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1. INTRODUCCIÓ 

1.1. Antecedents 
L’any 2010, a la Revista de Física de la 

Societat Catalana de Física, es va publicar 

un article del doctor Pere Roura, professor 

de la Universitat de Girona, anomenat “El 

gronxador”[1]. En aquest es parla d’aquest 

sistema que tots coneixem i amb el qual els 

més petits s’entretenen. Com el propi 

professor escriu, l’interès rau en 

l’increment progressiu de l’alçada en 

resposta al moviment de l’usuari que es 

gronxa, propietat que molts no saben en 

quines lleis físiques es sustenta. 

Principalment, l’usuari del gronxador 

contribueix a aquest augment d’alçada de dues formes diferents: acostant i allunyant el seu 

centre de masses (d’ara en endavant CM) del punt on pengen les cadenes i girant el seu cos 

respecte al seient. Un segon article divulgatiu del professor, juntament amb el doctor i professor 

de la UdG Jose Abel Gonzalez, anomenat “Towards a more realistic description of swing pumping 

due to the exchange of angular momentum”[2] explica com els físics William Case i Mark A. 

Swanson van analitzar el paper dels dos mecanismes físics de manera combinada en diversos 

articles [3][4], concloent que era el gir de l’usuari respecte al seient el més significatiu dels dos. 

Partint d’aquí, els professors creen un model analític simplificat que relaciona el gir de l’usuari 

amb l’augment de l’alçada d’oscil·lació tenint en compte com es gronxa la gent en realitat. 

Finalment, aquest model es posa a prova amb un experiment efectuat en un gronxador real, on 

els resultats són satisfactoris. 

Tot i això, el fet d’experimentar en un gronxador real comporta certes imprecisions, com la falta 

d’exactitud a l’hora de dur a terme els moviments que dicta el model analític, el càlcul aproximat 

de la inèrcia del cos de l’usuari respecte al seient o la dificultat de mesurar l’augment d’alçada 

aconseguit. És per això que el professor Pere Roura m’encomana el disseny i construcció d’una 

maqueta de gronxador capaç de gronxar-se automàticament tal i com ho faria una persona real, 

la qual cosa solucionaria tots aquests problemes 

Per a fer-ho, però, és interessant deixar de banda moltes de les simplificacions que s’havien dut 

a terme en el model divulgatiu, creant doncs un model analític propi més complet. 

 

 

 

 

 

Il·lustració 1 Gronxador convencional 
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1.2. Objectiu 
L’objectiu del projecte és la construcció d’una maqueta de gronxador capaç d’impulsar-se 

imitant el sistema real, amb la qual recollir els valors d’alçada al llarg del temps per comparar-

los amb els valors extrets d’un model dinàmic. Aquest model té en compte tant la fricció com 

les masses i inèrcies de tots els components del gronxador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1.3. Abast 
L’abast del treball inclou la creació d’un model analític del gronxador, el disseny mecànic i 

electrònic, el control de la maqueta i, finalment, la comparació i interpretació de les dades 

obtingudes a partir del model analític i de la maqueta. 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 2 Maqueta de gronxador a la qual se li ha 
afegit una cartolina per a representar l’usuari que 

bascula 
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2. EL GRONXADOR 
Per a entendre les diferents decisions i solucions d’aquest estudi, cal recordar el que tots sabem 

dels gronxadors: l’usuari bascula respecte al seient quan es troba proper a l’alçada màxima del 

gronxador, en el sentit contrari de la velocitat d’oscil·lació del gronxador que l’ha portat fins a 

aquesta alçada màxima. Fent això, s’aconsegueix un augment progressiu d’alçada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Així doncs, aquest sistema té dos graus de llibertat. Aquests dos moviments són definits pels 

paràmetres indicats a la següent figura, juntament amb el conveni de signes utilitzat d’ara en 

endavant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gronxador oscil·la 

L’usuari bascula 

Il·lustració 3 Basculació de l’usuari cap enrere (sentit horari - A) quan el gronxador es mou cap a la 
dreta (sentit antihorari) i endavant (sentit antihorari - B) quan es mou cap a l’esquerra (sentit 

horari) 

Il·lustració 4 Variables i conveni de signes dels moviments 
del gronxador, on la figura el·líptica representa l’usuari 
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Equació 1 

L’augment d’alçada que assoleix l’usuari en gronxar-se està directament relacionat amb 

l’augment d’amplitud, essent l’amplitud l’angle d’oscil·lació màxim φMAX al que pot arribar el 

pèndol. 

És important també entendre certes definicions i fórmules que ajuden a descriure el 

comportament d’un gronxador, explicades en els següents apartats. 

 

2.1. El pèndol 
La millor manera d’entendre com es mou un gronxador és entendre com es mou un sistema més 

senzill, com és el pèndol. 

El pèndol simple és un sistema format per una massa m que oscil·la respecte un punt de 

suspensió O, separat una distància L, degut a l’efecte de la gravetat g. A partir de desenvolupar 

un sumatori de moments com el que es pot veure a la Il·lustració 5, es pot trobar l'equació que 

defineix el seu moviment: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ϕ̈ =  
− g sin(ϕ) 

 L
 

 

L’Equació 1 és desenvolupada segons l’Annex A.1. 

Com es pot veure, l’Equació 1 és una equació diferencial no lineal (degut a que la posició φ es 

troba dins d’un sinus), el qual implica que no es pot trobar una solució analítica que descrigui la 

posició, la velocitat i l’acceleració al llarg del temps en funció dels paràmetres que apareixen en 

l’equació i les condicions inicials. Tot i això, una equació d’aquest tipus es pot resoldre 

numèricament, és a dir, a partir d'atorgar valors als diferents paràmetres, obtenir resultats 

Il·lustració 5 Sumatori de moments d'un pèndul simple 
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Equació 2 

numèrics. Per a fer-ho es poden utilitzar eines com el MATLAB, com es demostra als Annexos D 

i E. Per comprovar si la maqueta es mou com diu un model analític, no fa falta obtenir aquesta 

solució analítica, la qual es podria aproximar fent una linealització. 

Per tant, per arribar al sistema gronxador es parteix d’una massa m que representa l’usuari, el 

qual oscil·la, però s’ha de tenir en compte que en el sistema real, l’usuari té una inèrcia I. Aquest 

tipus de pèndol on la massa té una certa inèrcia s’anomena pèndol físic. 

Aquesta inèrcia es té en compte en el sumatori de moments: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ϕ̈ =  
− m g L sin(ϕ) 

m L2 + I
  

 

L’Equació 2 és desenvolupada segons l’Annex A.2. 

Aquesta equació té les mateixes implicacions que la Equació 1, però descrivint un sistema molt 

més semblant al d’un gronxador real. Tot i això, a aquest model encara té un sol grau de llibertat: 

toca introduir la basculació. 

És interessant saber l’energia que el gronxador sense basculació, és a dir, el pèndol físic, té al 

llarg del temps, ja que aquesta energia és comparable a l’amplitud. A l’Annex A.4 desenvolupo 

l’equació que em dona aquesta amplitud fictícia obtinguda a partir de l’energia: 

 

Il·lustració 6 Sumatori de moments d'un pèndul 
físic 
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Equació 4 

Equació 3 ϕMAX,F  = cos−1 [cos(ϕ) −  
Leq ϕ̇2

2 g
] 

 

2.2. Intercanvi de moment angular 
Si s’afegeix aquest segon grau de llibertat, tenim dos girs (oscil·lació i basculació) i un parell 

extern, efectuat per la gravetat. Per a relacionar-ho tot es pot recórrer a la relació entre la 

quantitat de moviment i el parell extern: La derivada temporal del moment angular respecte a 

un punt equival al parell extern respecte al mateix punt. 

d[ϕ̇ (m L2 + I) + θ̇R I]

d t
=  − m g L sin(ϕ)  

 

ϕ̈ =  
− m g L sin(ϕ)  −  I θR̈ 

m L2 + I
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si es compara l’Equació 4 amb l’Equació 3, es veu clarament com aquest moviment de basculació 

acaba actuant com una força sobre el sistema. 

