en un full a escala real, per a enganxar-

lo sobre les bigues i poder saber on fer els forats amb precisió. 

 

Imatge 118 Biga fixada amb un serjant. 

Donat que els forats seran passants de M3, la broca utilitzada per a perforar és de 3,3 mm de 

diàmetre. D'aquesta manera els cargols poden passar a través del forat. 
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Imatge 119 Broca perforant la biga. 

10.1.2. Para-xocs 

Per a la construcció del para-xocs, s'ha obtingut un perfil industrial d'alumini amb secció 

rectangular de 10 mm d'alçada i 2 mm d'ample. El perfil obtingut tenia una llargada de 500 

mm. 

S'ha tallat aquest perfil amb la serra radial a les distàncies adients (84 mm de longitud), de 

manera que s'ha obtingut les dues barres que formaran el para-xocs del Crawler. Per a fer-ho 

s'ha mesurat amb regle el perfil i s'ha marcat una ratlla per saber on s'haurà de tallar. 

 

Imatge 120 Para-xocs del Crawler amb les cares que es soldaran a les bigues remarcades 

en vermell. 

Un cop realitzats els talls s'han llimat les seccions tallades, per a deixar-les llises i eliminar les 

rebaves. 

A continuació, aquests s'han soldat a les dues bigues utilitzant soldadura TIG d'alumini, 

perquè encaixin tal com es veu a la imatge  121. Les 4 cares que s'ha soldat són les indicades 

en els recuadres vermells de l'imatge 120. 
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Imatge 121 Para-xocs soldat a les dues bigues. 

Per finalitzar s’ha llimat alguns dels punts de soldadura per a deixar les superfícies més llises.  

10.1.3. Barres d’unió entre bigues 

Les dues barres d'unió entre bigues estan formades per dues varetes roscades de M3 i dos 

tubs llisos de diàmetre exterior 5 mm i diàmetre interior de 3,15 mm. Es col·loca les varetes 

dins dels tubs per a crear les barres d'unió. 

Per a muntar les barres d'unió amb la resta del xassís, primerament s'ha tallat les barres de 

M3 amb la serra radial de manera que s'obtinguin dues varetes de 90 mm de llargada. Per a 

determinar aquesta llargada, s'ha tingut en compte que aquestes han de travessar tot el xassís 

(84 mm) i s'hi haurà de cargolar dues femelles per a fixar les varetes al xassís. 

 

Imatge 122 Tall de les barres utilitzant la serra radial. 

Per a la construcció d'una de les barres s'haurà de tallar el tub en 3 trams: 
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• Un primer tram de 22,5 mm que és el que va des d'una de les bigues, fins a la primera 

ròtula esfèrica (aquestes ròtules s'uniran amb les barres d'unió entre el xassís i l'eix de 

revolució). 

• Un segon tram entre la primera i la segona ròtula esfèrica (20 mm). 

• Un tercer tram entre la segona ròtula esfèrica i la segona biga del xassís (22,5 mm). 

No s'ha trobat cap tub d'alumini amb diàmetre exterior 5 mm i interior una mica superior a 3 

mm. S'ha hagut de posar un tub de diàmetre exterior 4 i interior 3,15 mm dins d'un de diàmetre 

exterior 5 i interior 4,15 mm. Un cop introduïts els tubs, s'han marcat amb un retolador 

permanent i s'ha realitzat els talls a les distàncies corresponents utilitzant una serra radial. 

 

Imatge 123 Vareta de M3 travessant els 3 trams de tubs. 

A continuació s’ha llimat les seccions tallades amb la serra per a donar un millor acabat i fer 

que les peces puguin encaixar millor. 

 

Imatge 124 Vareta amb els dos tubs concèntrics. 

La vareta de M3 és muntarà de manera que passarà a través de: 

1. El forat de la primera biga. 

2. El primer tram del tub. ( El tub haurà de passar a través del forat del suport del motor) 

3. La primera de les ròtules esfèriques. 

4. El segon tram del tub. ( El tub haurà de passar a través del forat del suport del motor) 

5. La segona de les ròtules esfèriques. 
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6. El tercer tram del tub. ( El tub haurà de passar a través del forat del suport del motor) 

7. El forat de la segona biga. 

8. Per acabar es col·locarà una femella a cada extrem de la vareta roscada per a fixar 

les barres a la resta del xassís. 

La barra encaixarà tal com es mostra en la imatge 125 (Als espais entre els tubs s'hi col·locarà 

les ròtules esfèriques). 

 

Imatge 125 Barres d'unió muntades juntament amb el suport del motor. 

10.2. Barres d’unió entre el xassís i l’eix de revolució 

Tal com ja s'ha comentat a l'apartat 7 hi ha 3 tipus de barres d'unió entre el xassís i l'eix de 

revolució. Per a construir cada una d'elles s'utilitzarà una vareta de M3, un tub de diàmetre 

interior 3,15 mm i diàmetre exterior 4 mm i un segon tub de diàmetre interior 4,15 mm, i 

diàmetre exterior 5 mm. 

S'ha tallat els tubs a les mesures indicades a l'apartat 7 (4 tubs de 77 mm, 2 tubs de 111 mm 

i dos tubs de 103 mm). Abans de tallar-los, s'ha col·locat el tub de diàmetre exterior 4 mm dins 

del tub de 5 mm de diàmetre exterior. 

A continuació s'ha tallat les varetes de manera que siguin 10 mm més llargues que els seus 

respectius tubs, ja que ha d'haver-hi una part sobrant que s'enroscarà a les unions de ròtules 

esfèriques (En la imatge 126 es pot observar com s'enrosca la ròtula a la vareta). 
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Imatge 126 Ròtula esfèrica roscada a la vareta de M3. 

Finalment s’ha introduït la vareta roscada dins dels tubs. Seguidament s’ha enroscat les 

unions als dos trams sobrants de 5 mm a cada costat. 

Les barres d’unió s’han unit al xassís per un dels extrems i per l’altre a un dels eixos de 

revolució, mitjançant els forats passants de les ròtules esfèriques.  

Hi ha dos tipus de ròtules. Unes que incorpora el kit “Crawler FTX Outback 2 Ranger KIT” amb 

dos forats, un passant de M2 i un roscat de M3 les quals s’uniran als eixos de revolució i a les 

bigues.  

L’altre tipus de ròtula, disposa de dos forats de M3 (un de passant i un de roscat) per a poder 

passar-hi les varetes de M3 de les barres d’unió entre bigues pel forat passant. 

  

Imatge 127 Els dos tipus de ròtules esfèriques. 

Els eixos de revolució tenen dues posicions per on s’uniran les barres d’unió entre els eixos 

de revolució i el xassís. Les posicions superiors i les inferiors tal com es mostra a la imatge 

128. 
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Imatge 128 Posicions inferiors i superiors dels eixos de revolució. 

Les barres superiors s’uneixen per un extrem a la posició superior d’un dels eixos de revolució 

i per l’altre a una de les bigues (tal com es mostra a l’apartat 10.1.3). 

Les barres inferiors s’uneixen per un extrem a la posició inferior d’un dels eixos de revolució i 

per l’altre a una de les barres d’unió entre bigues (utilitzant una unió amb ròtula esfèrica 

especial).  

