
BEETLEBOT  

Manual d'instruccions
Materials necessaris: 

2 motors

2 interruptors SPDT

2 piles

1 adaptador per a doble pila

1 perla de plàstic o fusta

planxa d'alumini o altre metall

cable elèctric

cinta adhesiva

1 interruptor de palanca per a encendre i apagar

clips de paper grans i menuts

plàstics protectors de cable elèctric

pegament de contacte

soldador elèctric



Pas 1 – Col·loquem els interruptors

Unir els interruptors a la carcassa de les piles amb pegament de contacte de forma 

que queden com a la imatge següent. 

Pas 2 – Les rodes 

Afegir a l'eix del motor un tub de plàstic i escalfar-lo per tal que s'ajusti a l'eix. Això 

millorarà el desplaçament del robot.



Pas 3 – El suport dels motors

Construir un suport per als motors amb una làmina d'alumini. Doblegar la làmina per 

les dues bandes de manera que quede suficient espai per a enganxar-hi els motors i 

per a enganxar la làmina a la superfície de les bateries. La part central de la làmina ha

de ser tan ampla com l'amplada de la carcassa de les bateries. 

Pas 4 – Col·locació dels motors

Enganxar els motors a cada un dels extrems de la làmina d'alumini utilitzant cinta 
aïllant. Atenció! El motor de la dreta vist des de baix s'ha d'enganxar de manera que 
gire al contrari de les agulles del rellotge, el de l'esquerra s'ha d'enganxar de manera 
que gire en el sentit de les agulles del rellotge. 



Pas 5 – La tercera roda

Agafa un clip gran i fes una de les dues formes de les imatges de manera que ho 

puguem enganxar a la carcassa de les bateries per a servir de tercera roda. Seguir 

l'exemple de les imatges, podrem enganxar-ho als laterals o a la part superior de la 

carcassa. Caldrà posar molt de pegament per tal que la tercera roda quede ben fixada 

a la carcassa. 



Pas 6 – Soldadura dels interruptors

Soldarem entre ells els dos borns dels interruptors que estan més prop l'un de l'altre, 

podem utilitzar un tros de clip per als borns del mig. Mirar imatge. 

Pas 7 – Soldadura interruptors amb motorets

Soldarem cadascun dels borns lliures dels interruptors amb el born més proper del 

motoret del mateix cantó. Utilitzarem un clip com a connector. 



Pas 8 –  Connexió entre motorets

Soldarem un cable entre els dos borns lliures dels motorets.

Pas 9 – La tercera connexió

Ara connectarem el cable blau (afegit prèviament  a la carcassa)  amb el born més 

proper del motoret de la dreta. D'esta manera estarem creant un doble circuit que 

permetrà que els interruptors facen canviar el sentit de gir dels motors, enviant 

l'energia d'una pila o de l'altra (cadascuna amb la polaritat invertida) però mai de les 

dos a la vegada. 



Pas 10 – La font d'alimentació del robot

Anem a connectar els cables per donar energia al robot. La carcassa de les piles té un 

cable roig (per on circula l'energia positiva) i un negre (per on circula la negativa). 

Soldarem el cable roig als dos borns més propers i el negre als del mig. Ara, si posem

les piles al seu lloc, podrem comprovar si els motors funcionen correctament. Al 

posar les piles cada motor ha de girar tal com s'indica al “Pas 4”, si tot està correcte al

prémer l'interruptor de l'esquerra el motor de l'esquerra ha de canviar el sentit de gir i 

el mateix ha de fer el motor de la dreta quan premerem l'interruptor de la dreta. 

Pas 11 - Les antenes

L'últim element que ens falta: les antenes! Converteix dos clips menuts en dues 

antenes. Desplega'ls  fins que queden totalment rectes i després doblega'ls de manera 

que tinguen la forma d'unes antenes d'escarabat. 



Pas 12 – Els suports de les antenes

Per a connectar les antenes als interruptors utilitzarem els elements de la imatge. Treu

primer el plàstic tal com pots veure a la fotografia. Després col·loca-hi un extrem del 

clip a dintre de la part arrodonida, aixafa el suport i finalment posa-li un punt de 

soldadura. Col·loca els plàstics protectors al damunt per a dissimular la soldadura. 

Pas 13 – Posem les antenes a l'escarabat

Per a posar les antenes al robot aixafarem col·locarem la palanca de l'interruptor a 

dintre de l'extrem de l'antena i l'aixafarem de manera que quedi fixada. Mirar imatge.


