
VIVENDA DOMÓTICA IMPRESA 
EN 3D E CONTROLADA CON 
ARDUINO E RASPBERRY

Proxecto elaborado en colaboración dos centros:

- IES Pedra da Auga de Ponteareas
- IES Frei Martín Sarmiento de Pontevedra



PUNTO DE PARTIDA

● Curso de Arduino para profesores
● Falta de diñeiro para mercar material no departamento 
● Equipos informáticos e material de instalacións domóticas 

de fai moitos anos…
● Xefa de departamento sempre disposta a colaborar



PUNTO DE PARTIDA

● Nunha reunión de departamento propoño facermos un proxecto de 
vivenda domotica e parece boa idea

● Buscamos colaboración no compañeiro David Camiños e está disposto
● Chamamos a dous centros que participaran en anteriores edicións 

para preguntar pola “complexidade” da convocatoria e dinnos que é 
asequible 

● E presentamos a nosa candidatura



OS COMEZOS
A impresora 3D deunos bastante a lata para chegar a 
calibrala. Tivemos algunha desesperación tal como a 
seguinte:



OS COMEZOS
Pero pouco a pouco a cousa ía collendo forma, alá polo mes 
de xullo



O RESULTADO
Ainda que parecese misión imposible chegamos ó resultado, 
con todo cableado:



O RESULTADO
E cunhas cantas semanas máis deixamos todo programado:



O RESULTADO
● Toda a documentación da elaboración do prototipo está 

colgada na páxina web do IES Pedra da Auga no seguinte enlace:

http://www.edu.xunta.gal/centros/iespedradaauga/
● Teríamos no lateral dereito un enlace directo á aula virtual, e 

neste curso podemos entrar como convidados e non precisamos 
ningún contrasinal

● Calquera podería replicar o noso prototipo no seu centro, xa 
sexa en parte ou totalmente.

http://www.edu.xunta.gal/centros/iespedradaauga/


A DOCUMENTACIÓN
A documentación estructurase en:

● Impresora LEGIO de LEON3D
● Deseños da maqueta en 3D
● Sensores e actuadores empregados
● Equipos de control empregados
● Programación dos equipos de control da maqueta
● Visualización da maqueta por estancias 

Podémola consultar neste enlace

https://www.edu.xunta.gal/centros/iespedradaauga/aulavirtual2/course/view.php?id=73


E xa pasamos ás melloras executadas no IES Frei Martín 
Sarmiento de Pontevedra:

Soportes e pezas reutilizables



  

Proxecto: Vivenda domótica en 3D

Modificacións sobre o deseño orixinal

David Camiños Rivas
IES Frei Martín Sarmiento



  

Peche para a parte superior das paredes interiores e 
exteriores.

➔ Dan mais solidez ao conxunto.
➔ Nas paredes exteriores engadiuse ademaís un reforzo nas unións.



  

Soportes para os distintos elementos da vivenda.

➔ Teñen diferenes formas e cores 
dependendo da altura á que se 
encontre o sensor e o punto no 
que vaia anclado.

➔ Permiten cambiar os 
sensores de posición e 
sustituilos ou cambialos 
moi facilmente.



  

Soportes para os distintos elementos da vivenda.



  

Moficacións nas ventás motorizadas, porta de 
garaxe.

➔ Incorporouse un soporte para o 
motor e maís o seu driver.

➔ Deseñáronse unas portas e ventas para instalar fora da casa e así liberar 
algo de cableado e apreciar mellor o seu funcionamento .



  

Incorporouse un soporte para
o sensor de porta.

➔ Facilita a simulación do seu funcionamento.



  

Anclaxe de cada una
das estancias

➔ Modificouse o anclaxe das estancias o taboeiro para permitir que se poidan 
desmontar.



  

Cambiouse o regleteiro por un regleteiro
con  conectores tipo JST.



  

Incorporouse un “Chan técnico”

➔ Permite ocultar os cables e desta maneira liberar espazo na dobre parede.



  

MOITAS GRAZAS.
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