 

Imatge 129 Barres inferiors i superiors de unió entre el xassís i els eixos de revolució. 

El sistema de suspensió no està complet, ja que encara no s’ha muntat els amortidors. 

Posició inferior 

Posició superior 

Barres inferiors 

Barres superiors 
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10.3. Suports dels components 

Els diferents suports donat que tenen formes lleugerament més complexes, s'ha optat per a 

fabricar-los mitjançant impressió 3D, ja que és un mètode molt econòmic per a construir peces 

petites, complexes i de les quals se'n fabricaran poques unitats. 

El material utilitzat és ABS degut a la seva rigidesa i tenacitat. 

S'ha intentat fer les geometries el més senzill possible per a facilitar-ne la fabricació. 

Per a fixar els suports al xassís s'ha seguit el següent procediment per a cada un dels casos: 

• Suport Raspberry i suport Bateria i ESC: Tenen forma de capça a les quals se'ls hi 

ha fet 4 forats roscats per introduir cargols de M3. 

En el disseny 3D ja s'ha fet la rosca dels forats, però a causa de la contracció del 

plàstic en fabricar les peces, alguns forats han resultat menors de l'esperat. En aquests 

casos, s'hi ha passat un mascle de roscar pel forat deixant així la rosca correcta per a 

introduir els cargols. 

Es fixarà amb una femella a la paret interior en el cas de la Raspberry, ja que el gruix 

de 2,5 mm de la paret s'ha considerat prou gran per a garantir una bona fixació només 

amb la rosca de la paret. 

  

Imatge 130 Suport de la Raspbery imprès en 3D. 

A la capça de la bateria s’hi ha fet unes extrusions d’11,5 mm per a fer que la peça 

arribi fins a les bigues i poder fixar millor la peça amb els cargols. Així doncs, no caldran 

femelles, ja que els forats roscats seran de molta profunditat. 
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Imatge 131 Suport de la bateria i l'ESC imprès en 3D. 

Donat que la capça de la Raspberry està dissenyada de manera que les dimensions 

siguin precises, només afegint un VELCRO adhesiu a la base del suport ja queda 

suficientment ben fixat. Igualment passarà amb la bateria i l’ESC. 

• Suport de la càmera:  Té forma de planxa tal com s'ha mostrat a l'apartat 7. Per fixar 

aquest suport al xassís s'utilitzarà 4 cargols de M3. S'ha fet 4 forats roscats de M3 a 

la peça per a roscar-hi els cargols. 

Per a fixar el kit Pi-Pan al suport s'ha fet 4 forats roscats de M4 a la peça. S'utilitzarà 

4 cargols de M4 que passaran pels forats de la base del kit i es roscaran al suport. 

Donat que la profunditat del suport és de 5 mm no ha estat necessària femella, ja que 

hi havia prou profunditat. 

 

Imatge 132 Suport de la càmera imprès en 3D. 

• Suport del motor: Té forma de planxa de 8 mm de gruix, amb dos forats passants de 

diàmetre 5,5 per a poder introduir-hi les barres d’unió entre les bigues del xassís. 
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Aquestes fixaran el suport del motor al xassís. El suport no lliscarà pels tubs, ja que 

les ròtules esfèriques en limitaran el moviment. 

 

Imatge 133 Suport del motor imprès en 3D (a la imatge 125 es pot veure el suport des de 

sota). 

• Suport dels amortidors: És l’estructura que té la forma més complexa tal com es pot 

apreciar a l’apartat 7. Aquests, estan dissenyats perquè les unions encaixin amb les 

bigues del xassís. A més s’hi passarà els cargols que uniran altres suports i es fixaran 

amb les femelles si és necessari. 

Al forat superior de la peça s’hi ha introduït una ròtula esfèrica. L’amortidor s’ha ficat 

per un extrem a aquesta ròtula i a l’eix de revolució per l’altre. 

 

Imatge 134 Suport dels amortidors impresos en 3D. 

Quan es realitzen forats amb impressió 3D a causa de la contracció del plàstic aquests 
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resulten ser més petits. S'ha de realitzar proves per a saber de quines dimensions fer 

els forats perquè la rosca resultant sigui de les dimensions desitjades. Tot i això, tal 

com ja s'ha mencionat hi ha hagut alguns forats que han resultat ser més petits de 

l'esperat. 

S’ha fet petites modificacions a les peces impreses en 3D respecte a les peces dissenyades 

a l’apartat 7 de predimensionament. Les modificacions fetes són en general entalles per a 

poder passar-hi cables, o bé modificar el gruix d’alguna paret per a poder roscar-les millor. 

S’ha considerat que eren molt poques les modificacions fetes i per aquesta raó no s’ha fet un 

apartat de disseny final. Les peces definitives es poden veure a l’Annex 1 directament. 

Un cop muntades totes les peces, ja es disposa del vehicle sense els components elèctrics i 

electrònics 

 

Imatge 135 Xassís muntat amb els suports i el sistema de suspensió. 

A les imatges següents es pot apreciar que el sistema de suspensió del Crawler funciona 

correctament, amb els dos graus de llibertat requerits. 
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Imatge 136 Vista frontal del xassís muntat. 

 

Imatge 137 Els dos graus de llibertat del sistema de suspensió dels Crawlers. 

10.4. Connexió dels components elèctrics i electrònics 

El conjunt de components elèctrics i electrònics que aniran amb la Raspberry s’ha muntat de 

manera que hi ha 3 nivells diferents, d’inferior a superior: 

1. La bateria de la Raspberry. 
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Imatge 138 Imatges de la bateria de la Raspberry. 

La bateria és la part inferior de l'estructura i servirà per a alimentar la Raspberry als seus 5 V 

de funcionament. Es connectarà soldant un cable de terra i un de tensió al requadre indicat 

en verd. Aquest cable també es soldarà a la placa de prototipatge, la qual alimentarà la 

Raspberry a través dels pins. 

2. La Raspberry. 
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Imatge 139 Imatges de la Raspberry. 

La Raspberry serà el segon nivell de l’estructura. A aquesta s’hi connectarà la membrana 

flexible de la càmera al port indicat en el requadre verd . El requadre taronja assenyala els 

pins de la Raspberry els quals s'hi connectarà la placa de prototipatge. 

3. La placa de prototipatge. 

 

 

Imatge 140 Imatges de la placa de prototiopatge soldada. 

La placa de prototipatge és el tercer i últim nivell. En aquesta s'hi ha soldat amb estany: 
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• La peça que permet connectar els pins de la Raspberry amb la placa (Requadre verd). 

• Controlador (Requadre blau) del qual en surten els dos cables d'alimentació del motor 

i els dos cables de la bateria. 

• Les sortides que permeten el control dels servos (Requadre taronja). 

• El cablejat que  connecta la bateria al convertidor (Requadre lila) i el cablejat que surt 

del convertidor per a alimentar el servomotor (Requadre Groc). 

• Tot el cablejat. 

Per a unir els diferents nivells s'ha utilitzat cargols i tubs hexagonals amb els quals encaixaven 

els cargols. 

A l'Annex 3 es pot observar com s'ha realitzat totes les connexions del cablejat. 

