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1. INTRODUCCIÓ 

Des de l’època d’Ícar, l’home ha sentit fascinació per volar. Ícar va fer servir ales de cera, 

però des de llavors la tecnologia ha permès evolucionar les “ales de cera” fins els nous 

ginys aeronàutics. Els drons representen l’últim avanç en la tecnologia aèria.    

Abans de començar crec que val la pena fer una petita classificació dels tipus de vehicles 

que es descriuen al treball i així dibuixar l’escenari pel que navegarem all llarg del 

projecte. 

Un dron és un vehicle aeri no tripulat i controlat remotament. Si mai heu sentit la paraula 

UAV (Unmanned Aerial Vehicle), no és res més que un sinònim de dron. Per altra banda, 

un multirotor o multicòpter és un aparell que fa servir dos o més de dos rotors com a 

mecanisme de propulsió. 

El meu quadcòpter igual que qualsevol multirotor, per tant, és un dron tècnicament 

parlant. 

De multirotors n’hi ha de molts tipus:  

 Helicòpter: un rotor i una hèlix (fig.1). 

 Helicòpter amb dos rotors tàndem (2 rotors i dos hèlixs) (fig.2). 

 Tricòpter: tres rotors i tres hèlixs (fig.3). 

 Quadcòpter: quatre rotors i quatre hèlixs ( el meu) (fig.4). 

 Hexacòpter: sis rotors i sis hèlixs (fig.5). 

 Octocòpter: vuit rotors i vuit hèlixs (fig.6). 

El treball l’he estructurat en diferents apartats de forma que la seva lectura segueixi un fil 

narratiu començant per aspectes teòrics i acabant amb l’explicació detallada de la 

construcció del meu dron. 
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Els temes generals estan remarcats de color blau cel, els sub-apartats estan dins d’un 

requadre gris i les subdivisions dels sub-apartats estan emmarcats en color blanc. 

1.1. OBJECTIUS 

Aquest treball de recerca l’he titulat “Disseny i Construcció d’un Dron Quadcòpter”, 

de manera que fos totalment autodescriptiu de l’objectiu principal del projecte. A 

continuació, però, enumero tots els objectius incloent tant el principal com els 

secundaris, en un ordre similar al desenvolupament del treball: 

Per una banda aprendre nous coneixements sobre els drons, els seus usos, les 

aplicacions i les regulacions i normatives. Per altra banda, conèixer la base tecnològica 

de la construcció d’un dron, fer el disseny, construir-lo, programar-lo i finalment 

demostrar que pot volar. 
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2. HISTÒRIA 

En la història de l’aviació, els quadcòpters no van passar desapercebuts com a possibles 

solucions per a problemes en els vols verticals. Des de l’any 1920 fins al 1930 van 

aparèixer una sèrie de dissenys tripulats. Els vehicles d’aquest tipus van ser dels primers 

en efectuar un vol vertical tot i que tenien un rendiment molt baix i mals resultats. 

L’any 1922 el nord-americà George de Bothezat va ser el primer en dur a terme un vol 

amb un multirotor de sis rotors de pales situades als extrems de l’estructura la qual tenia 

forma d’estrella. Malgrat la seva genial i magnífica idea, només es va aixecar 5 metres 

respecte del terra. A causa de la carga del pilot, no era possible produir moviments 

laterals. Va ser per aquest motiu que l’exèrcit dels Estats Units va posar fi en tirar 

endavant aquest projecte.  

A Europa, el francès Étienne Œhmichen, va dissenyar un quadcòpter millorat amb quatre 

rotors i vuit pales, les quals gràcies a que 5 de les 8 giraven en un pla horitzontal que 

estabilitzava la màquina lateralment, l’aeronau presentava un alt grau d’estabilitat i 

capacitat de control. Construït el 1922, va aconseguir un vol estacionari de 5 minuts el 

juny del 1923. Un any després, es va superar amb un vol estacionari de 7 minuts a 10 

metres d’altura. El 1924 va aconseguir el rècord de distància FAI (Federació Aeronàutica 

Internacional) amb un kilòmetre de distància recorreguda. 

Actualment, aquests UAV, o drons, s’han reduït a una escala molt inferior ja que són 

vehicles no tripulats. La necessitat de tenir avions amb una capacitat major de maniobra i 

agilitat ha portat en augment a estudiar i desenvolupar el quadcòpter. 

Aquests drons, són molt simples en el seu disseny, però molt fiables. En general la 

societat veu aquest vehicles sense cap futur o cap tipus d’aplicació, però no és així. 

Avui en dia, el quadcòpter és un dels únics capaç d’efectuar missions autònomes que cap 

altre vehicle pot fer. 
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3. APLICACIONS I USOS 

A dia d’avui, els drons o UAV’s són unes eines magnífiques per dur a terme missions o 

treballs específics, difícils d’efectuar i a més  a un preu molt econòmic. La majoria de la 

societat es pensa que un quadcòpter és una màquina amb un ús principalment lúdic. Però 

això, no és així. 

Les aplicacions s’estan multiplicant i actualment poden anar des de l’agricultura, 

l’arquitectura, la topografia, el control de tràfic urbà o la seguretat ciutadana, fins a la 

investigació de la fauna, el seguiment de l’evolució dels recursos naturals, la cartografia 

de zones tropicals o el transport de medicines a zones de difícil accés. Inclús aquests 

drons poden resultar útils en operacions de rescat desprès d’alguna catàstrofe natural.  