 

Il·lustració 7 Sistema gronxador complet 



Maqueta per a l’anàlisi del moviment d’un gronxador 

 
 

7 
 

Aquesta Equació 4, però, només es compleix en el cas de que el CM coincideixi amb el centre de 

basculació. Això és degut a que, si el CM es trobés desplaçat, la distància d’aquest al punt de 

suspensió O cambiaria en funció de l’angle θR, canviant doncs tant el parell extern causat per la 

gravetat com el moment angular d’oscil·lació. Basant-se l’estudi en la premissa de que la 

basculació té molta més importància que el desplaçament del CM a l’hora de gronxar-se, en el 

cas de que hi hagués aquest desplaçament, es podria seguir utilitzant l’Equació 4, simplement 

transformant aquest desplaçament del CM en un augment d’inèrcia per Steiner. 

 

El fet de que l’usuari basculi o no, havent-se de mantenir les relacions que descriu l’Equació 4, 

afecta a l’oscil·lació. És per això que quan es parla de l’augment d’alçada degut al gir de l’usuari 

es parla d’intercanvi de moment angular. 

D’aquesta última equació, parteix l’article “Towards a more realistic description of swing 

pumping due to the exchange of angular momentum” del professor Pere Roura. 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 8 Aplicació del teorema de Steiner per a simplificar casos on el CM es troba desplaçat respecte el punt de 
basculació 
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Equació 5 

3. Models del professor Pere Roura 
En l’article divulgatiu “Towards a more realistic description of swing pumping due to the 

exchange of angular momentum”, el professor Pere Roura crea diversos models dinàmics que 

descriuen el comportament del gronxador en funció dels moviments del seu usuari. D’entre 

aquests models, escull el que li sembla més fidel a la realitat, i experimenta gronxant-se ell 

mateix tal i com estipula el model per comprovar si l’augment d’amplitud real coincideix amb el 

teòric. Com ja he dit, els resultats són favorables.  

D’entre els diferents models, que contemplen velocitats de basculació i punts d’inici d’aquesta 

diferents, el professor es queda amb el següent: “Pumping by ràpid rocking at the turning point”. 

Aquest parteix de la premissa que l’usuari comença a bascular quan el gronxador ja ha arribat al 

seu angle màxim φMAX. També considera que la basculació segueix un perfil de velocitats 

rectangular, i dura tan poc que l’efecte de la gravetat sobre l’oscil·lació en aquest tram és 

negligible, fent que la quantitat de moviment des de que comença fins que acaba la basculació 

es mantingui. 

A partir d’aquestes hipòtesis, obté una fórmula que li dona l’augment d’amplitud ∆φMAX en 

funció de la velocitat i el temps de basculació de l’usuari: 

 

∆ϕMAX  =  −
I θ̇R 

m Leq
2  ∆t 

 

Essent Leq una llongitud fictícia que es calcula segons l’Annex A.3. 

Així doncs, l’efecte de la basculació sobre l’oscil·lació es pot representar de la següent forma: 

 

 

Equació 3 

Il·lustració  SEQ Il·lustració \* ARABIC 5 

Il·lustració 9 Intercanvi de moment angular segons el model “Pumping by ràpid rocking at the turning 
point” 
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Tal i com es pot veure a la Il·lustració 9, el moviment de l’usuari és pràcticament un puls. Com a 

reacció, per a mantenir la quantitat de moviment (perquè la gravetat ni afecta com ja he dit), el 

gronxador també té un puls, que es tradueix en l’augment d’amplitud instantani. 

Al tractar-se d’un perfil de velocitat rectangular, el producte de la velocitat de basculació i el 

temps que triga el moviment que es veu a la Equació 5, es pot substituir per un angle girat ∆θR, 

facilitant molt l’experimentació. Així doncs, per a la experimentació nomès cal gronxar-se, 

basculant aquest ∆θR ràpidament quan l’alçada sigui la màxima.  

En l’experiment, per assegurar el compliment de l’angle girat, s’instal·laven al gronxador una 

barra i una corda que feien de límit físic per a l’usuari. A la bancada del gronxador, s’instal·laven 

barres col·locades horitzontalment dividides en unitats de decímetre, les quals permetien saber 

l’amplitud a la qual arribava el gronxador. 

 

 

4. BASES DEL MODEL PROPI 
Essent l’encàrrec del professor Pere Roura el disseny i construcció d’una màquina capaç de 

moure’s com un gronxador real, a més a més de la física explicada a l’Apartat 2, és important 

entendre com es mouen les persones. Per aconseguir-ho m’he dedicat a observar i analitzar el 

meu comportament i el de diversos companys alhora de gronxar-nos, extraient diverses 

hipòtesis que difereixen del model “Pumping by ràpid rocking at the turning point” de l’article 

prèviament explicat. Algunes d’aquestes diferències són degudes a les simplificacions utilitzades 

en el model divulgatiu, però altres són més significatives. 

4.1. Noves hipòtesis 
Primer de tot, tot i que no es pot saber amb 

precisió i que l’acceleració de l’usuari sembla 

ser realment alta, és més realista parlar de que 

l’usuari segueix un perfil de velocitats 

trapezoidal que no pas rectangular. Aquest 

perfil el podrà seguir també la maqueta tal i 

com s’explica en els següents apartats. 

 

En segon lloc, sembla que els paràmetres 

d’aquest perfil de velocitats es mantenen al llarg de 

les diferents basculacions. En altres paraules, cada persona es mou sempre de la mateixa forma.  

 

Acceleració 

Il·lustració 10 Perfil de velocitats trapezoidal 
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Seguidament, observant als meus companys, 

em vaig adonar de que el seu moviment no 

començava, sinó que acabava, quan l’angle 

d’oscil·lació era el màxim, essent la velocitat �̇� 

igual a 0. Saber doncs quan començar el 

moviment requereix d’un càlcul complicat. Està 

clar que per gronxar-nos no necessitem saber 

resoldre equacions diferencials, així que la 

manera d’aconseguir que això es compleixi deu 

venir d’un altre cantó. La meva teoria és que, 

quan ens gronxem, a base de tots els estímuls 

que sentim, la experiència que hem obtingut 

gronxant-nos, el nostre rellotge intern, etc. som 

capaços d’aproximar quan començar. Però 

aquest estudi no té res a veure amb el cervell 

humà, així que l’únic que cal saber és que 

aquesta premissa es compleix, encara que sigui 

d’una forma aproximada. 

En quart lloc, si comencem el moviment en funció de 

una certa “intuïció”, també té lògica acabar-lo de la mateixa forma. Sembla obvi doncs, que 

l’usuari se n’adoni de que ha de desaccelerar un cop noti que la velocitat d’oscil·lació canvia de 

sentit. 

Finalment, sempre és més realista tenir en compte l’efecte de la gravetat, així que se’l tindrà en 

compte també en les diferents basculacions. 

Així doncs, les noves hipòtesis són 5:  

- El perfil de velocitats és trapezoidal. 

- El perfil de velocitats de basculació al llarg d’aquestes es manté. 

- La basculació intentarà acabar quan l’angle d’oscil·lació sigui màxim. 

- Quan la velocitat �̇� sigui 0, començarà la desacceleració de l’usuari. 

- L’efecte de la gravetat es té en compte en tot moment. 

4.2. Refinament del model 
Com s’ha explicat, l’Equació 4 descriu la naturalesa d’un gronxador ideal. El problema és que els 

valors que s’obtinguin d’aquesta es comparen amb una maqueta real, que no es comporta 

idealment. Les diferències són les següents: 

1. L’Equació 4 tan sols té en compte la massa i la inèrcia de l’usuari, però en un gronxador real, 

la resta de components, com poden ser les cadenes, també en tenen. Així doncs, tots els 

components s’han de tenir en compte en un model realista; ja sigui a la part del moment angular 

d’oscil·lació, a la part del moment angular de basculació o a la part de parell extern. 