Per a unir els cables que surten de la Raspberry als diferents components s'ha utilitzat unes 

peces mascle i femella. Unes que permeten connectar 4 cables (els que venen de la bateria i 

del motor) i un altre que permet connectar-ne 3 (els que venen del servomotor de direcció). 

 

Imatge 141 Peces mascle i femella per a unir els cables. 

El cablejat s’ha dissenyat tenint en compte el fet de que en cap moment pugui interferir amb 

cap part mòbil com són els eixos de transmissió o el sistema de suspensió. Els diferents trams 

de cablejat estan agrupats  mitjançant brides i VELCRO. 

El connector femella del motor es pot connectar al seu respectiu mascle que pot ser el que 

permet implementar el control amb la Raspberry o el que permet implementar el control amb 
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RC. De la mateixa manera  els connectors del servomotor segueixen el mateix principi.  

 

Imatge 142 Control via RC. 

 

Imatge 143 Control via Wi-Fi. 

Per tal de fixar els connectors que no s’utilitzin durant el funcionament del Crawler, aquests 

disposen de VELCRO en els seus extrems per a poder-los fixar al xassís.  

 

Imatge 144 Connectors que no s'utilitzen fixats amb VELCRO. 
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10.5. Prototip final 

En aquest apartat es mostren diferents vistes del prototip final muntat. 

 

Imatge 145 Vista isomètrica del Crawler. 

 

Imatge 146 Vista lateral del Crawler. 

Biga Para-xocs 

Suport 

càmera 

Suport del 

amortidor 

Barres d’unió entre el 

xassís i l’eix de revolució 

Suport bateria i ESC Suport Raspberry 

Pi-Pan Raspberry amb l’electònica 

Suport motor 

Barres d’unió 

entre biges 
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Imatge 147 Vista en alçat del Crawler. 

 

Imatge 148 Vista frontal del Crawler. 

 

 

Bateria ESC Motor Controlador 

Convertidor Peces mascle i 

femella 

Càmera 

Servomotor 
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11. Estudi econòmic  

A l’hora de realitzar l’estudi econòmic s’ha desglossat el cost total del projecte en 4 tipus de 

costos diferents.   

- Components 

- Programari  

- Enginyeria  

- Altres 

El cost dels components té en compte tots els elements que s’ha adquirit per a poder 

construir un prototipus. Cal tenir en compte que al construir només un prototipus, el cost és 

molt més elevat que si es construïssin vehicles en sèrie. El fet que hi ha components els quals 

només s’ha utilitzat una fracció del nombre de components que inclou el lot, eleva el preu total 

dels components. Un altre factor és que  és més econòmic realitzar les peces de plàstic per 

injecció que no pas amb impressió 3D si s’ha de construir un nombre elevat de components, 

en canvi per a la construcció d’un únic component resulta més econòmica la impressió 3D. 

Un altre factor que eleva el preu dels components  és la adquisició del “Crawler FTX Outback 

2 Ranger KIT" ja que és més econòmic tenir un propi proveïdor que proporcioni les peces 

que s’han aprofitat. 

Cost dels components d'un prototipus 

Component 
Cost 

unitari (€) 
Unitats 

adquirides 
Cost 

total (€) 

"Crawler FTX Outback 2 Ranger KIT" 150,00 1 150,00 

Femelles hexagonals d'acer inoxidable M3 (50 
pcs.) 

3,61 1 3,61 

Tub de  4 mm de diàmetre exterior i 3,15 mm 
de diàmetre interior 

3,86 1 3,86 

Tub de  5 mm de diàmetre exterior i 4,15 mm 
de diàmetre interior 

6,24 1 6,24 

Vareta roscada d'acer inoxidable M3 de 60 cm 
de longitud 

0,95 3 2,85 

Perfil rectangular amb secció de 2X10 mm i 1 
m de longitud 

1,49 2 2,98 

Raspberry Pi 3 B+ 42,90 1 42,90 

Mòdul de Càmera Raspberry Pi V2 29,10 1 29,10 

UNIROI Bateria per a Raspberry Pi 21,99 1 21,99 

Controlador de Motor Dual de CC 1A, 4.5V-
13.5V TB6612FNG (Pont en H) 

3,69 1 3,69 

Kit Pi-Pan per a Càmera Raspberry Pi (Kit dels 
dos servomotors per moure la càmera) 

28,10 1 28,10 

Placa de prototipatge PiBreak Raspberry Pi 
(Placa on es soldaran els components) 

4,37 1 4,37 

Cost d'impressió 3D de les peces 75,33 0 0,00 
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100 g de línia d'estany per a soldadura de 
components electrònics de 0,3 mm 

6,15 1 6,15 

Vareta de soldadura d'alumini 20 pcs. 4,82 1 4,82 
  Total 385,99 

Taula 16 Cost des components d’un prototipus. 

En el cost del programari utilitzat s’ha tingut en compte els diferents programes necessaris 

per a la elaboració del projecte. S’ha tingut en compte el cost de la llicència i el temps que s’ha 

estat utilitzant cada programa, per a calcular-ne la part proporcional. 

Cost del programari utilitzat4 

Programari 
Cost 

llicència (€) 

Temps de duració 
de la llicència 

(mesos) 

Temps 
d'utilització 
(setmanes) 

Cost 
proporcional 

(€) 

Solid Works 
standard 2019 

1010,00 3 3 235,67 

Ansys APDL 3300,00 12 2 128,33 

Microsoft 365 
Personal 

69,00 12 17 22,81 

   Total 386,81 

Taula 17 Cost del programari utilitzat. 

En el cost de l’enginyeria s’ha tingut en compte les hores que un enginyer ha invertit en la 

realització de les diferents tasques del projecte i la remuneració d’un enginyer. El pressupost 

estimat que per a la remuneració de l’enginyeria és de 80 €/h, degut a que totes les tasques 

han estat realitzades per a un mateix enginyer, s’ha assignat el mateix cost per hora a totes. 

Cost de l'enginyeria 

Tasca 
Remuneració de 
l'enginyeria (€/h) 

Temps 
invertit (h) 

Cost total 
(€) 

Gestió del projecte 80,00 15 1200,00 

Documentació 80,00 150 12000,00 

Disseny CAD 80,00 40 3200,00 

Càlcul estructural 80,00 100 8000,00 

Cursos de formació 80,00 30 2400,00 

Programació del software de 
control 

80,00 30 2400,00 

Construcció del prototipus 80,00 3 240,00 
  Total 29440,00 

Taula 18 Cost de l'enginyeria. 

 

4 Cal comenta que el cost real d’aquesta secció ha estat nul ja que la UPC proporciona 

llicències d’estudiants gratuïtes per a la utilització de tots aquests programes.  
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S’ha afegit un últim apartat d’altres costos que té en compte tots els costos que no es podien 

incloure en els altres tres classificacions de costos.  

Altres costos 

Descripció      Cost (€) 

Curs introductori de simulacions per al 
càlcul estructural 

 185,47 

Curs introductori del llenguatge de  
programació  Python3 

 40,00 

Curs introductori d'utilització de 
Raspberry Pi 

 40,00 

Curs introductori d'utilització de Git 
Hub 

 0,00 

Trajectes realitzats  30,00 
 Total 295,47 

Taula 19 Altres costos. 