3.1. ÚS MILITAR 

És una de les primeres aplicacions que ens poden venir a la ment, ja que si ho tenim 

en compte es tractava d’una tecnologia militar que més tard va arribar a l’ús civil i 

comercial.  

Els drons, petits, no tripulats i comandats a distància són unes màquines idònies per a 

l’espionatge militar, per a missions de reconeixement... Però que passa si, a més a 

més a aquesta tecnologia li decidim afegir míssils, bombes i tot tipus d’armament 

letal?  

Un dron armat per a mi significa una arma capaç de causar danys greus i col·laterals 

sense que ningú pugui saber qui és el principal responsable. Un dron és pilotat a 

distància, cosa que el fa eficient i a la vegada menys perillós per als seus pilots ja que 

si fos abatut durant una missió ni els pilots ni els controladors resultarien afectats. 

Actualment, són àmpliament utilitzats a Irak i Afganistan amb finalitat antiterrorista 

contra Al Qaeda. A part es fan missions d’escolta de combois militars, per espiar zones 

i instal·lacions militars, controlar situacions de risc etc. 
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Bàsicament, els drons en l’ús militar tenen dos fins: per una banda serveixen en 

activitats ofensives per atacar tropes, instal·lacions, comunicacions, etc; i per l’altre 

banda formen part de l’arsenal militar d’espionatge i control aeri (fig.7). 

3.2. ÚS LÚDIC 

Sens dubte tot aficionat a l’aeromodelisme ja haurà tingut a les seves mans un 

multirotor o dron.  

És un món on es poden trobar infinitat de diferents models. N’hi ha pels més petits de 

la casa els quals són senzills i d’una mida petita, d’altres una mica més sofisticats amb 

llums i sons, i algun inclús poden pot incloure una càmera de vídeo digital . 

Actualment hi ha dos models que destaquen per ser els més populars: 

 ar.dron de Parrot® (fig.8) amb una característica que el distingeix dels altres, i 

és que no et ve amb cap tipus de transmissor, sinó que va per via bluetooth i 

es connecta directament amb un dispositiu d’Apple.  

 A un nivell mes elevat respecte a qualitat, preu i prestacions, trobem el 

Phantom de djI® (fig.9) que inclou una muntura especial per posar-hi una 

càmera i un GPS. 

Un altre exemple de model popular és el dron (de joguina) capaç de fer loopings amb 

només pitjant un botó. Aquest fet facilita de manera enorme el control de l’aparell i 

augmenta el nivell de diversió de l’usuari. 

Amb només uns anys d’investigació, enginyeria, disseny i creació ja trobem infinitats 

de models al mercat els quals tenen un gran i ampli futur. Imagina’t les possibilitats 

que tindran d’aquí un temps amb les millores en miniaturització, autonomia i 

versatilitat. 
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3.3. ÚS DE MISSATGERIA, SERVEI D’ENTREGA DE PAQUETS EN EL FUTUR 

Com ja us podeu imaginar, la idea es basa en utilitzar drons com a missatgers per 

transportar paquets no molt pesants. Aquesta sensacional tecnologia revolucionarà 

els ciments d’un sector que ha estat estancat durant molts anys: la missatgeria. 

Però no tot són avantatges ja que si mai es posa en funcionament aquesta aplicació 

s’hauria de regular el control aeri, restringir els llocs per on poden passar i a més a 

mes s’hauria de tenir present l’impacte visual: si aixequéssim el cap veuríem un eixam 

de drons similar a un gran grup d’abelles. A primer cop d’ull, pensar en això pot 

semblar irreal, però des d’un punt de vista comercial, probablement tothom voldria 

tenir a l’abast una flota de drons de transport i missatgeria. 

De fet, l’aplicació al món real d’aquest ús dels drons no sembla estar gaire lluny. 

L’empresa de distribució online anomenada Amazon® està estudiant el llançament 

d’un servei anomenat “premium air” el qual fa exactament l’explica’t anteriorment: el 

client compra el producte online, marca el servei d’entrega “premium air”,i en menys 

de 24h un multicòpter li fa entrega del paquet a domicili. 

3.4. ÚS EN VIGILÀNCIA URBANA I SEGURETAT CIUTADANA 

Algú no ho tenia clar? La policia de Gran Bretanya ja disposa de drons en 

funcionament per intentar facilitar la lluita contra el crim. La idea és identificar els 

criminals a partir d’imatges obtingudes amb l’aparell i fer-les servir com a prova als 

jutjats. El mateix passa a moltes estacions ferroviàries d’Alemanya on molts vàndals 

pinten grafits als vagons dels trens. Als Estats Units fan servir el mateix procediment a 

la frontera  amb Mèxic. No són els únics, Brasil no es queda enrere i també disposa de 

multicòpters de vigilància. I a Sud Àfrica els utilitzen com a eina per acabar amb la 

caça fugitiva. 
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A Nova York hi ha 2400 càmeres situades només a la “big apple”. Imagina’t substituir 

cada càmera per un dron! La polèmica està servida, perquè la pregunta que ens 

podem fer seria: Fins a on arriba la vigilància per la seguretat ciutadana i on comença 

la privacitat? Així ho dóna a entendre l’alcalde de Nova York.  

Com a anècdota voldria comentar la notícia sobre una escola de Bèlgica la qual va 

decidir vigilar els alumnes al mig d’un examen amb un dron. Afortunadament aquesta 

notícia no va transcendir ja que es tractava només d’un simple rumor. 