 

 

 Parell extern 

Inèrcia del cos oscil·lant 

Moment angular de basculació 

Il·lustració 11 Temporització de la basculació 
en relació a la oscil·lació 

Il·lustració 12 Diferents parts que defineixen el model ideal del gronxador 
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Equació 6 

Equació 7 

2. Un gronxador real, i de mateixa manera la maqueta dissenyada, presenta fregament, el qual 

també s’ha de tenir en compte en un model realista. 

 

 

5. MODEL PROPI 
Per a solucionar el primer punt de l’Apartat 4.2, el moment causat per la gravetat, passa a ser 

un sumatori dels moments que causa la gravetat a cadascuna de les peces, el moment angular 

de basculació té en compte totes les peces que basculen conjuntament i el moment angular 

d’oscil·lació té en compte totes les peces que oscil·len. 

ϕ̈ =  
− ∑[(m L) g sin(ϕ)]  − ∑[Ib] θ̈R 

∑[m L2  +  I]
 

 

Utilitzant les categories indicades a la Il·lustració 12 de l’Apartat 4.2, a la part de parell extern i 

la d’oscil·lació, els valors m, L i I són respectivament la massa, la distància del CM al punt O i la 

inèrcia respecte al seu CM de cada peça que oscil·la. En canvi, la part de basculació, té el 

paràmetre Ib, el qual fa referència a la inèrcia respecte al CM de cada peça que bascula. 

Aquests valors es poden trobar a la següent taula, obtinguts segons l’Annex B. 

 

 

 

 

 

 

Per altra part, la maqueta presenta fricció, la qual el model ha de tenir en compte. 

Concretament, tal i com es pot trobar en diversos articles [5], aquesta pot presentar dos tipus 

de fricció: la fricció seca i la fricció viscosa. 

La fricció seca µs és un parell constant que s’oposa al sentit de la velocitat, mentre la fricció 

viscosa µv s’oposa també a aquest però a més a més és directament proporcional a la velocitat. 

Així doncs el model queda de la següent forma. 

 

ϕ̈ =  

− ∑[(m L) g sin(ϕ)]   − ∑[Ib] θ̈R  − μv ϕ̇  − μs  
ϕ̇

|ϕ̇|

∑[m L2  +  I]
 

 

 

Σ m L 
(kg ∙ m) 

0,31633698 

Σ Ib 

(kg ∙ m2) 
0,00433433 

Σ m L2 + I 
(kg ∙ m2) 

0,0698891 

Equació 8 

Equació 9 

Taula 1 Termes màssics i inercials de la maqueta 
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Els diferents coeficients de fricció es poden trobar a la següent taula, obtinguts 

experimentalment tal i com s’explica a l’Annex D. 

 

µv (N ∙ m ∙ s ) 0,0018 

µs (N ∙ m) 0,0018 

 

 

Així doncs l’Equació 7 descriu de forma completa el moviment de la maqueta. 

 

 

6. DISSENY MECÀNIC DE LA MAQUETA 
El sistema gronxador que ens podem trobar a qualsevol parc està format per tres blocs. El primer 

és la bancada, la qual consta de les barres que aguanten les cadenes i que estan encastades a 

terra, restant sempre immòbils. El segon és el gronxador com a tal, incloent en aquest bloc les 

cadenes i el seient, els quals oscil·len respecte al punt de suspensió. Finalment tenim l’usuari, el 

qual bascula respecte al seient, fent augmentar l’amplitud d’oscil·lació. 

Així doncs, per a dissenyar la maqueta, també es reprodueixen aquestes tres parts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 13 Disseny modelat amb SolidWorks de la maqueta 

Taula 2 Valors de fricció de la maqueta 
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6.1. Conjunt bancada 
Aquest conjunt està format per perfils d’alumini ITEM, 

units a base d’esquadres, que fan de suport per a la resta 

de sistema. A la part superior de les dues barres verticals 

hi podem trobar rodaments, els quals permeten 

l’oscil·lació del sistema gronxador, de manera semblant a 

com ho fan les unions entre les cadenes i les barres en un 

sistema real. En definitiva, l’eix d’aquests rodaments actua 

com a punt de suspensió O. 

En un gronxador real, però, aquestes unions de la bancada 

i les cadenes permeten el gir en totes direccions ja que no 

són element rígids, aportant al sistema més graus de 

llibertat dels necessaris. Aquests moviments extres que un 

gronxador normal pot fer, no apareixen sempre i quant les 

masses i les forces aplicades siguin simètriques respecte el 

pla vertical. Ja que aquests moviments són indesitjables 

per a la maqueta, s’utilitzen rodaments simples, que 

només permeten la rotació en l’eix adequat. Així doncs, 

aquesta maqueta restringeix el moviment i les forces en 

el pla reproduint un problema bidimensional, permetent 

no tenir les forces ni les masses simètriques. 

 

6.2. Conjunt gronxador 
A diferència d’un gronxador real, on el seient penjaria de 

cordes o cadenes, aquesta maqueta compta amb dos 

baixants d’alumini; ambdós encastats en un mateix eix que 

gira respecte als rodaments de la bancada. 

Un dels baixants es cargola directament al suport del 

motor, mentre l’altre es cargola en un cap d’articulació. 

Aquest cap d’articulació, pel qual hi passa el conjunt usuari, 

és una ròtula, que permet girs en els 3 eixos, però degut a 

la rigidització de les articulacions superiors, no permetrà els 

possibles moviments ja comentats. 

 

 

Il·lustració  SEQ Il·lustració \* ARABIC 
8 

Il·lustració  SEQ Il·lustració \* ARABIC 
9 

Il·lustració 14 Disseny modelat amb 
SolidWorks del conjunt bancada 

Il·lustració 15 Disseny modelat amb 
SolidWorks del conjunt gronxador 
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6.3. Conjunt usuari 
L’últim dels conjunts és potser el més interessant, ja que simula 

a l’usuari del gronxador. És per això que tot aquest conjunt (en 

quant al motor, només el rotor), rotarà respecte el seu CM, al 

mateix temps que aquest oscil·li.  

Consta d’un disc relativament amb molta inèrcia i massa el qual 

representa l’usuari en sí. Aquest disc és sostingut per dos 

braços; el primer serà aguantat pel cap d’articulació i el segon 

pels rodaments del motor. És aquest motor el que, amb 

l’adequat control, permet que el conjunt pugui bascular. En 

aquest conjunt es pot veure clarament la descompensació de 

masses i, a l’estar el motor en un cantó, de forces; però com ja 

he dit, els rodaments han impedit que això sigui un problema. 

El tamany del disc s’ha dimensionat en funció del parell del 

motor seleccionat, per a que aquest pugui accelerar-lo lo 

suficient com per a fer moviments de basculació ràpids i 

amplis. A més a més, el disc presenta 4 forats a la perifèria on es poden cargolar masses per a 

estudiar el cas descrit segons la Il·lustració 8. 

 

 

7. DISSENY ELECTRÒNIC 
Com s’acaba d’explicar, és el conjunt usuari el que se n’encarrega de la basculació mitjançant un 

motor pas a pas. El control d’aquest motor permet fer que la basculació segueixi el moviment 

que es vulgui i en el moment que es vulgui, però per a controlar-lo es necessiten certs 

components electrònics llistats a continuació: 

- Motor pas a pas “17HS24-2104S” 

- Controlador de motors pas a pas “TB6600” 

- Acceleròmetre - giroscopi “MPU6050 GY521” 

- Arduino Nano 

- Arduino Mega 

 

La funció de cadascun d’aquests components ve detallada a continuació: 

 

7.1. Motor pas a pas “17HS24-2104S” 
Com s’ha explicat, aquest motor se n’encarrega de la basculació de l’usuari. És capaç de suportar 

fins a 2,1 A de corrent nominal; aportant així un parell de 6500 g·cm. La seva resolució és de 

1,8°/pas. 