Finalment s’ha realitzat la suma dels quatre tipus de costos diferents per a calcular el 

pressupost total del projecte. Cal comentar que si es produïssin vehicles en sèrie tant els 

costos de programari utilitzat i tots els cursos realitzats inclosos en altres costos,  serien costos 

fixes, és a dir que només s’haurien de pagar una vegada i es podrien produir moltes unitats, 

de manera que aquests costos quedarien dividits.  

També cal tenir en compte que l’estudi de costos de l’enginyeria seria molt diferent ja que la 

majoria d’apartats no s’haurien de tornar a fer, però caldria crear nous apartats d’estudis de 

qualitat, de producció i de I+D (Investigació i desenvolupament). 

Pressupost total del projecte 

Tipus de cost   Cost (€) 

Components d'un prototipus  310,66 

Programari utilitzat  386,81 

Enginyeria  29440,00 

Altres  295,47 

 Total 30432,94 

Taula 20 Pressupost total del projecte. 
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12. Impacte ambiental 

El present projecte ha estat realitzat amb la premissa de reduir l'impacte en el medi ambient. 

És per això, que la presa de decisions s'ha basat principalment en aquest aspecte. 

El projecte s'ha realitzat en base a simulacions mitjançant programari per tal de reduir tot 

possible impacte mediambiental minimitzant despeses de material i residus. A més, s'ha 

realitzat també el disseny en 3D del prototipus per verificar la correcta integració de tots els 

elements en el Crawler abans de procedir a la fabricació del prototipus. 

Gràcies al seu funcionament totalment elèctric les emissions a l'atmosfera són nul·les i es 

minimitza l'impacte acústic.  

Tenint en compte que l'electricitat consumida per carregar les bateries pot procedir de fonts 

no renovables, una futura ampliació d’aquest projecte és la integració de plaques solars de 

petites dimensions. D’aquesta manera no solament es reduiria encara més l’impacte 

ambiental sinó que també s’incrementaria l’autonomia del vehicle. 

És important que un cop finalitzi la vida útil de la bateria, aquesta es recicli adequadament. 

Per a fer-ho la fundació Ecopilas gestiona els residus de piles i bateries. Aquesta fundació 

compta amb la xarxa de recollida de piles i bateries portàtils més extensa d'Espanya a través 

d'instal·lacions municipals: punts nets, deixalleries, ecoparcs, establiments comercials i 

indústries. Així doncs s’utilitzarà aquesta xarxa, per al reciclatge de les bateries. 

Al dissenyar un únic prototipus, l’impacte ambiental limitat. Però en el cas que es produís el 

producte en sèrie, els mètodes de construcció han de ser diferents per a tal de minimitzar 

l’impacte ambiental.  Els principals canvis que s’han de fer  són: 

• Substitució de la soldadura per a la realització del perfil en C de la biga per el plegat 

d’una mateixa xapa, minimitzant així l’energia que es consumeix per a la fabricació de 

un Crawler. 

• Substitució de la impressió 3D per a la fabricació de les peces de plàstic per injecció, 

minimitzant així l’energia que es consumeix per a la fabricació de un Crawler. 

• Aprofitament de parts sobrants de les planxes d’alumini un cop tallades, minimitzant 

així els residus generats. 

• Aprofitament de totes les peces que s’adquireixen (i.e. en el cas de comprar lots de 50 

femelles s’aprofitaran totes, no com en la producció de un sol prototipus), minimitzant 

així els residus generats. 
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Conclusions 

Finalment doncs s'ha pogut dissenyar un Rock-Crawler funcional, capaç de resistir les 

diferents sol·licitacions en les quals es pot veure involucrat i amb dos modes de conducció 

diferents. 

S'ha pogut assolir la gran majoria dels objectius proposats inicialment, excepte el càlcul 

analític del xassís. A causa de diferents problemes causats per a la COVID-19 s'ha disposat 

de menys temps de l'estimat inicialment per a l'aprenentatge de coneixements més avançats 

de resolució analítica de peces hiperestàtiques que no estudiats durant el grau. Per tant s'ha 

hagut de prescindir d'aquest apartat. Per aquest motiu tampoc s'ha pogut complir amb la 

planificació inicial (apartat 3.3). 

Tot i ser un projecte del departament de Resistència dels Materials, aquest projecte tracte 

diferents apartats i temes de l'enginyeria industrial (informàtica, electrònica, mecànica, 

expressió gràfica, teoria de màquines i mecanismes, control automàtic, màquines elèctriques 

i mètodes numèrics). Aquest ha estat sense cap dubte el major dels reptes, ja que per a cada 

apartat s'ha necessitat una gran quantitat d'hores d'aprenentatge. 

S’ha aportat iniciativa en el desenvolupament del sistema de control per Wi-Fi utilitzant la 

Raspberry, el qual no estava previst inicialment. 

El fet d’haver construït el projecte ha estat útil per a poder posar en pràctica tot allò que s’ha 

pensat i dissenyat.  
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Ampliació del projecte 

Un cop finalitzat el projecte, es proposen possibles millores i maneres de continuar el present 

projecte. 

Un futur treball a realitzar seria un canvi de les tecnologies de fabricació de les peces i el seu 

conseqüent redisseny per a la fabricació en sèrie del Crawler, reduint així els costos de 

fabricació d'un únic prototipus. 

Podria ser interessant realitzar un estudi experimental amb el prototipus real dels esforços als 

que està sotmés el xassís utilitzant galgues extensomètriques i verificar així els resultats 

obtinguts amb ANSYS. No s'ha pogut realitzar aquest estudi donat que quedava fora de l'abast 

del projecte i no s'ha disposat del temps necessari. 

També s’hauria de fer un estudi de comportament a impacte del xassís. Aquest tipus de 

simulacions no linials basada en mètodes expícits no s’ha pogut realitzar per manca de 

coneixements i, per tant, han quedat fora de l’abast del projecte. 

I per últim, es podria realitzar una parametrització del disseny, en funció de pesos i dimensions 

dels components. 
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ANNEX 2: Característiques del components 

Outback Ranger Kit 

As an affordable, entry level scale Crawler the FTX Outback has been hugely popular, 

introducing lots of new enthusiasts into the world of scale r/c. Moving forward we have updated 

the chassis with some subtle design changes and updates to further enhance the performance: 

Outback 2. 

New updated front and rear axle housings have been widened increasing the track width by 

15mm for an improved handling and reduced wheel scrub.  A higher torque and larger 390 

size brushed motor now handles the power, while new 4-point nickel-plated suspension and 

steering links provide more precise articulation and steering. The oil filled shock absorbers 

have now been moved outboard for more scale realism and handling improvements. A new 

servo mount from aluminium provides scope for different servo options. 

The Treka edition has been updated with chrome dish scale wheels, while the Ranger edition 

enjoys a new updated body design featuring matt finished wheel arches and front bonnet 

detail. 

All models are Ready-toRun with 1500mAH NiMh battery and just require AA’s for the 

transmitter to be ready to crawl. If you missed out on the original Outback, then don’t pass up 

this opportunity, your outdoor off road experience is waiting. 