3.5. ÚS EN RESCATS I RECERCA DE PERSONES 

Com s’ha dit anteriorment, un dron és una eina excel·lent a l’hora d’identificar 

objectius o persones, per tant també és molt útil en el camp dels rescats. Ja pot ser 

per una catàstrofe natural com un tsunami, un huracà, una allau o qualsevol altra 

situació de risc. Deixant de banda les catàstrofes naturals també és útil en el cas 

d’atacs terroristes, a l’hora de buscar supervivents. En la mateixa línea l’ús de drons 

permetria l’enviament de medicaments o aliments a llocs d’impossible accés. 

Actualment els drons poden efectuar anàlisis de sang i mesurar els bioritmes del 

pacient. Però en un futur no molt llunyà podran inclús monitoritzar el pacient i inclús 

evitar complicacions del seu estat abans no arribi l’ambulància. 

A causa de la seva fàcil manipulació, ja que pot arribar en les zones de més difícil 

accés, el dron és el més idoni per efectuar aquest tipus de missions. En definitiva, els 

drons poden fer més que transmetre dades, brinden els primers auxilis en multitud de 

casos: tornados, terratrèmols, huracans, inundacions i altres desastres naturals. 

3.6. ÚS EN LA INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA I DE RECURSOS NATURALS 

Ja s'estan fent servir els drons a gran escala per a la investigació científica en extenses 

zones de difícil accés a tot el món. La seva feina serveix per monitoritzar l'activitat dels 

volcans reunint dades de summa importància sobre la cendra volcànica i els gasos 
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expulsats pels volcans. Aquest ha estat el cas quan la NASA ha enviat diversos drons 

sobre el núvol de diòxid de sofre nociu del volcà actiu Turrialba a Costa Rica. Gràcies a 

aquest fet es poden dibuixar mapes de concentració de gasos volcànics i millorar els 

models informàtics que contribueixen a noves prediccions del clima global i riscos 

ambientals per als que viuen prop dels volcans. 

En un exemple més proper, a Espanya es va crear Flightech, la primera empresa 

espanyola en fabricar un dron matriculat. La seva missió és recaptar informació útil 

per el control d’incendis i catàstrofes. 

En definitiva, no hi ha dubte que els drons són una excel·lent eina a l'hora de tenir 

cura dels recursos naturals del nostre planeta o per muntar laboratoris 

mediambientals en condicions extremes. Poden recopilar dades i dur a terme 

experiments en benefici de la ciència sense que sigui necessària cap presència 

humana. 

3.7. ÚS EN L’AGRICULTURA 

Una de les aplicacions amb més potencial és en el sector agroalimentari i la 

monitorització dels camps de cultiu. L’agricultura de precisió consisteix en l’ús de les 

noves tecnologies  per un estudi detallat del camp, on es pugui aplicar el tractament 

adequat en una sola determinada zona. Els beneficis de l'agricultura de precisió són 

triples, permet reduir costos, millora la rendibilitat dels cultius i disminueix l’impacte 

ambiental, ja que l'aplicació d’agroquímics pot afectar greument el medi ambient.  

Hi ha algunes subaplicacións dins de l’agricultura monitoritzada que a continuació 

detallo:  

 Controls en els cultius (extensió, creixement...) 

 Detecció d’ estrés hídric (falta de rec) 

 Detecció d’ estrés nutricional en els cultius 
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 Detecció de malalties i/o plagues  

 Índex relatiu de qualitat en els cultius 

 Supervisió d’ àrees fumigades 

Per tant, els avantatges de l’ús de drons en l’agricultura, són evidentment molts i molt 

importants: facilitar als agricultors un servei d'informació sobre l'estat hídric, el nivell 

de desenvolupament i la sanitat dels cultius. Aquesta informació s’obté pràcticament 

en temps real i permet poder fer tractaments sanitaris, regs o fertilitzacions dirigides 

a zones en les que es detectin aquestes necessitats en el moment precís d'aplicar-les. 

3.8. ÚS EN LA CARTOGRAFIA 

Actualment els drons tenen una gran utilitat en el món de la cartografia. És un gran 

avenç ja que poden obtenir imatges digitals que permetran fer un mapa 3D idèntic a 

la realitat. Per poder efectuar aquest servei, fan servir un GPS incorporat on 

prèviament els cartògrafs han planificat per via d’un ordinador el recorregut que farà 

el dron. 

Aquests aparells estan armats amb 2 càmeres (o més) que van fent fotos des de 

diferents angles per posteriorment poder-les ajuntar i formar una gran foto 3D. 

3.9. US EN LA GRAVACIÓ PROFESSIONAL 

La gravació aèria en el món del cinema ha fet un pas molt important. Totes les 

productores i directors, avui en dia s’estalvien molts diners a l’hora de fer les 

gravacions aèries ja que no és necessari contractar un o més helicòpter, més el cost 

del pilot per gravar.  

Aquest tipus de multirotors s’anomenen drons periodístics. Normalment són 

octocòpters ja que si ho analitzem veurem que com més motors tingui, comportarà 
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més estabilitat. Estan equipats amb una càmera d’alta resolució i amb un 

estabilitzador de la càmera. 

Personalment vaig anar a l’empresa DRONAIR® que s’especialitzen en la filmació aèria 

i puc assegurar que els resultats de la filmació amb un dron comparada amb la d’un 

helicòpter, són molt més bons perquè s’aconsegueix tenir més accessibilitat en uns 

angles concrets, que pel contrari un helicòpter no hi pot arribar fàcilment.  
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4. LLEIS I NORMES 

Fins justament el 2014 l’ús dels drons no havia estat regulat i per tant no existia cap 

norvativa definida. Però degut al “boom” mediàtic i de les aplicacions i usos dels drons, ha 

sigut necessari que Espanya a l’igual que altres països comptés amb una llei de regulació 

per poder adaptar-se a aquesta nova tecnologia. 