 

Il·lustració  SEQ Il·lustració \* 

ARABIC 10 

Il·lustració 16 Disseny modelat per 
SolidWorks del conjunt usuari 
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7.2. Controlador de motors pas a pas “TB6600” 
Controlar un motor pas a pas consisteix a energitzar les bobines corresponents amb la intensitat 

corresponent perquè es mogui tal i com està programat, i per a complir aquesta funció és 

necessari l’ús d’un controlador com aquest.  

L’elecció d’aquest model en concret ve donada per la seva capacitat de suportar altes 

intensitats, essent la màxima nominal de 3,5 A. Així doncs, a diferència d’altres models inferiors, 

pot extreure el màxim rendiment el motor sense necessitat d’aportar ventilació forçada. A més 

a més, permet augmentar la resolució dels pasos fins 1/32 de l’original del motor, és a dir, pot 

fer que la resolució del motor sigui de 0,05625°/pas. 

 

7.3. Acceleròmetre – giroscopi “MPU6050 GY521” 
Aquest sensor és l’encarregat de mesurar les dades 

d’oscil·lació del gronxador. En concret dona un total de 6 

dades, essent aquestes l’acceleració i la velocitat angular en 

cadascun dels 3 eixos principals. 

A partir del codi, pots obtenir valors bastant precisos de 

l’angle i de la velocitat angular d’oscil·lació en temps real, les 

quals es podran comparar amb el model teòric. 

El sensor penja del baixant del motor mitjançant un suport 

fabricat per impressió 3D. 

 

7.4. Arduinos 
Els Arduinos envien els pulsos al driver, reben i apunten les dades del sensor, duen a terme les 

operacions, etc. 

Segurament, l’ús de dos Arduinos simultàniament no sembla l’opció més senzilla, però en 

realitat té molt de sentit implementar-ho. 

Per obtenir una velocitat concreta de gir per a un motor pas a pas, un Arduino envia polsos al 

controlador, separats entre sí un cert temps. Així doncs, si l’Arduino envia un pols ( el qual per 

exemple, implica girar 1,8°), espera 50 ms i envia el següent, el motor girarà a la següent 

velocitat: 

�̇� =  
1,8 °

50/1000 𝑠
 =  36 °/𝑠   

 

El problema és que al mateix temps que el motor es mou, interessa que l’Arduino apunti dades 

que rebi del sensor, acció que ocupa temps. Si entre pas i pas, se’l fa esperar 50 ms per complir 

amb una velocitat concreta i també que rebi dades, en el moment en el que aquesta segona 

acció duri més dels 50 ms, ja no complirà amb la velocitat que es demana. És per aquest motiu 

que el més convenient és encarregar a un Arduino que rebi i apunti dades (Arduino Nano  

mestre), mentre l’altre mou el motor (Arduino Mega – esclau). 

 

Equació 7 

Il·lustració 17 Muntatge del sensor a la 
maqueta 
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7.5. Connexionat 
Els diferents elements es troben connectats de la següent manera:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. SEQÜÈNCIA DE CONTROL 
Com s’explica anteriorment, el control de la maqueta es duu a terme mitjançant dos Arduinos 

que es troben comunicats entre sí, mitjançant comunicació I2C. Aquest tipus de comunicació té 

una arquitectura esclau-mestre, cosa que significa que l’Arduino mestre (en aquest cas l’Arduino 

Uno) és el que iniciarà la comunicació amb l’altre, i quan ho faci, l’esclau respondrà 

immediatament. Així doncs, cadascun d’ells té el seu propi codi, que es pot consultar a l’Annex 

C.  

Per a la temporització del control, es tenen en compte diferents paràmetres explicats a 

continuació que es calculen segons l’Annex A.5: 

- El període d’oscil·lació T és el temps que transcorre entre dos punts equivalents a 

l’oscil·lació, per exemple el temps entre dos màxims. Aquesta maqueta, quan es 

comporta com un pèndol físic (quan no bascula), oscil·la quasi-periòdicament degut a la 

fricció. 

- Com ja s’ha explicat, la basculació es divideix en 3 trams: L’acceleració, la velocitat 

constant i la desacceleració. L’acceleració i la desacceleració tenen la mateixa duració, 

tacc, mentre el tram de velocitat constant dura tvel. 

Adaptador 19,5V 

Ports USB del PC 

 

Arduino Mega 

Arduino Nano 

MPU6050 

Motor pas a pas 

Il·lustració 18 Connexionat electrònic de la maqueta 
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El període d’oscil·lació teòric T té el següent valor:  

 

T (s) 0,9160376 

 

 

Un cop ben definits els paràmetres associats al perfil de velocitats de basculació que es vol i el 

nombre de basculacions a realitzar, ja es poden carregar els programes als Arduinos, que duen 

a terme la següent seqüència: 

1. Automàticament es comencen a apuntar els valors d’angle φ i velocitat �̇� d’oscil·lació, 

els quals no deixen d’apuntar-se en cap moment. 

2. S’empeny el gronxador amb un cop sec i un cop aquest arribi al seu angle màxim φMAX 

es considera l’inici de la seqüència. 

3. La maqueta oscil·la lliurement durant un període T, arribant al mateix punt on s’ha 

iniciat la seqüència.  

4. Desde llavors, en el següent punt on φ sigui 0, s’inicia un comptador, el qual té una 

duració de T/4 - tacc - tvel 

5. Quan acaba el comptador comença l’acceleració de l’usuari 

6. Quan acaba l’acceleració comença el tram de velocitat constant de l’usuari 

7. Quan �̇� arriba a 0 comença la desacceleració de l’usuari i s’inicia un comptador 

8. Es torna al pas 4, a no ser que l’usuari ja hagi tingut el nombre de basculacions 

prèviament estipulats. 

Com he explicat a l’Apartat 4.1, l’usuari aproxima quan començar el moviment per a que es 

compleixin les hipòtesis: no fa càlculs exactes, així que el meu programa fa el mateix. Per decidir 

quan començar el moviment de basculació, suposa que el seu període tot i la basculació serà 

sempre el període d’oscil·lació teòric T, així que divideix aquest temps entre 4 per aproximar el 

temps que trigarà a arribar fins l’angle màxim partit d’un angle 0 i a aquest temps li resta el 

temps que triguen els dos primer trams: tacc i tvel.  

 

 

9. METODOLOGIA 
Per a comprovar el funcionament de la maqueta es duen a terme una sèrie d’experiments. 

Aquests consisteixen en la comparació de l’amplitud d’oscil·lació experimental φMAX i l’amplitud 

fictícia teòrica φMAX,F al llarg del temps i en la comparació del període T amb el període 

experimental Texp. Les comparacions es faran en les mateixes condicions, essent aquestes el 

nombre de basculacions, l’angle φ i velocitat �̇� d’oscil·lació inicials i el perfil de velocitat de 

basculacions. 

Per a dur-los a terme es recullen les dades experimentals de la següent forma: 

1. S’introdueix el perfil de velocitats i el nombre de basculacions al codi Arduino. 

2. Mitjançant el sensor s’adquireixen els valors d’angle φ i velocitat �̇� d’oscil·lació 

juntament amb el temps. 

Taula 3 Període d’oscil·lació de la maqueta 
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3. Dins les dades prèvies a la basculació s’estableix un punt inicial. 

4. Dins dels valors d’angle es seleccionen els punts màxims i mínims en valor absolut. 

Aquests valors són els valors d’amplitud experimental φMAX. Les vibracions quan l’usuari 

bascula generen molts màxims i mínims que no coincideixen amb l’amplitud, així que 

aquests valors es descarten. És a dir, tan sols s’agafen els valors d’amplitud 

experimentals d’abans i de desprès de les basculacions. A aquests dos tipus de valors, al 

estar saltejats en el temps degut a que es tracten dels màxims i els mínims d’oscil·lació 

els acompanyen rectes de regressió lineal, que ajuden a visualitzar la tendència de 

l’amplitud. 

5. Per a obtenir el període experimental, es calcula la diferència de temps entre els dos 

primers màxims de la zona de desprès de les basculacions. 