Supplied With: 

• Low Capacity Battery 

• Trickle Charger 

Features and Specifications 

• 2.4ghz radio system 

• Waterproof 40A 2-in-1 speed control 

• Waterproof axle mounted 3kg steering servo 

• Brushed RC390 motor 

• 7.2v 1500mah NiMH battery & wall charger 

• Ball bearings • Twin rail metal frame chassis 

• Multi-link suspension for smooth articulation 

• Low CG centre 3-gear high torque transmission 

• Front and rear locked axles 

• Telescopic universal driveshafts 
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• Oil filled shock absorbers 

• Adjustable battery mount 

• Alloy links & steering hub for durability 

• Supersoft all terrain tyres with memory foam 

• Front & rear bumpers w/factory fitted LED lights 

• Length: 416mm  

• Width: 215mm 

• Height: 230mm 

• Weight: 1350g 

• Wheelbase: 250mm   

• Gear Ratio: 57:1 

• Tyre Dia: 105mm 

• Wheel Dia: 54mm 

• Ground Clearance: 76mm 

  



Raspberry Pi 3 
Model B+ 



1
Raspberry Pi 3 Model B+

raspberrypi.org

Overview

The Raspberry Pi 3 Model B+ is the latest product in the Raspberry Pi 3 range, 
boasting a 64-bit quad core processor running at 1.4GHz, dual-band 2.4GHz 
and 5GHz wireless LAN, Bluetooth 4.2/BLE, faster Ethernet, and PoE capability 
via a separate PoE HAT

The dual-band wireless LAN comes with modular compliance certification, 
allowing the board to be designed into end products with significantly reduced 
wireless LAN compliance testing, improving both cost and time to market.

The Raspberry Pi 3 Model B+ maintains the same mechanical footprint as both 
the Raspberry Pi 2 Model B and the Raspberry Pi 3 Model B.    

www.raspberrypi.org


2
Raspberry Pi 3 Model B+

raspberrypi.org

Broadcom BCM2837B0, Cortex-A53 
64-bit SoC @ 1.4GHz

1GB LPDDR2 SDRAM

2.4GHz and 5GHz IEEE 802.11.b/g/n/ac wireless 
LAN, Bluetooth 4.2, BLE
Gigabit Ethernet over USB 2.0 (maximum throughput 
300Mbps) 
4 × USB 2.0 ports

Extended 40-pin GPIO header

1 × full size HDMI 
MIPI DSI display port
MIPI CSI camera port
4 pole stereo output and composite video port

H.264, MPEG-4 decode (1080p30); H.264 encode
(1080p30); OpenGL ES 1.1, 2.0 graphics

Micro SD format for loading operating system and 
data storage

5V/2.5A DC via micro USB connector
5V DC via GPIO header
Power over Ethernet (PoE)–enabled (requires 
separate PoE HAT)

Operating temperature, 0–50°C   

For a full list of local and regional product approvals, 
please visit www.raspberrypi.org/products/raspberry -
pi-3-model-b+

The Raspberry Pi 3 Model B+ will remain in production 
until at least January 2023.

Processor:

Memory:

Connectivity:

Access:

Video & sound:

Multimedia:

SD card support:

Input power:

Environment:

Compliance:

Production lifetime:

Specifications

www.raspberrypi.org
https://www.raspberrypi.org/products/raspberry-pi-3-model-b+/
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Warnings

Safety instructions

This product should only be connected to an external power supply rated at 5V/2.5 A DC. Any external power 
supply used with the Raspberry Pi 3 Model B+ shall comply with relevant regulations and standards applicable 
in the country of intended use.

This product should be operated in a well-ventilated environment and, if used inside a case, the case should 
not be covered.

Whilst in use, this product should be placed on a stable, flat, non-conductive surface and should not be 
contacted by conductive items.

The connection of incompatible devices to the GPIO connection may affect compliance, result in damage to 
the unit, and invalidate the warranty.

All peripherals used with this product should comply with relevant standards for the country of use and be 
marked accordingly to ensure that safety and performance requirements are met. These articles include but 
are not limited to keyboards, monitors, and mice when used in conjunction with the Raspberry Pi.

The cables and connectors of all peripherals used with this product must have adequate insulation so that 
relevant safety requirements are met.

To avoid malfunction of or damage to this product, please observe the following:

Do not expose to water or moisture, or place on a conductive surface whilst in operation.

Do not expose to heat from any source; the Raspberry Pi 3 Model B+ is designed for reliable operation at 
normal ambient temperatures.

Take care whilst handling to avoid mechanical or electrical damage to the printed circuit board and connectors.

Whilst it is powered, avoid handling the printed circuit board, or only handle it by the edges to minimise the 
risk of electrostatic discharge damage.

Physical specifications

www.raspberrypi.org
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Raspberry Pi

Camera Module

Product Name Raspberry Pi Camera Module

Product Description  High Definition camera module compatible with all Raspberry Pi models. 
Provides high sensitivity, low crosstalk and low noise image capture in an ultra 
small and lightweight design. The camera module connects to the Raspberry 
Pi board via the CSI connector designed specifically for interfacing to cameras. 
The CSI bus is capable of extremely high data rates, and it exclusively carries 
pixel data to the processor.

RS Part Numer 913-2664

Specifications 

Image Sensor  Sony IMX 219 PQ CMOS image sensor in a fixed-focus module.

Resolution  8-megapixel

Still picture resolution  3280 x 2464

Max image transfer rate  1080p: 30fps (encode and decode)
 720p:   60fps

Connection to Raspberry Pi  15-pin ribbon cable, to the dedicated 15-pin MIPI Camera Serial Interface  
(CSI-2).

Image control functions  Automatic exposure control
 Automatic white balance
 Automatic band filter
 Automatic 50/60 Hz luminance detection
 Automatic black level calibration

Temp range Operating:  -20º to 60º
 Stable image:  -20º to 60º

Lens size 1/4”

Dimensions 23.86 x 25 x 9mm

Weight 3g



TB6612FNG Dual Motor Driver Carrier 

Overview 

The TB6612FNG (207k pdf) is a great dual motor driver that is perfect for interfacing two small DC motors 
such as our micro metal gearmotors to a microcontroller, and it can also be used to control a single 
bipolar stepper motor. The MOSFET-based H-bridges are much more efficient than the BJT-based H-
bridges used in older drivers such as the L298N and Sanyo’s LB1836M, which allows more current to be 
delivered to the motors and less to be drawn from the logic supply (the LB1836 still has the TB6612 beat 
for really low-voltage applications). Our little breakout board gives you direct access to all of the features 
of the TB6612FNG and adds power supply capacitors and reverse battery protection on the motor supply 
(note: there is no reverse protection on the Vcc connection). 

 

In a typical application, power connections are made on one side of the board and control connections 
are made on the other. All of the control inputs are internally pulled low. Each of the two motor channels 
has two direction control pins and a speed control pin that accepts a PWM input with a frequency of up to 
100 kHz. The STBY pin must be driven high to take the driver out of standby mode. 

 

TB6612FNG dual motor driver 
carrier on a breadboard. 

The distance between the header rows on the PCB is 0.1" smaller than a standard 0.6" DIP package (e.g. 
the Baby Orangutan), but the pin spacing allows it to conveniently fit in 0.1" breadboards and perfboards. 