A partir d’ara s’especificaran les característiques que han de tenir aquests aparells sense 

pilot. Es a dir si algú vol fer volar un dron al marge de la llei s’estarà exposant a sancions 

que poden anar des d’un mínim de 3.000 euros fins a un màxim de 60.000 euros. 

Aquesta normativa controla l'ús de les operacions de caràcter comercial i civil amb 

aeronaus pilotades per control remot, el pes de les quals no superi els 150 kg. 

En el document oficial de l'Estat queden reflectides les condicions en què es poden 

realitzar treballs tècnics i científics, com ara gravació aèria, reportatges aeris, fotografia 

aèria, estudis de fotogrametria, vigilància i monitoratge i revisió d'infraestructures… 

Gran part d'aquest nou decret de llei temporal, que va entrar en vigor el juliol del 2014, es 

basa en 4 punts clau que tota empresa que desitgi operar amb drons haurà de 

contemplar i seguir si no vol ser sancionada:  

 Tipus de Dron  

 Espai aeri  

 Seguretat  

 Carnet de pilot de Dron 
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4.1. TIPUS DE DRON 

Hi han dos categories inicials: Els drons amb un pes inferior als 2kg i els d’un pes de 

2kg fins a 25kg. Amb la nova llei, es necessari un carnet especial de pilot de dron per 

poder fer vols a Espanya. 

Si el dron té un pes superior a 2 kg, serà necessari registrar-lo en el registre de 

aeronaus i caldrà disposar d’un certificat d’aeronavegabilitat. Ara bé això no serà 

necessari si el seu pes és inferior a 2kg. 

Pels dos tipus de dron, si que serà obligatori que l’aparell porti una placa identificativa 

amb el nom del fabricant i amb les dades fiscals de l’empresa. 

Podem dir que en el meu cas estaré incomplint aquestes normes. I si algun dia la 

policia em trobés fent-lo volar sense complir aquests requisits seria sancionat. 

4.2. ESPAI AERI 

L’espai aeri es propietat d’AESA (Agència Estatal de Seguretat Aèria). Per aquest motiu 

queda totalment prohibit pilotar cap dron sense autorització. 

Per poder realitzar un vol (comercial o civil) s’haurà d’obtenir un permís oficial amb un 

mínim de 5 dies abans d’efectuar el vol. 

Per altre banda esta totalment prohibit sobrevolar nuclis urbans o espais amb una 

concentració de gent molt gran. Si que estarà permès si es demana autorització a 

l’agencia AESA.  

4.3. SEGURETAT 

La seguretat ha sigut el que ha impulsat el Ministeri a realitzar la normativa d’us de 

drons civils a Espanya.  
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Ens diu que cada empresa haurà de tenir un manual d’operacions seguint l’estàndard 

que està proporcionat pel ministeri. A part també s’haurà de fer un estudi de 

seguretat de cada operació que es vulgui realitzar.  

4.4. CARNET DE PILOT DE DRONS 

Per poder pilotar un dron, serà necessari disposar d’un carnet oficial. Si el pilot ja 

disposa d’un carnet d’aviació, d’ultralleuger o un altre d’específic, no serà necessari 

treure’s el carnet oficial de pilot de dron. 

De fet però, avui en dia encara no existeixen escoles oficials que realitzin els cursos 

per treure’s el carnet i per tant, mentrestant serà obligatori que els pilots tinguin un 

coneixement mínim teòric i algun tipus de document que ho acrediti. 

Aquesta normativa temporal sobre els drons ens explica com es podran operar per 

realitzar els diferents treballs aeris en funció del seu pes. A mes, aquesta llei no només 

estarà dirigida a aquest tipus d’aeronaus sinó a qualsevol altre tipus d’UAV’s. 
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5. EMPRESA DORNAIR® 

Amb el propòsit de conèixer més a fons i de primera mà alguns dels usos dels drons vaig 

buscar i contactar varies empreses d’aeromodelisme. Així, el dia 19 de juliol de 2014, vaig 

anar a l’empresa Dronair®. El fet es que amb aquesta empresa no hi havia contactat mai, 

però durant el mes de juny arran d’un campionat de Jeeps a Igualada, vaig veure un dron 

sobrevolant el camp de competició. Va ser allà on vaig conèixer-los i els vaig demanar el 

mail i les dades de contacte per fer la visita. 

L’empresa està situada dins de l’espai Ignova. Allà em van portar a una sala de reunions 

on em van fer l’ introducció de l’empresa mitjançant un power-point. 

Va ser fundada per quatre socis. Dos d’aquests són enginyers industrials i els altres dos 

informàtics. Actualment tenen a l’empresa només dos drons en funcionament, un 

octocòpter i un quadcòpter. 

Només un dels socis disposa del títol obligatori de pilot. Els altres tres es divideixen la 

feina en pilotar la càmera, muntar la web, portar l’economia de l’empresa, l’organització 

dels clients i les gravacions que han d’efectuar. 

Una cosa a destacar és que em van explicar que actualment es necessita un carnet de 

pilot de drons i que si qualsevol dron, sigui de joguina o no, es fa servir per a un ús 

professional, apart del carnet s’haurà de portar sempre a sobre la garantía, les 

instruccions i el document conforme has demanat permís per efectuar el vol. 

Després em van portar a una sala on tenien els drons. Em van explicar com funcionaven  i 

en quina ocasió es feia servir l’un o l’altre (fig.10). 