En quant als valors teòrics, s’obtenen de la següent forma: 

1. S’adquireixen els valors d’angle φ i velocitat �̇� d’oscil·lació ja establerts com a inicials 

en els valors experimentals. 

2. Es calculen els valors d’angle i velocitat mitjançant el MATLAB. Els 4 tipus de càlculs es 

poden trobar a l’Annex E. 

3. Es calcula l’amplitud fictícia φMAX,F al llarg del temps segons l’Equació 3 a partir de 

cadascun dels valors i es grafiquen els resultats. 

4. El període teòric T és un valor constant que es pot trobar a la Taula 3. 

Els valors d’amplitud, tant els teòrics com els experimentals, estan separats en 3 trams: el tram 

previ a les basculacions, el tram on es duen a terme les basculacions i el tram posterior a les 

basculacions. L’amplitud abans de la primera basculació i la amplitud desprès de la última són 

les que interessen per a saber l’augment d’amplitud que pateix la maqueta. És aquest augment 

d’amplitud el criteri a utilitzar per a saber si la maqueta es mou tal i com dicta el model teòric. 
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10. RESULTATS 

10.1. 2 BASCULACIONS 

 

 

Nombre d'events 2 

Acceleració �̈�𝐑 (°/s2) 3000 

Velocitat �̇�𝐑 (°/s) 400 

Angle girat ∆θR (°) 90 

Temps d'acceleració tacc (s) 0,133 

Angle inicial d’oscil∙lació (°) -6,46 

Velocitat inicial d’oscil∙lació (°/s) -0,23 

Període experimental (Texp) 0,95854 

Error relatiu període ET (%) 4,64 

Augment d'amplitud experimental ∆φMAX,EXP (°) 8,5189537 

Augment d'amplitud teòric ∆φMAX,TEO (°) 9,8004528 

Error relatiu augment d'amplitud E∆φ (%) 13,076 

Augment d'amplitud experimental / Nombre de basculacions (°) 4,25947685 

Augment d'amplitud teòrica / Nombre de basculacions (°) 4,9002264 
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Taula 4 Resultats i errors amb 2 basculacions 
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10.2. 3 EVENTS 

 

 

Nombre d'events 3 

Acceleració �̈�𝐑 (°/s2) 1000 

Velocitat �̇�𝐑 (°/s) 125 

Angle girat ∆θR (°) 20 

Temps d'acceleració tacc (s) 0,125 

Angle inicial d’oscil∙lació (°) -10,73 

Velocitat inicial d’oscil∙lació (°/s) -0,41 

Període experimental (Texp) 0,957868 

Error relatiu període ET (%) 4,566 

Augment d'amplitud experimental ∆φMAX,EXP (°) 2,9223433 

Augment d'amplitud teòric ∆φMAX,TEO (°) 2,6698897 

Error augment d'amplitud E∆φ (%) 9,456 

Augment d'amplitud experimental / Nombre de basculacions (°) 0,97411443 

Augment d'amplitud teòrica / Nombre de basculacions (°) 0,88996323 
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10.3. 4 EVENTS 

 

 

Nombre d'events 4 

Acceleració �̈�𝐑 (°/s2) 2500 

Velocitat �̇�𝐑 (°/s) 200 

Angle girat ∆θR (°) 30 

Temps d'acceleració tacc (s) 0,08 

Angle inicial d’oscil∙lació (°) -10,16 

Velocitat inicial d’oscil∙lació (°/s) 0,95 

Període experimental (Texp) 0,96994 

Error relatiu període ET (%) 5,884 

Augment d'amplitud experimental ∆φMAX,EXP (°) 6,3798577 

Augment d'amplitud teòric ∆φMAX,EXP (°) 7,4149067 

Error augment d'amplitud E∆φ (%) 13,959 

Augment d'amplitud experimental / Nombre de basculacions (°) 1,59496443 

Augment d'amplitud teòrica / Nombre de basculacions (°) 1,85372668 
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10.4. 6 EVENTS 

 

 

Nombre d'events 6 

Acceleració �̈�𝐑 (°/s2) 2500 

Velocitat �̇�𝐑 (°/s) 300 

Angle girat ∆θR (°) 40 

Temps d'acceleració tacc (s) 0,12 

Angle inicial d’oscil∙lació (°) -9,23 

Velocitat inicial d’oscil∙lació (°/s) 0,78 

Període experimental (Texp) 0,94566 

Error relatiu període ET (%) 3,234 

Augment d'amplitud experimental ∆φMAX,EXP (°) 14,707094 

Augment d'amplitud teòric ∆φMAX,EXP (°) 15,761286 

Error augment d'amplitud E∆φ (%) 6,688 

Augment d'amplitud experimental / Nombre de basculacions (°) 2,45118233 

Augment d'amplitud teòrica / Nombre de basculacions (°) 2,626881 
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10.5. 30 EVENTS 

 

 

Nombre d'events 30 

Acceleració �̈�𝐑 (°/s2) 900 

Velocitat �̇�𝐑 (°/s) 400 

Angle girat ∆θR (°) 90 

Temps d'acceleració tacc (s) 0,125 

Angle inicial d’oscil∙lació (°) -7,94 

Velocitat inicial d’oscil∙lació (°/s) 0,11 

Període experimental (Texp) 0,972544 

Error relatiu període ET (%) 6,169 

Augment d'amplitud experimental ∆φMAX,EXP (°) 23,8278 

Augment d'amplitud teòric ∆φMAX,EXP (°) 29,714214 

Error augment d'amplitud E∆φ (%) 19,81 

Augment d'amplitud experimental / Nombre de basculacions (°) 0,79426 

Augment d'amplitud teòrica / Nombre de basculacions (°) 0,9904738 
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11. CONCLUSIONS 
Els resultats deixen bastant clars que la maqueta es comporta com el model analític indica. En 

quant al període, l’error més elevat és d’un 5,884%, lo qual indica que la longitud equivalent 

teòrica Leq és bastant correcte. Essent així, els factors inercials i màssics de la maqueta estan 

ben aproximats. 

Els errors d’amplitud, en canvi, arriben fins a un 19,81% com a màxim, el qual no és negligible. 

Aquests errors podrien venir deguts a la falta de potència del motor quan les acceleracions 

d’oscil·lació �̈� són molt altes. Que el conjunt usuari no bascula igual en estàtic que mentre 

oscil·la es pot observar a simple vista, però els perfils de velocitat escollits han estat els que 

havia observat que donaven millors prestacions en aquest sentit. 

Així doncs, per a futures revisions, seria interessant augmentar el parell del motor o disminuir 

la inèrcia del disc. 

Un últim factor millorable és l’adquisició de dades mitjançant el sensor. Aquesta, excepte pels 

problemes de vibració del motor, no sembla haver donat masses problemes, però sempre es 

pot treballar més la calibració. 
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ANNEX A – CÀLCULS 
A.1. Sumatori de moments del pèndol simple 
Tal i com s’explica a l’Apartat 2.1, l’Equació 2 s’obté del sumatori de moments d’un pèndol 

simple respecte el punt de suspensió O, representat en la següent figura:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es desenvolupa doncs de la següent forma: 

∑ M = I ϕ̈ 

−m g L sin(ϕ) = m L2 ϕ̈ 

ϕ̈ = −
m g L sin(ϕ)

m L2
  

ϕ̈ = −
g sin(ϕ)

L
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A.2. Sumatori de moments del pèndol físic 
Tal i com s’explica a l’Apartat 2.1, l’Equació 3 s’obté del sumatori de moments d’un pèndol físic 

respecte al punt de suspensió O, representat a la següent figura:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es desenvolupa doncs de la següent forma: 

∑ M = I ϕ̈ 

−m g L sin(ϕ) = (m L2 + I) ϕ̈ 

ϕ̈ = −
m g L sin(ϕ)

m L2 + I
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A.3. Relació pèndol simple – pèndol físic 
Qualsevol pèndol físic actua exactament igual que un pèndol simple, però un pèndol simple amb 

una longitud L diferent a la real. Tot i això, es pot calcular quina és aquesta L fictícia (o Leq) 

comparant els models que defineixen cadascun d’aquests pèndols: 

m g L sin(ϕ) = m Leq
2 ϕ̈ 

m g L sin(ϕ) = (m L2 + I) ϕ̈ 

Igualant-los: 

 

m Leq
2 = m L2 + I 

Leq = √
m L2 + I

m
 

Per tant, un pèndol físic es comportarà com un pèndol simple de longitud Leq. 