For a more advanced motor controller based on this driver, please consider the qik 2s9v1 dual serial 
motor controller. For a robot controller based on this driver, please consider the Baby Orangutan, 
Orangutan SV-328, Orangutan SVP-324, and 3pi robot, which connect the TB6612 to a user-
programmable AVR microcontroller. 

 



TB6612 Specifications 

• Recommended motor voltage (VMOT): 4.5 – 13.5 V 
• Logic voltage (VCC): 2.7 – 5.5 V 
• Output current maximum: 3 A per channel 
• Output current continuous: 1 A per channel (can be paralleled to deliver 2 A continuous) 
• Maximum PWM frequency: 100 kHz 
• Built-in thermal shutdown circuit 
• Filtering capacitors on both supply lines 
• Reverse-power protection on the motor supply 

Real-world power dissipation considerations 

The TB6612 motor driver used on the carrier board has a peak current rating of 3 A per channel. The 
peak ratings are for quick transients (e.g. when a motor is first turned on), and the continuous rating of 
1 A is dependent on various conditions, such as the ambient temperature. The actual current you can 
deliver will depend on how well you can keep the motor driver cool. The carrier’s printed circuit board is 
designed to draw heat out of the motor driver chip, but performance can be improved by adding a heat 
sink. 

Schematic Diagram 

 

 

Note: 16 male header pins are included but not soldered onto the boards. No printed documentation is 
shipped with these items; please see the TB6612FNG datasheet in the resources tab for more 
information about the motor driver. 
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USER MANUAL 

1. Introduction 

To all residents of the European Union 

Important environmental information about this product 

This symbol on the device or the package indicates that disposal of the device after its lifecycle could 

harm the environment. Do not dispose of the unit (or batteries) as unsorted municipal waste; it 
should be taken to a specialized company for recycling. This device should be returned to your 
distributor or to a local recycling service. Respect the local environmental rules. 

If in doubt, contact your local waste disposal authorities. 

Thank you for choosing Velleman®! Please read the manual thoroughly before bringing this device into service. 
If the device was damaged in transit, do not install or use it and contact your dealer. 

 

2. Safety Instructions 

 

 This device can be used by children aged from 8 years and above, and persons with 

reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if 
they have been given supervision or instruction concerning the use of the device in a 

safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the device. 
Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. 

 

 

 Indoor use only. 

Keep away from rain, moisture, splashing and dripping liquids. 

 

3. General Guidelines 

 

 Refer to the Velleman® Service and Quality Warranty on the last pages of this manual. 

 Familiarise yourself with the functions of the device before actually using it. 

 All modifications of the device are forbidden for safety reasons. Damage caused by user 
modifications to the device is not covered by the warranty. 

 Only use the device for its intended purpose. Using the device in an unauthorised way 
will void the warranty. 

 Damage caused by disregard of certain guidelines in this manual is not covered by the 

warranty and the dealer will not accept responsibility for any ensuing defects or 
problems. 

 Nor Velleman nv nor its dealers can be held responsible for any damage (extraordinary, 
incidental or indirect) – of any nature (financial, physical…) arising from the possession, 
use or failure of this product.  

 Due to constant product improvements, the actual product appearance might differ from 
the shown images.  

 Product images are for illustrative purposes only. 

 Do not switch the device on immediately after it has been exposed to changes in 
temperature. Protect the device against damage by leaving it switched off until it has 
reached room temperature. 

 Keep this manual for future reference. 
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4. What is Arduino® 

Arduino® is an open-source prototyping platform based in easy-to-use hardware and software. Arduino® boards 
are able to read inputs – light-on sensor, a finger on a button or a Twitter message – and turn it into an output 
– activating of a motor, turning on an LED, publishing something online. You can tell your board what to do by 

sending a set of instructions to the microcontroller on the board. To do so, you use the Arduino programming 
language (based on Wiring) and the Arduino® software IDE (based on Processing). 

 

Surf to www.arduino.cc and www.arduino.org for more information. 

 

5. Overview 

 

1 IN- 

2 IN+ 

3 OUT+ 

4 OUT- 

5 output voltage adjustment 

 

 

 

REMARKS: 

o Connect only as indicated to avoid damaging the module. 

o Install a heat sink (not included) if more than 10 W is applied. 

o This module does not feature a short-circuit protection. A prolonged short-circuit may damage the 
module. 

 

 input voltage ........................................................................................................ 3-40 VDC 

 output voltage ................................................................................................. 1.25-35 VDC 

 max. output current .................................................................................................... 2.5 A 

 chip ..................................................................................................................... LM2596S 

 dimensions ............................................................................................... 49 x 26 x 12 mm 

 

 

 

 

Use this device with original accessories only. Velleman nv cannot be held responsible in the event 
of damage or injury resulting from (incorrect) use of this device. For more info concerning this 
product and the latest version of this manual, please visit our website www.velleman.eu. The 
information in this manual is subject to change without prior notice. 
 

© COPYRIGHT NOTICE 

The copyright to this manual is owned by Velleman nv. All worldwide rights reserved. No part of this 
manual may be copied, reproduced, translated or reduced to any electronic medium or otherwise without the 

prior written consent of the copyright holder.  

http://www.arduino.cc/
http://www.arduino.org/


Velleman® Service and Quality Warranty 
Since its foundation in 1972, Velleman® acquired extensive experience in the electronics world and currently 

distributes its products in over 85 countries. 

All our products fulfil strict quality requirements and legal stipulations in the EU. In order to ensure the quality, 
our products regularly go through an extra quality check, both by an internal quality department and by 
specialized external organisations. If, all precautionary measures notwithstanding, problems should occur, 
please make appeal to our warranty (see guarantee conditions). 

General Warranty Conditions Concerning Consumer Products 
(for EU): 

• All consumer products are subject to a 24-month warranty on production flaws and defective material as from 
the original date of purchase. 

• Velleman® can decide to replace an article with an equivalent article, or to refund the retail value totally or 

partially when the complaint is valid and a free repair or replacement of the article is impossible, or if the 
expenses are out of proportion. 

You will be delivered a replacing article or a refund at the value of 100% of the purchase price in case of a flaw 
occurred in the first year after the date of purchase and delivery, or a replacing article at 50% of the purchase 

price or a refund at the value of 50% of the retail value in case of a flaw occurred in the second year after the 
date of purchase and delivery. 

• Not covered by warranty: 

- all direct or indirect damage caused after delivery to the article (e.g. by oxidation, shocks, falls, dust, dirt, 
humidity...), and by the article, as well as its contents (e.g. data loss), compensation for loss of profits; 

- consumable goods, parts or accessories that are subject to an aging process during normal use, such as 
batteries (rechargeable, non-rechargeable, built-in or replaceable), lamps, rubber parts, drive belts... 

(unlimited list); 

- flaws resulting from fire, water damage, lightning, accident, natural disaster, etc.…; 

- flaws caused deliberately, negligently or resulting from improper handling, negligent maintenance, abusive 
use or use contrary to the manufacturer’s instructions; 

- damage caused by a commercial, professional or collective use of the article (the warranty validity will be 
reduced to six (6) months when the article is used professionally); 

- damage resulting from an inappropriate packing and shipping of the article; 

- all damage caused by modification, repair or alteration performed by a third party without written permission 
by Velleman®. 

• Articles to be repaired must be delivered to your Velleman® dealer, solidly packed (preferably in the original 
packaging), and be completed with the original receipt of purchase and a clear flaw description. 