 L’octocòpter està format per vuit braços, vuit motors i un sistema de plaques base 

molt complexes. A part, inclou un estabilitzador per a una càmera. Aquest dron es 

dirigeix amb un comandament a distància molt precís. Gràcies al GPS que porta 

integrat el dron, el control remot des del transmissor (pilot) es pot fer a una 
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distància d’uns 3 o 4 kilòmetres respecte de l’octocòpter. Amb un segon 

comandament i una pantalla d’alta definició, s’efectuen els moviments de 

l’estabilitzador on hi ha la càmera. Aquest dron és el més complex i car dels que 

disposen, amb un preu de deu mil euros. 

 El quadcòpter, de només quatre braços el fan servir per entrenar-se i filmar 

algunes coses senzilles i de mes fàcil accés. El dirigeixen amb un sol comandament 

i no disposa d’un estabilitzador, és a dir que la càmera està totalment fixa al dron. 

Aquesta empresa pot efectuar:  

 Gravacions municipals 

 Gravacions d’esdeveniments 

 Gravacions d’obres 

 Gravacions de detecció d’infraccions 

 Gravacions per a revisió d’infraestructures 

 Gravacions de vigilància de recintes 

 Gravacions promocionals per empreses d’hotels 

 Gravacions per millorar l’eficiència lumínica 

 Fotogrametria 

Una de les aplicacions amb més demanda, és la de gravacions publicitàries, ja que és 

possible realitzar-ho a un preu molt competitiu comparant amb el lloguer d’un helicòpter.  

De moment és una empresa petita però amb grans projectes de futur. Amb només un any 

ja han recuperat tota l’ inversió inicial.  

I per últim, em van sorprendre al dir-me que si volia acompanyar-los per efectuar un vol 

de proves. Per a mi va ser una experiència molt emocionant tot i que no vaig poder 

pilotar-lo a causa de la manca del carnet de pilot (fig.11). 



 
Disseny i ConstruCCió D’un Dron QuaDcòpter 

  
17 

 
  

Durant la visita portava preparada una entrevista amb preguntes sobre l’empresa i 

preguntes sobre com muntar el meu propi dron. Malauradament no em van saber 

respondre les preguntes tècniques ja que ells els compren prefabricats, però de totes 

maneres transcric en el següent apartat l’entrevista sencera. Per obtenir les respostes a 

aquestes preguntes vaig haver de fer la meva recerca personal a Internet i fòrums 

especialitzats. 

5.1. ENTREVISTA 

Primer de tot els hi vaig fer una breu introducció del perquè els havia anat a visitar. 

Que era un noi de batxillerat de l’Escola Pia d’Igualada que havia de fer un treball de 

recerca i que havia decidit fer-lo sobre el món i la construcció d’un dron, amb una 

sèrie d’objectius pràctics i teòrics. 

Aquí adjunto l’entrevista amb la sèrie de preguntes tècniques incloses: 

5.1.1. PREGUNTES TÈCNIQUES 

 Quadre: angle que ha de formar l’estructura de suport, millor material, mides. 

 Transmissor: quin seria l’adequat, millor preu, quans Canals ha de tenir, s’ha de 

programar? Qualsevol funciona amb Arduino (un dels llenguatges de programació 

més utilitzats en el món de l’informàtica)? En què influeix que tingui mes o menys 

canals? 

 Receptor: va conjuntament amb el transmissor?, millor preu, s’ha de programar? 

Qualsevol funciona amb arduino? Canals quans n’ha de tenir, igual que el 

transmissor? En què influeix que tingui mes o menys Canals? 

 Motors: millor preu, potencia adequada, és a dir quin motor em recomanes? S’ha 

de programar? 

 Hèlices: mida adequada, material, preu, de dos pales o de quatre o de tres?  

 CES o reguladors de velocitat: millor preu, funció que fan, programació?  
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 Bateria: mAh o liti?, quina seria la més adequada envers a la capacitat de vol en 

temps?, és necessari una alarma lipo? (preu, s’ha de programar?) 

 Placa base: quina és la millor per el meu quadcòpter? Amb quin programa l’haig 

de programar ? preu? Quins components intervenen en la velocitat i l’estabilitat? 

 Programació: com ho haig de programar? Per separat? amb quin programa? com? 

 (si faig servir placa arduino, tots els components hauran de ser compatibles amb 

arduino?)  

Seguidament a l’entrevista em vaig centrar en les següents preguntes (respost per 

l’enginyer tècnic Hector):  

5.1.2. PREGUNTES SOBRE LA SEVA EMPRESA 

 Com va sorgir la vostra empresa? 

 La nostra empresa va sorgir a partir d’una idea que vam posar en comú jo i tres 

socis mes. Teniem ganes de fer una empresa que poses en comú aplicacions de 

filmació amb els drons. De moment cadascú de nosaltres tenim feines diferents i a 

les hores lliures avancem aquest projecte.  

 Què és el que feu exactament? 

A Dronair som especialistes en enregistrament i fotografia aèria gràcies a l'última 

tecnologia aplicada als drons . Realitzem tot tipus d'enregistraments aeris, 

contemplant totes les temàtiques com hotels , esdeveniments  a Eivissa i balears , 

vigilància i monitoratge , obra civil ; i altres serveis.  

 Com esteu organitzats? Teniu pilots? Comunicadors audiovisuals?informàtics, 

programadors ... 

Som quatre socis els quals dos de nosaltres som enginyers informàtics i els altres 

dos son enginyers industrials. Només un té el carnet de pilot. Els altres tres anem 

combinant la feina restant.  