 

A.4. Càlcul amplitud 
Essent l’amplitud φMAX l’angle màxim al qual arriba un pèndol, es tracta d’un valor discret, que 

no és continu en el temps. Tot i això, és interessant obtenir-ne valors continus per a les diferents 

comparacions que es duen a terme. 

Per aconseguir-ho, podria definir una amplitud fictícia φMAX,F, la qual consisteix en l’angle màxim 

al qual un pèndol pot arribar amb l’energia que té en aquell moment. Per a obtenir aquest valor 

es parteix de calcular l’energia total del pèndol, formada per energia potencial Ep i energia 

cinètica Ec: 

ETOT = Ec + Ep 

Aquestes dues energies, dins d’un sistema de pèndol simple, es defineixen de la següent forma: 

Ec =
1

2
 I ϕ̇2  =  

1

2
 m L2 ϕ̇2 

Ep = m g h = m g L [1 −  cos(ϕ)]  

 

L’amplitud fictícia, és l’angle que assoliria el pèndol si tota aquesta energia es destinés a energia 

potencial, calculant-se doncs de la següent forma 

m g L [1 −  cos(ϕMAX)]  = m g L [1 −  cos(ϕ)]  +
1

2
 m L2 ϕ̇2 

[1 −  cos(ϕMAX)]  = [1 −  cos(ϕ)] +
L ϕ̇2

2 g
 

cos(ϕMAX)  = 1 −  1 + cos(ϕ) −  
L ϕ̇2

2 g
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ϕMAX  = cos−1 [cos(ϕ) −  
L ϕ̇2

2 g
] 

 
Adaptant-se per al pèndol físic segons l’Annex A.3: 

ϕ𝑀𝐴𝑋  = cos−1 [cos(ϕ) − 
L𝑒𝑞 ϕ̇2

2 𝑔
] 

 

A.5. Paràmetres de temporització 
La basculació de l’usuari ve definida pels paràmetres d’acceleració �̈�𝐑, de velocitat màxima �̇�𝐑 i 

d’angle girat ∆𝛉𝐑, els quals són valors constants. A partir d’aquests, es pot calcular què dura 

cadascun dels trams: 

tacc =
θ̇R  

θ̈R

  

tvel =
∆θR  −  θ̈R tacc

2 

θ̇R

  

 

 

Com s’explica a l’Apartat 8, la maqueta es mou quasi-periòdicament en les oscil·lacions prèvies 

i posteriors a les basculacions. Si no és totalment periòdic és degut a l’efecte de la fricció, ja que 

el període canvia proporcionalment amb l’amplitud d’oscil·lació. Tot i això, el valor de període 

teòric que s’utilitzarà per a la temporització es calcula amb la següent fórmula, la qual s’utilitza 

per a amplituds petites: 

T = 2 π√
Leq

g
  

Així doncs, per a complir-se la seqüència de control s’ha de complir la següent condició: 

T/4 ≥ tvel + tacc 
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ANNEX B – DADES GEOMÈTRIQUES 
Els valors de massa i inèrcia s’han calculat mitjançant els diversos models de SolidWorks, 

excepte pels components comercials amb fitxes que incloïen aquestes dades. Les longituds a 

l’eix superior han estat calculades segons el muntatge: 

 EIX 
SUPERIOR 

BAIXANT 
ARTICULACIÓ 

BAIXANT 
MOTOR 

SUPORT 
MOTOR 

MOTOR 

m (kg) 0,062573067 0,025241922 0,025330968 0,108020553 0,5 

L (m) 0 0,08925 0,0895 0,19269 0,21 

I (kg ∙ m2) 7,85025E-07 7,49047E-05 7,53092E-05 5,22492E-05 0,0000082 

 

 ACOPLADOR 
BRAÇ 

MOTOR 
DISC 

BRAÇ 
ARTICULACIÓ 

ARTICULACIÓ 

m (kg) 0,016779042 0,004692492 0,838793448 0,007045245 0,019 

L (m) 0,21 0,21 0,21 0,21 0,20388 

I (kg ∙ m2) 8,48571E-07 1,00835E-07 0,00417235 1,1464E-07 2,50259E-06 

 

Quedant els següents paràmetres per a cada component: 

 EIX 
SUPERIOR 

BAIXANT 
ARTICULACIÓ 

BAIXANT 
MOTOR 

SUPORT 
MOTOR 

MOTOR 

m  L (kg ∙ m) 0 0,002252842 0,002267122 0,02081448 0,105 

Ib (kg ∙ m2) - - - - 8,2E-06 

m L2 + I (kg ∙ 
m2) 

7,8502E-
07 

0,000275971 0,000278217 0,00406299 0,022058 

 

 ACOPLADOR BRAÇ MOTOR DISC 
BRAÇ 

ARTICULACIÓ 
ARTICULACIÓ 

m L (kg ∙ m) 0,0035236 0,00098542 0,17614662 0,0014795 0,00387372 

Ib (kg ∙ m2) 8,4857E-07 1,0083E-07 0,00417235 1,1464E-07 - 

m L2 + I (kg ∙ 
m2) 

0,0007408 0,00020704 0,04116314 0,00031081 0,00079228 

 

Aquests paràmetres finalment es sumen entre components tal i com s’indica a l’Apartat 5 de la 

memòria: 

 

 

 

Σ m L (kg ∙ m) 0,31633698 

Σ Ib (kg ∙ m2) 0,00433433 

Σ m L2 + I (kg ∙ m2) 0,0698891 
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ANNEX C – CODI 
En tot aquest annex, quan parlo de màxims em refereixo als punts on la velocitat d’oscil·lació 

�̇� és 0, mentre quan parlo de mínims em refereixo als punts on l’angle d’oscil·lació φ és 0. 

 

C.2. Codi Mestre 
#include <Wire.h>  // librería Wire.h 
#include "MPU6050.h" 
 
const int mpuAddress = 0x68;  // Puede ser 0x68 o 0x69 
MPU6050 mpu(mpuAddress); 
  
//Conversió de valors bruts a graus 
#define G_R 131.0 
  
//Conversió de radians a graus 
#define RAD_A_DEG = 57.295779 
  
//Valors bruts del sensor 
int16_t AcX, AcY, AcZ, GyX, GyY, GyZ; 
 
//Variables auxiliars temporització 
bool periode=true; 
bool canviA1=true; 
bool canviA2=false; 
bool canviS1=false; 
bool canviS2=false; 
bool iniciaux =true; 
bool inici = false; 
 
//Variables obtenció angles 
float vel_ant; 
float Acc[2]; 
float Gy[3]; 
float Angle[3]; 
String valores; 
long temps_prev; 
float dt; 
long t_angle; 
 
 
void setup() 
 
  { 
    Wire.begin(); // D2(GPIO4)=SDA / D1(GPIO5)=SCL 
    mpu.initialize(); 
    Serial.begin(115200); 
    mpu.setXAccelOffset(562); 
    mpu.setYAccelOffset(-3539); 
    mpu.setZAccelOffset(995); 
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    mpu.setXGyroOffset(82); 
    mpu.setYGyroOffset(54); 
    mpu.setZGyroOffset(6); 
  } 
   
 
//Funció que envia la lletra A a l'esclau per indicar que s'ha arribat a un màxim 
void enviaA(){ 
    Wire.beginTransmission(23); 
    Wire.write('A'); 
    Wire.endTransmission(); 
} 
 