• Hint: In order to save on cost and time, please reread the manual and check if the flaw is caused by obvious 
causes prior to presenting the article for repair. Note that returning a non-defective article can also involve 
handling costs. 

• Repairs occurring after warranty expiration are subject to shipping costs. 

• The above conditions are without prejudice to all commercial warranties. 

The above enumeration is subject to modification according to the article (see article’s manual). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Made in PRC 

Imported by Velleman nv 
Legen Heirweg 33, 9890 Gavere, Belgium 

www.velleman.eu 
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Assembly instructions for Pi-Pan Kit

Before you begin the Pi-Pan assembly, install the required software and bring the Servos
to Neutral Position.
 
To install software on Raspberry Pi, follow instructions from this page.

Run script to neutral the servos:
python ./neutral_servo.py

 
Familiarise with the included mount parts

    A - Pi-Camera Mount Plate
    B - Tilt Servo Mount Plate
    C - Front Servo Mount Plate
    D - Rear Servo Mount Plate

Familiarise with the included screws

 >  Assembly instructions for Pi-Pan KitHome

J Cart: (empty)
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Screw W - 2 5/16” Screws with collar, (to fasten servos to plate C/D) in

each servo ziplock.

Screw X - 1 No-1 1/4”, (to fasten Servo horn to Servo shaft), in each

servo ziplock

Screw V - 2 No-2 5/16” Screws (to fasten plate A to B) in small ziplock.

Screw Y - 2 No-1 3/16” screws, (to fasten camera to plate A), in small

ziplock.

Screw Z - 4 No-0 3/16”, (to fasten servo horns to plate B/base), in

small ziplock.
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Note that while mounting servos, the Front

mount plate (plate C) is on the side of servo wires, as in adjacent picture.

Attach the mount plates C and D to one of the

servos and fasten the servo screws (W),(do not overtighten).

Attach the second servo, and fasten servo screws

(W).
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Tuck the servo wires through the holding slit on

the mount plate D. The Servo head assembly is ready now.

We will be using adjacent horns for the servos. You should find it in

your servo ziplock bag. (Remaining horns are not used).

Affix the horn to Plate B as shown below, use

screws (Z). Ensure to affix horn on White side of Plate B.

Fasten 2 (Y) screws to plate A in the corner holes,
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as shown.

Before you place the camera board, make pilot thread by just using the screw. (tighten the
screw fully and remove it).
While you tighten with actual camera board, cover the camera board circuit to prevent
accidental damage from run-away screwdriver.

Attach mount plate B to plate A as below, and

fasten with screws (V), do not over-tighten.

Note the servo on which the camera head will be

mounted (Orange arrow).

Ensure that you have neutralized servo position

before this step.
Attach the horn of Camera head to servo shaft and fasten using screw (X).

We are using Cookies. By browsing our websites, cookies will be stored

on your computer. Please see our Cookie Policy.  ACCEPT
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Pan-Tilt assembly is now ready to mount on target platform.

Follow the instructions here to mount it on the target.
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All the designs, circuits and assemblies on this site are copyright © of
mindsensors.com 2005  2015

Note: This site and products are not connected to or endorsed by Google, Arduino,

Raspberry Pi, LEGO or Android.
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What is PiServoController 
PiServoController is an add on 
board designed for Raspberry Pi 
to control upto 6 RC servo motors 
and I2C devices.

Connections and Placement
PiServoController  is designed to connect directly over GPIO pins of 
Raspberry Pi.

Supplying power to your PiServoController
The PiServoController requires 5 Volts 1.2 Amps which it draws from 
Raspberry Pi.  Supply your Raspberry Pi with required power through 
it's micro-USB connector.

Connecting Servos to your PiServoController
It is recommended to use RC servos which operate within 5 Volts. 
Attach Servo wires on servo pins. (Connect the wire so the orange 
wire of your servo is nearest the white line on the PCB).

NOTE
The pins neareset to White line are signal pins, centr pins are power 
and pins farthest from White line are ground. 

If you need to operate Servos that require higher than 5 volts, it is 
possible to supply higher voltage separately to servos through servo 
power header. (This power is separated from Raspberry Pi to prevent 
back flow.)  Just attach +ve of your battery to power pin of one of 
the servo header (say S0) and -ve to ground pin.

WARNING
PiServoController is rated for external power supply of 8 volts DC 
max. Ensure to not exceed this value. While connecting external 
battery, ensure correct polarity.
Also ensure that you don't exceed voltage rating of your attached 
servos (I.e. if your servo is rated for 6 volts, don't apply more than 
6 volts).

PiServoController Highlights 
• Signal buffering for servos –  Raspberry Pi is protected from 

accidental power applied to servo signal pins.

Copyright © 2014  OpenElectrons.com  1/3

PiServoController 
User Guide 



• Power stabilization – Raspberry Pi as well as your servos are 
protected from any momentary spikes or voltage drops in 
your environment.

Programming for PiServoController

Python Programming Interface
Using a browser, download library file from following repository and 
unzip it on your Raspberry Pi:
http://www.openelectrons.com/docs/viewdocs/3

or download directly on your Raspberry Pi with following command.
wget http://openelectrons.com/files/documents/pi-pan.tar.gz

Current Characteristics
While not operating any servos, average current consumption of this 
device is less than 1 mA.
While operting servos, PiServoController will draw at most 450 mA 
from Raspberry PI power (if your servos demand more power, they 
will be starve).

Servo Pin Mapping
PiServoController pins are mapped on Raspberry Pi GPIO Pins as 
follows:
PiServoController Pin 
ID

Raspberry Pi GPIO 
Pin Number

ServoBlaster pin 
reference **

S5 24 (*) 18

S4 23 (*) 16

S3 22 15

S2 18 12

S1 14 7

S0 17 11

** It is recommended to use ServoBlaster software developed by 
Ricahrd Hirst to control the Servos.
https://github.com/richardghirst/PiBits
The pins referenced by ServoBlaster are listed above as they may 
come in handy if you need.
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I2C pins used
If you are using I2C interface from PiServoController board  (for Pi-
Light or any other i2c device) it uses i2c clock and signal pins as 
follows:
On Rev 1 board – Pin 0 and Pin 1
On Rev 2 board – Pin 2 and Pin 3

I2C Pin Layout:
The pins on the board are as follows:

Pin with 
white square 
paint mark

Ground 5V SCL SDA

Using Pi-Pan with other boards that use GPIO pins
The default board uses pins marked with (*) in table above. 
However you can use other pins if necessary.
Find the pins used by the board you are planning to attach, identify 
the conflicting pins and find two free pins from the table above. 
Solder standard pin header on the board and reconfigure 'servod' to 
start with appropriate parameters.

I2C pins for other devices:
If you need to use i2c clock and signal pins for any other device, you 
can use them by using a fork or T joint for these pins.