 Us dediqueu únicament i exclusiva a filmar? 
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En certa manera si. És a dir fem filmacions i fotografies per a: anuncis hotelers, 

events populars i de gran concentració de gent, obra civil i vigilància i monitoratge. 

 Teniu tècnics/mecànics propis? 

Si. Tenim un sol tècnic que pot entendre sobre els components del dron. 

 Fabriqueu i dissenyeu vosaltres mateixos els drons? 

No. Nosaltres comprem els drons fets. El que si que fem es que els configurem 

perquè funcionin al nostre gust. I també fem petites variacions en el hardware. 

 Com són els vostres drons, quina tecnologia feu servir, estabilitzadors ... 

Disposem de dos drons. Un quadcòpter i un octocòpter. Els dos disposen de GPS i 

l’octocòpter disposa d’un gimbal (estabilitzador monitoritzat per adaptar-hi una 

càmera). 

 Treballeu nacionalment o us extenueu internacionalment? 

De moment només tenim clients nacionals, però tenim l’objectiu d’estendre’ns i 

poder fer créixer l’empresa. 

 

 Teniu molts competidors? Regionals, nacionals, internacionals? 

Actualment no disposem de gaires competidors. 
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6. CONSTRUCCIÓ DEL QUADCÒPTER 

Aquest apartat és el mes important de tot el treball escrit, ja que consta de l’explicació 

detallada de tots els passos que he seguit per aconseguir desobeir les lleis de la gravetat. 

En un altre apartat he posat tots els problemes i alhora les solucions que he anat trobant. 

El primer que vaig haver de fer va ser informar-me de totes les parts que té un 

quadcòpter. A part d’això havia de saber exactament com funcionava cada aparell 

electrònic, fer un pressupost inicial (dic inicial ja que amb el pas de la construcció he 

hagut d’anar sumant-li peces).  Una cosa molt important és fer un esbós de com quedarà 

el quadcòpter, les mides, el pes, on aniran situats tots els elements, etc. 

Un altre aspecte important és que tots els components electrònics els havia de comprar 

per separat (ja que comprar un “kit” fet no m’agradava perquè veia que ja et venia força 

feina feta i perdria l’oportunitat d’entendre com funciona i perquè serveix cadascun dels 

components del dron). El problema de comprar els components per separat era que 

superava el límit del meu pressupost. 

Com a conclusió vaig decidir comprar-los per internet, on vaig observar que m’hi 

estalviava un 50% de diners, que comprant-ho a una botiga d’aeromodelisme tradicional. 

6.1. ESTRUCTURA 

Un cop assolits els coneixements per muntar un dron, havia de començar a muntar 

l’estructura de l’aparell. 

El primer que havia de decidir, era de quin material el faria. Vaig estar informant-me i 

vaig veure que les millors opcions eren: fusta, alumini, fibra de vidre, plàstic o fibra de 

carboni. El material més bo és la fibra de carboni perquè, gràcies a les seves 

propietats físiques té una gran resistència i alhora és el material més lleuger de tots 

els anomenats. Però aquest material s’escapava del meu pressupost. 
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Vaig decidir construir-lo amb fibra de vidre, però em va resultar impossible trobar 

tubs o barres d’aquest material, i per no haver de fer els motlles finalment el vaig fer 

d’alumini. 

L’alumini es un metall molt lleuger, fàcil de manejar, resistent i el més important, no 

era car (comprant-ho amb els altres materials). Era perfecte per a les meves 

expectatives. 

Després de comprar dues barres d’un metre cadascuna i dues planxes de dotze x 

dotze cm, vaig començar amb el procediment (fig.12). 

Al taller d’un veí meu vaig tallar les dues barres perquè formessin una X de 61 cm 

cada barra. Però se’m plantejava un problema: no podia unir les dues barres. Al cap 

de mitja hora seguidament d’haver parlat amb el mecànic, vaig arribar a la conclusió 

que havia de tallar un tros a la part de la intersecció de les dues barres del metall però 

deixant mig centímetre de marge, tal com podem observar a la fig.13 i 14. Així quan 

unís les dues barres em quedarien planes. 

 

 

Fig.13: Osca on encaixarà la barra 

perpendicularment  

 

 

 

Fig.14: Encaix de l’estructura 
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Seguidament, havia de posar les dues planxes una a sobre i l’altre a sota. El 

procediment per enganxar-les va consistir en fer 9 forats i subjectar-ho amb uns 

cargols i unes femelles. 

El següent pas era fer els forats als extrems de les barres per poder-hi posar (mes 

tard) els suports dels motors. Per efectuar aquest procediment només vaig necessitar 

un trepant elèctric i una broca. Amb tots aquests passos fets, ja tenia acabada 

l’estructura del meu dron (fig.15). 

 

 

Fig.15. Estructura del dron acabada 

 

 

6.2. MOTORS 

Els motors utilitzats són uns NTM propdrive 28-26 1100kV. Els quatre motors 

aixequen un màxim de 3’2 kg a la màxima potència. En l’apartat de l’estructura he 

mencionat el nom de suports dels motors, i és que per fer l’anclatge dels motors a la 

barra d’alumini, són imprescindibles. Primer de tot vaig collar els suports als motors 

amb uns cargols untats de cola (fig.16). Després d’això ja podia collar els motors (els 

quals ja portaven el suport) a l’estructura mitjançant els forats fets prèviament a les 

barres d’alumini. Així ja tenia collats els quatre motors a l’estructura (fig.17). 
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Fig.17. Motors collats a l’estructura 

 

 

 

La funció dels motors no és res més que produir un moviment rotacional per fer girar 

les hèlices. 