//Funció que envia la lletra S a l'esclau per indicar que s'ha arribat a un mínim 
 
void enviaS(){ 
    Wire.beginTransmission(23); 
    Wire.write('S'); 
    Wire.endTransmission(); 
} 
 
 
void loop() { 
  //S'obtenen els valors bruts d'acceleració i velocitat angular 
  mpu.getAcceleration(&AcX, &AcY, &AcZ); 
  mpu.getRotation(&GyX, &GyY, &GyZ); 
   
  //Es canvia el tipus de variable per a facilitar el càlcul 
  float AcXf=AcX; 
  float AcYf=AcY; 
 
  //Es calcula l'angle d'ocil·lació segons els valors d'acceleració  
  Acc[2] = -atan(AcXf/AcYf)*RAD_TO_DEG; 
 
  
  //Es passen els valors de velocitat angular a º/s i es calculen els diferencials de temps pera 
integrar dt 
  Gy[2] = GyZ/G_R; 
  dt = (millis() - temps_prev)/1000.0; 
  temps_prev = millis(); 
 
  //Es calcula l'angle segons el giroscopi mitjançant la velocitat angular, el diferencial de temps i 
l'angle anterior. Per a obtenir valors nets, s'utilitza un filtre anomenat filtre complementari. 
Aquest consisteix en donar per real l'angle obtingut per una mitjana ponderada entre l'angle 
obtingut amb l'acceleròmetre i l'angle obtingut amb el giroscopi. La ponderació es pot veure 
en el codi 
  Angle[2] = 0.98 *(Angle[2]+Gy[2]*dt) + 0.02*Acc[2]; 
 
  //Obtenció del temps en micròmetres en que s'han obtingut les dades 
  t_angle = micros(); 
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  //Mostra els valors d'angle, velocitat i temps d'oscil·lació 
  valores = "90, " + String(t_angle) + ", " + String(Angle[2]) + ", " + String(Gy[2]) + ", "  + "-90" ; 
  Serial.println(valores); 
    
  // Indica l'inici de seqüència al arribar a un màxim desprès d'haver-lo emputxa't. Mostra el 
número 50 en pantalla per a detectar-lo en l moment d'interpretar les dades 
  if(Gy[2] < 0 && Angle[2]>5 && iniciaux){ 
    Serial.println("50"); 
    inici=true; 
    iniciaux=false; 
    } 
     
  if (inici){ 
     //Inicia una oscil·lació sencera sense bascul·lació 
     if (periode){ 
     
        if (Gy[2] > 0 && canviA1){ 
         canviS1=true; 
         canviA1=false;      
       } 
     
        if (Angle[2] > 0 && canviS1){ 
          canviA2=true; 
          canviS1=false; 
       } 
  
       if (Gy[2] < 0 && canviA2){ 
         canviS2=true; 
         canviA2=false; 
       }  
     
       if (Angle[2] < 0 &&canviS2){ 
          canviA1=true; 
          canviS2=false; 
          periode=false; 
        } 
 
     } 
     //Es comunica amb l'esclau quan s'arriba a un màxim 
     if (Gy[2] > 0 && canviA1){ 
       enviaA(); 
       canviS1=true; 
       canviA1=false;   
     } 
     //Es comunica amb l'esclau quan s'arriba a un mínim 
     if (Angle[2] > 0 && canviS1){ 
       enviaS(); 
       canviA2=true; 
       canviS1=false; 
     } 
     //Es comunica amb l'esclau quan s'arriba a un màxim 
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     if (Gy[2] < 0 && canviA2){ 
       enviaA(); 
       canviS2=true; 
       canviA2=false;  
     } 
     //Es comunica amb l'esclau quan s'arriba a un mínim  
     if (Angle[2] < 0 &&canviS2){ 
       enviaS(); 
       canviA1=true; 
       canviS2=false;    
    } 
  }        
}   
 

C.3. Codi Esclau 
#include <AccelStepper.h> 
#include <Wire.h> 
 
AccelStepper stepper_motor(1,3,2); 
 
//Variables auxiliars temporització 
bool botoS = true; 
bool botoA = true; 
bool maxim = false; 
bool minim = false; 
bool motor = false; 
 
//Inici de variable que fa que el contador de basculacions funcioni 
int events = -1; 
 
//Paràmetres d'acceleració, velocitat constant i angle a girar en pasos. Degut al funcionament 
de la llibreria AccelStepper, per a fer moviments trapezoidals on hi ha una acció que dispara la 
desacceleració, l'angle girat simplement ha de ser prou gran perquè quanaquesta es dispari, 
segueixi girant a velocitat constant  
long objectiu = -64000; 
int vel = 500;   //º/s 
int acc = 4000;  //º/s2 
 
//Temps d'acceleracions i velocitat constant tal i com s'indica a l'Annex A.5 
long tacc = 0.125*1000; //s a ms 
long tvel = 0.052777778*1000; //s a ms 
long total = tacc+ tvel; 
 
void setup() { 
Wire.begin(23); 
Wire.onReceive(eventoRecepcion); 
Serial.begin(115200); 
pinMode(8, INPUT); 
 
//S'estableixen els moviments, on l'angle és la variable objectiu que s'anirà cambiant de signe 
per cambiar de sentit a cada basculació 
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stepper_motor.setAcceleration(acc); 
stepper_motor.setMaxSpeed(vel); 
stepper_motor.moveTo(objectiu); 
} 
void loop() {  
   
  if(motor){ 
    stepper_motor.run(); 
  } 
  //Aquí es defineix el nombre d'events. Un cop igualat aquest nombre, el motor ja no 
bascularà més 
  if(events < 35){ 
    //Cada cop que el mestre detecta que la maqueta està a un màxim, ho envia a l'esclau, el 
qual comença la desacceleració i suma 1 al contador de basculacions 
    if (maxim){      
      maxim = false; 
      stepper_motor.stop(); 
      motor=true; 
      events = events + 1;  
    } 
    //Cada cop que el mestre detecta que la maqueta està a un mínim, ho envia a l'esclau, el 
qual prepara el canvi de direcció de basculació i fa esperar T/4-tacc-tvel abans d'activar el 
motor 
    if (minim){ 
      motor = false; 
      minim = false; 
      objectiu = 0 - objectiu; 
      stepper_motor.moveTo(objectiu); 
      delay (229.009-total); 
      motor=true; 
    }   
  }  
}  
 
//Funció encarregada de rebre del mestre una A o una S, que signifiquen màxim o mínim. En 
funció del que es rep ativaa una seqüència o una altra. 
void eventoRecepcion(){ 
  char llegit = Wire.read(); 
  if( llegit == 'A' &&botoA){ 
    maxim = true; 
    botoA=false; 
    botoS=true; 
  }  
     
  if( llegit == 'S' && botoS){ 
    minim = true; 
    botoS=false; 
    botoA=true; 
  }  
} 
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ANNEX D – COEFICIENTS DE FRICCIÓ 
Per trobar els coeficients de fricció, s’han agafat valors d’angle al llarg del temps de la 

maqueta, oscil·lant sense cap basculació fins a quedar-se quieta i s’han comparat amb uns 

valors teòrics calculats pel Matlab. 

Aquests valors teòrics parteixen de les mateixes condicions inicials i tenen en compte tant el 

coeficient de fricció estàtic µs com el dinàmic µv. S’obtenen els valors d’aquests a base de 

prova i error, provant diferents combinacions fins a trobar una amb la qual les dades teòriques 

i experimentals siguin el més semblants possibles al llarg del temps. 