Controller Board Schematic: 
Download a copy of schematic from follwing url: 
http://www.openelectrons.com/docs/viewdocs/4
(File: PiServoController-schematic.png)

Copyright © 2014  OpenElectrons.com  3/3
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ANNEX 3: Layout elèctric-electrònic  
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Esquema de connexions del control per WI-FI: 
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Esquema de connexions de control per RC:

ESC 
Bateria 7,2 V 

1500mAh 

Motor 

(acceleració) 

Servomotor 

(direcció) 
Receptor Emissor 

7,2 V Input 1 

Input 2 

5 V 

GND 

GND 

GND 5 V PWM 

PWM 

Radio freqüència 

(2,4 GHz) 
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ANNEX4: Codi 

accel.py 

from sense_hat import SenseHat #Llibreria del component de la Raspberry 

que conté l'acceleròmetre 

from datetime import datetime 

import csv 

 

def dif(a,b):#Funció que retorna true si la diferència entre a i b és 

major de 3 segons 

    d=a-b 

    return(d.seconds>=3) 

 

with open('acc_data.csv','w',newline='') as f: #es crea un fitxer CSV on 

s'hi afegira els valors de data i acceleració 

    w = csv.writer(f)  

    w.writerow(['t','x']) #S'escriu la capçalera 

     

    sense=SenseHat() #Es crea un objecte SenseHat() 

 

    #Variables utilitzades 

    lx=[datetime.now(),0] 

    t=datetime.now() 

    t0=t 

     

    while True: #Bucle infinit 

        tn=datetime.now() 

        fin=tn-t0 

        acc=sense.get_accelerometer_raw()#Valor d'acceleració mesurat 

         

        if abs(acc['x'])>lx[1]: #Si el valor absolut mesurat és major al 

guardat  

            lx=[datetime.now(),acc['x']-0.0423-0.019]# Es substitueix el 

valor guardat per al valor mesurat 

            #S'ha hagut de ajustar l'acceleròmetre 

             

        elif dif(datetime.now(),t):# Si han passat més de 3 segons  

            w.writerow(lx) #S'escriu linia amb valor màxim d'acceleració 

dels ultims 3 segons 

            lx[1]=0 #Es reinicia el valor a guardat 

            t=datetime.now() #es reinicia el temps per a tornar a guardar 

el valor de acc al cap de 3 segons 

             

        elif fin.seconds>60*5: #Cuan han passat 5 minuts es surt del 

bucle i es tanca el programa 

            break 
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control.py 

import time 

from pygame.locals import * 

import os, sys 

import RPi.GPIO as GPIO 

 

import pygame 

GPIO.setmode(GPIO.BOARD) 

 

#Càmera 

GPIO.setup(3,GPIO.OUT) 

GPIO.setup(5,GPIO.OUT) 

 

pwm_h=GPIO.PWM(3,50) #PWM moviment horitzontal (pin 3, frequ 50 Hz) 

pwm_v=GPIO.PWM(5,50) #PWM moviment vertical 

 

[h,v]=[5.5,5.5] #Valor mig dels PWM 

 

pwm_h.start(h) 

pwm_v.start(v) 

 

#Motor 

GPIO.setup(15,GPIO.OUT)#PWM Motor 

GPIO.setup(12,GPIO.OUT)#AIN1 alt sentit positiu 

GPIO.setup(13,GPIO.OUT)#AIN2 alt sentit negatiu 

GPIO.setup(22,GPIO.OUT)#STBY alt per a sortir del mode stand by 

 

pwm_M=GPIO.PWM(15,20000) 

GPIO.output(12,0)#AIN1 

GPIO.output(13,0)#AIN2 

GPIO.output(22,1) 

 

pwm_M.start(0) 

[up,down]=[0,0] 

 

#Servomotor 

GPIO.setup(35,GPIO.OUT) #PWM servo 

pwm_S=GPIO.PWM(35,100) 

pwm_S.start(10) 

direc=0 

 

#Pygame 

pygame.init() #Iniciar Pygame 

 

screen=pygame.display.set_mode((240,240)) 

pygame.display.set_caption('Pi Crawler') 

 

stop=False  

 

while True: 

    time.sleep(0.1) 

    if stop: 

        break 

    for event in pygame.event.get(): 

        if event.type==QUIT: 

            pygame.quit() 

            sys.exit() 
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    key=pygame.key.get_pressed() 

     

    #Control servos càmera 

    if key[K_a] and h<8: #Si es pitja a s’augmenta el PWM i la càmera 

gira a l’esquerra 

        h=h+0.56875 

    if key[K_d] and h>4: #Si es pitja b disminueix el PWM i la càmera 

gira a la dreta 

        h=h-0.56875 

    if not key[K_a] and not key[K_d]:# Quan no es pitja ni dreta ni 

esquerra la càmera torna al mig 

        if h<6: 

            h=h+0.56875 

        if h>6: 

            h=h-0.56875 

             

    if key[K_s] and v<8: 

        v=v+0.56875 

    if key[K_w] and v>4: 

        v=v-0.56875 

     

    #Control servo de direcció 

    if key[K_LEFT] and direc<21:#augmenta el PWM fa girar rodes esquerra 

        direc=direc+2 

    if key[K_RIGHT] and direc>1: #disminueix el PWM fa girar rodes dreta 

        direc=direc-2 

    if not key[K_LEFT] and not key[K_RIGHT]:#si no es pitja res va al mig 

        if direc>13: 

            direc=direc-2 

        elif direc<13: 

            direc=direc+2 

        if direc==14 or direc==12: 

            direc=13 

     

    #Control motor escombretes 

    if key[K_UP] and up<100: 

        down=0 

        if up==0:#si venim de estar en down 

            GPIO.output(22,0)#Activem STBY 

            time.sleep(0.1)#esperem 

            pwm_M.ChangeDutyCycle(0)#Canviem de sentit de rotació a UP 

            GPIO.output(13,0)#AIN2 

            time.sleep(0.1) 

            GPIO.output(12,1)#AIN1 

            GPIO.output(22,1) 

        up=up+5 

        pwm_M.ChangeDutyCycle(up) 

         

    if key[K_DOWN] and down<100: 

        up=0 

        if down==0: #Venim de sentit UP 

            GPIO.output(22,0) #Activem STBY 

            time.sleep(0.1) #Esperem per seguretat 

            pwm_M.ChangeDutyCycle(0) #Canvi sentit gir motor 

            GPIO.output(12,0)#AIN1 

            time.sleep(0.1) 

            GPIO.output(13,1)#AIN2 

            GPIO.output(22,1) 



Pàg. 210  Memòria 

 

 

        down=down+5 

        pwm_M.ChangeDutyCycle(down) 

         

    if not key[K_UP] and not key[K_DOWN]: #Si es deixa d'apretar els 

botons      

        if up>0: #Si estavam en UP 

            up=up-5 

            pwm_M.ChangeDutyCycle(up) 

        if down>0: #Si estavam en DOWN 

            down=down-5 

            pwm_M.ChangeDutyCycle(down) 

     

    #Sortir del programa 

    elif key[K_ESCAPE]: 

         

        pwm_h.ChangeDutyCycle(5.5) 

        pwm_v.ChangeDutyCycle(5.5) 

        stop=True 

 

    pwm_h.ChangeDutyCycle(h) 

    pwm_v.ChangeDutyCycle(v) 

    pwm_S.ChangeDutyCycle(direc) 

    print(up,down) 

     

GPIO.output(22,0) 

GPIO.output(12,0) 

GPIO.output(13,0) 

pwm_M.ChangeDutyCycle(0) 
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