6.3. SPEED CONTROLLERS O ESC’S 

Aquets particulars components electrònics són essencials en un quadcòpter. La seva 

funció es veu ben definida amb un exemple: si fesim una comparació amb una part 

del cotxe, seria el pedal de gas. I es que hi ha tants ESC’s com motors hi hagi. Cada Esc 

controla un sol motor. El que fa és enviar uns senyals elèctrics al motor per donar-los 

més o menys potència.  

Cada motor té tres cables que van connectats als “speed controllers” i d’aquests en 

surt un altre que va connectat a la placa base. Vaig connectar-los als motors i a la 

placa base i vaig posar-hi unes brides per fixar-los bé a l’estructura (fig.18). Per un 

motiu que explicaré mes endavant dos de les quatre connexions entre els motors i els 

ESC’s havien d’estar invertides. 

 

 

Fig.18. ESC’s connectats 
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6.4. PLACA DE DISTRIBUCIÓ DE L’ENERGIA 

Tot quadcòpter necessita aquesta placa. Com ja diu el nom, distribueix l’energia 

proporcionada per la bateria als quatre ESC’s i aquests envien l’energia que els hi ha 

proporcionat la placa, als motors. 

El fet es que he tingut molts problemes per trobar-ne una. Després d’estar buscant 

per botigues i webs vaig trobar-la a un botiga de Barcelona anomenada RC tecnic®. 

Però ara em trobava amb un problema bastant important. Les sortides dels “speed 

controllers” eren de la forma d’una entrada jack de qualsevol auricular. I la placa que 

jo vaig comprar, no disposava de cap entrada amb forma de femella per les entrades 

dels ESC’s. Després d’informar-me vaig deduir que només podia fer una cosa: tallar les 

entrades per poder soldar els cables dels ESC’s directament a la placa amb un 

soldador d’estany. Algunes soldadures em van quedar com uns “bunyols” però això no 

era l’important. L’important es que fes la seva funció (fig.19). Seguidament d’haver 

comprovat amb un tester que a cada soldadura hi arribava el corrent, vaig cobrir-les 

amb cinta aïllant. 

En aquesta placa també s’hi havia de soldar els cables de la bateria, però com que la 

bateria portava una entrada femella per connectar-hi els jacks, era impossible 

relacionar la placa amb la bateria. Al final vaig fer un “invent” i vaig soldar dos cables a 

la placa, un al positiu i l’altre al negatiu (fig.20). Finalment a la punta dels cables vaig 

soldar dos connectors d’un dels ESC’s que havia tallat anteriorment. Ara si que podia 

conectar la bateria a la placa de distribució d’energia. 

 

 

Fig.20. Cables de la bateria soldats 
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6.5. PLACA BASE 

És el cervell de tot el dron. La placa base és la part més important de tot el 

quadcòpter. En tot el mercat hi ha infinitat de models i marques de plaques base per a 

drons. Des de plaques per controlar microdrons fins a plaques que tenen una 

capacitat per dirigir els drons més pesats, com els hexacòpters, octocòpters ... 

Una característica important a destacar és que tota placa comprada s’ha de configurar 

segons la forma, el pes, el nombre de motors, etc del dron que s’està construint. N’hi 

ha que s’han de programar i configurar (les més barates de 30 a 60€). D’altres només 

s’han de configurar i això fa que el seu preu variï entre els 130 i 150 €. 

Moltes persones no diferencien els termes programar de configurar. El fet es que jo al 

principi tampoc ho sabia diferenciar. 

La programació d’una placa base es basa en utilitzar un programa informàtic capaç 

d’introduir-hi el codi informàtic bàsic (el codi de programació). Jo vaig fe servir el 

programa arduino tot i que la meva placa no era d’aquesta marca tant famosa en el 

món de l’electrònica.  Vaig introduir els codis per definir tots els paràmetres del dron. 

És a dir primer de tot vaig haver de definir quin tipus de dron faria servir. Aquest 

procediment s’efectua de la següent manera: The type of multicòpter, en aquest 

paràmetre havies de posar: #define QUADX de totes les opcions que hi ha. Aquest és 

un exemple dels molts paràmetres que hi ha i que explicaré detalladament en 

l’apartat de programació i configuració d’un quadcòpter. 

La configuració d’una placa base a diferència de la programació d’aquesta consisteix 

en introduir uns valors per calibrar l’aparell a partir d’un programa més intuïtiu que 

un programa de programació. Aquest apartat també esta explicat detalladament a 

l’apartat de programació i configuració. 
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Dit això, quan ja tens la placa personalitzada, aquesta s’ha d’incorporar a la part 

central del quadcòpter (fig.21). 

 

 

Fig.21. Placa base 

 

 

 

Totes les plaques tenen sensors però no totes tenen els mateixos. La meva placa 

incorpora un baròmetre, un giroscopi, un acceleròmetre i un manòmetre. Aquests 

sensors són fonamentals per un bon rendiment dels tres moviments que fan tot tipus 

d’objecte volador: pitch, roll i yaw. Aquests paràmetres estan definits a l’apartat de 

moviments del dron (més endavant). 

La placa base té uns connectors anomenats pins als quals s’hi endollen tots els 

components electrònics. Els quatre ESC’s, una resistència que agafa energia de la 

bateria per portar el corrent a la placa (la placa suporta un màxim de cinc volts, per 

això es necessita aquesta resistència que agafa els 11’5 volts de la bateria i els redueix 

a cinc volts). I per últim se li endollen els quatre paràmetres que van del receptor a la 

placa: roll, yaw, pitch i throtlle. Aquest darrer paràmetre també està definit a l’apartat 

de moviments del dron (més endavant). 