El codi de Matlab utilitzat és el següent: 

format long 

mL=0.31633698;%mL oscil·lació 

I=0.00418161;%Ib basculació 

acc=0*pi/180;%acceleració basculació 

mL2=0.0698891;%mL2 oscil·lació 

coef=0.0018; %coeficient fricció estàtica 
coefdin=0.0018; %coeficient fricció dinàmica 
g=9.81;%acceleració gravetat 

  

%condicions inicials 

x0=[-23.39*pi/180,0*pi/180]; 

  

%temps final 

tf=90;  

  

%equació diferencial 

f=@(t,x) [x(2);(-mL*g*sin(x(1))-coef*sign(x(2))-x(2)*coefdin-I*acc)/(mL2)]; 

  

%resolució en intervals de 0.005 segons fins al temps final 

[t,x]=ode45(f,[0:0.005:tf],x0);  

  

%Gràfica angle 

plot(t,x(:,1)) 

grid on 

xlabel('t'); 

ylabel('x'); 

title('Angle oscil·lació'); 

  

%Mostrar resultats d'angle (:,1) o de velocitat (:,2) 

t,x(:,2) 
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Si s’introdueixen els valors de 0,0018 per a cadascuna de les friccions s’obté la següent gràfica: 

 

Tot i que és difícil d’apreciar degut al seu tamany, es pot veure com al llarg del temps les dues 

gràfiques són pràcticament idèntiques, indicant que s’ha fet una bona aproximació dels valors 

de fricció: 

µv (N ∙ m ∙ s ) 0,0018 

µs (N ∙ m) 0,0018 
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ANNEX E – RESULTATS 
Els valors d’angle i velocitat teòrics s’han obtingut mitjançant el Matlab. S’han utilitzat quatre 

programes diferents: 

1. Lliure: Per quan la maqueta oscil·la sense bascular 

2. Acceleració: Per quan el conjunt usuari accelera 

3. Velocitat: Per quan el conjunt usuari bascula a velocitat constant 

4. Desacceleració: Per quan el conjunt usuari desaccelera 

E.1. Lliure 
format long 

mL=0.31633698;%Ml oscil·lació 

I=0.00418161;%Ib basculació 

acc=0*pi/180;%acceleració basculació 

mL2=0.0698891;%mL2 oscil·lació 

coef=0.0018; %coeficient fricció estàtica 
coefdin=0.0018; %coeficient fricció dinàmica 
g=9.81;%acceleració gravetat 

  

%condicions inicials 

x0=[-25.67601*pi/180,179.419864*pi/180]; 

  

%temps final 

tf=23;  

  

%equació diferencial 

f=@(t,x) [x(2);(-mL*g*sin(x(1))-coef*sign(x(2))-x(2)*coefdin-I*acc)/(mL2)]; 

  

%resolució en intervals de 0.005 segons fins al temps final 

[t,x]=ode45(f,[0:0.005:tf],x0);  

  

%Gràfica angle 

plot(t,x(:,1)) 

grid on 

xlabel('t'); 

ylabel('x'); 

title('Angle oscil·lació'); 

  

%Mostrar resultats d'angle (:,1) o de velocitat (:,2) 

t,x(:,2) 

 

E.2. Acceleració 
format long 

mL=0.31633698;%mL oscil·lació 

I=0.00418161;%Ib basculació 

acc=900*pi/180;%acceleració basculació 

mL2=0.0698891;%mL2 oscil·lació 

coef=0.0018;%coeficient fricció estàtica 

coefdin=0.0018;%coeficient fricció dinàmica 

g=9.81;%acceleració gravetat 

  

%condicions inicials 

x0=[-11.396959*pi/180,-227.74747*pi/180]; 

  

%temps final 

tf=0.125; 

  

%equació diferencial 

f=@(t,x) [x(2);(-mL*g*sin(x(1))-coef*sign(x(2))-x(2)*coefdin-I*acc)/(mL2)]; 

  

%resolució en intervals de 0.005 segons fins al temps final 

[t,x]=ode45(f,[0:0.005:tf],x0);  
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%Gràfica angle 

plot(t,x(:,1)) 

grid on 

xlabel('t'); 

ylabel('x'); 

title('Angle oscil·lació'); 

  

%Mostrar resultats d'angle (:,1) o de velocitat (:,2) 

t,x(:,1) 

 

E.3. Velocitat 
format long 

mL=0.31633698;%mL oscil·lació 

I=0.00418161;%Ib basculació 

acc=0*pi/180;%acceleració basculació 

mL2=0.0698891;%mL2 oscil·lació 

coef=0.0018;%coeficient fricció estàtica 

coefdin=0.0018;%coeficient fricció dinàmica 

g=9.81;%acceleració gravetat 

  

%condicions inicials 

x0=[-33.487202*pi/180,-106.85233*pi/180]; % 0 es posición inicial, 10 es 

velocidad inicial 

  

%temps final 

tf=0.15; 

  

%equació diferencial 

f=@(t,x) [x(2);(-mL*g*sin(x(1))-coef*sign(x(2))-x(2)*coefdin-I*acc)/(mL2)]; 

  

%resolució en intervals de 0.005 segons fins al temps final 

[t,x]=ode45(f,[0:0.005:tf],x0);  

  

%Gràfica angle 

plot(t,x(:,1)) 

grid on 

xlabel('t'); 

ylabel('x'); 

title('Oscilador amortiguado'); 

  

%Mostrar resultats d'angle (:,1) o de velocitat (:,2) 

t,x(:,2) 

 

E.3. Desacceleració 
format long 

mL=0.31633698;%mL oscil·lació 

I=0.00418161;%Ib basculació 

acc=-900*pi/180;%acceleració basculació 

mL2=0.0698891;%mL2 oscil·lació 

coef=0.0018;%coeficient fricció estàtica 

coefdin=0.0018;%coeficient fricció dinàmica 

g=9.81;%acceleració gravetat 

  

%condicions inicials 

x0=[-37.349824*pi/180,-1.9109938*pi/180]; % 0 es posición inicial, 10 es 

velocidad inicial 

  

%temps final 

tf=0.125; 

  

%equació diferencial 

f=@(t,x) [x(2);(-mL*g*sin(x(1))-coef*sign(x(2))-x(2)*coefdin-I*acc)/(mL2)]; 

  

%resolució en intervals de 0.005 segons fins al temps final 

[t,x]=ode45(f,[0:0.005:tf],x0);  
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%Gràfica angle 

plot(t,x(:,1)) 

grid on 

xlabel('t'); 

ylabel('x'); 

title('Oscilador amortiguado'); 

  

%Mostrar resultats d'angle (:,1) o de velocitat (:,2) 

t,x(:,2) 
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ANNEX F – MUNTATGE 
En aquest annex es descriuen els passos a seguir per a muntar la maqueta a partir de les seves 

peces. És recomanat per a seguir les instruccions tenir a mà el Document 2 – Plànols ja que els 

noms de peces utilitzats són els que es troben en el document. 

1. Primerament, es munta tot el conjunt bancada exceptuant els rodaments i els seus 

suports (Plànol 2-Número 2). 

2. Paral·lelament, l’eix rodaments (Plànol 3-Número 5) és muntat a pressió en els dos 

rodaments mitjançant els casquets (Plànol 2-Número 6). 

3. Un cop realitzats els dos anteriors passos ja es poden muntar els rodaments a la 

bancada. 

4. Deixant tota aquesta estructura apart, es cargola el baixant motor (Plànol 3-Número 2) 

al suport del motor (Plànol 3-Número 4). 

5. Al suport si li cargola el motor (Plànol 7-Número 6) i, seguidament, la resta del conjunt 

usuari. 

6. A l’altre extrem del conjunt usuari s’hi connecta el cap d’articulació (Plànol 3-Número 

1), al qual se li cargola el baixant articulació (Plànol 3-Número 3). 

7. Finalment, l’estructura en forma de U formada per el conjunt usuari i els dos baixants, 

s’introdueix pels orificis de l’eix rodaments, apretant els baixants amb les femelles. 

Per a desmuntar el conjunt es pot seguir l’ordre invers de les instruccions anteriors. 
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ANNEX G – FOTOS 

Foto 1 Maqueta de gronxador 
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Foto 2 Maqueta de gronxador amb una cartolina representant l’usuari 
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Foto 3 Sensor MPU6050 encastat al baixant del motor mitjançant una peça d'impressió 3D 
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Foto 4 Maqueta gronxador amb els components electrònics 
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Foto 5 Cablejat lligat a la bancada per a connectar-se al motor i al sensor 
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Foto 6 Maqueta gronxador oscil·lant 

 