La funció de la placa base és transmetre els senyals codificats que li arriben del 

receptor fins als ESC’s. A part, a partir dels sensors que té corregeix tots els petits 

errors d’estabilitat que no es poden rectificar des del transmissor. Un bon exemple 

seria quan l’estàs fent volar i en algun determinat moment li arriba una petita ràfega 
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de vent. Això és impossible detectar-ho a ull nu i per tant impossible de corregir-ho 

des del transmissor. És en aquest moment quan la placa envia automàticament (sense 

que el pilot hagi donat aquestes ordres) una sèrie d’impulsos elèctrics cap als ESC’s 

perquè corregeixi l’estabilitat del dron. 

La placa base que jo he escollit pel meu dron és l’Arduino Leonardo. 

6.6. RECEPTOR 

El receptor és la peça que relaciona les ordres del transmissor amb la placa. 

Normalment quan es compra el transmissor també et ve inclòs el receptor (fig.22). 

Tots els receptors porten un mínim de 4 canals tot i que n’hi ha algun que només en 

porta dos (com seria el cas d’un receptor per a un cotxe elèctric: 1 canal pel gas i 

l’altre per la direcció). Cada canal determina una funció o moviment de l’aparell. En el 

meu cas amb 4 canals en tindria prou. El primer per el yaw, el segon pel roll el tercer 

per el pitch i el quart per la throtlle (gas). Però el meu receptor és de 6 canals, a part 

dels quatre primers esmentats abans, hi ha els altres dos anomenats Aux1 i Aux2. 

Aquests dos canals són totalment lliures, és a dir que tu pots configurar-los perquè 

facin la funció que tu vulguis.  

Tot aparell controlat a distància,necessita una antena. El meu receptor porta 

incorporada l’antena a l’igual que el transmissor. 

Al receptor a l’igual que tots els altres components electrònics els hi ha d’arribar 

corrent. Aquesta corrent l’agafarà el canal throtlle que la portarà des de la placa fins 

al receptor. És per això que és l’únic cable que esta dividit en tres cables, dos dels tres 

porten l’energia al receptor (dos cables de corrent: vermell = + i negre = -; i un cable 

de la funció que en aquest cas és el throttle). 

Un pas important a destacar és que cap receptor et ve ja vinculat amb el transmissor. 

Per vincular-lo s’ha de fer un “bind range test”. El procediment per fer-ho és tan fàcil 
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com connectar un cable “que fa pont” al canal 6, donar corrent al receptor 

(s’engegarà una llum intermitent), mantenir premut el botó de “binding” del 

transmissor (apagat), engegar-lo i en aquest instant la llum del receptor deixarà de fer 

una llum intermitent i farà una llum fixa. 

6.7. BATERIA 

Amb la gran quantitat de bateries, tipus, i característiques que hi ha actualment al 

mercat, de vegades resulta ser bastant difícil escollir una bona bateria. 

La millor bateria que hi ha actualment és la del tipus LiPo (Lithium Polymer) (fig.23). És 

la reina de totes les bateries en l’aeromodelisme, i segurament la que portes al teu 

telèfon mòbil. 

Al comprar una bateria has de tenir ven clar una sèrie d’aspectes: 

6.7.1. CAPACITAT (mAh) 

Es mesura en miliampers/hora i tal com us podeu imaginar com més 

miliampers/hora tingui la bateria, mes autonomia tindrà l’aparell. Les bateries mes 

comunes són les que van des de 500mAh fins als 5000 mAh. La meva bateria es de 

2200mAh, que aproximadament em dura uns 10 min de vol constant. 

6.7.2. DESCÀRREGA 

La descàrrega és la quantitat d'energia que la bateria pot generar en un temps 

instantani (escrit com un nombre seguit d'una C). També s’anomena “brust” 

(ràfega) i està imprès a la bateria. En un exemple determinat, 20-50C ens indica 

que en períodes curts de temps la bateria pot suportar ràfegues de descàrrega fins 

a 50C. 

Aquest nombre és molt important ja que els motors necessiten molta quantitat 

d’energia en alguns moments (potència al màxim). Per saber si podem causar 



 
Disseny i ConstruCCió D’un Dron QuaDcòpter 

  
29 

 
  

algun problema als motors només hem de dividir els ampers que consumeix el 

quadcòpter entre els ampers de la bateria. Si el resultat entra dins dels límits 

marcats a la bateria, no tindrem cap problema. 

Ara bé, si fem servir les nostres bateries sempre al màxim la seva vida serà mes 

curta. Per això és millor tenir un marge en els C. La meva bateria té uns valors de 

descàrrega de 40-50C. 

6.7.3. VOLTATGE 

Tota bateria pot està connectada en sèrie o en paral·lel. Normalment les bateries 

estan separades per celes. Per això a l’etiqueta hi posa 3S, que en el meu cas seria 

una bateria de 3 celes posades en sèrie. Cada cela és de 3’7 volts i per tant la meva 

a causa de tenir 3 celes serà d’11’1 volts.   

Una observació importantíssima a destacar és que abans de connectar-la a 

l’aparell, t’informis bé sobre els volts que poden suportar els motors, la placa i els 

ESC’s. Perquè si et passes del voltatge que suporten els components electrònics es 

corre el risc de cremar-los. 

6.8. ALARMA LIPO 

L’alarma LiPo és un component electrònic programable que ens indica el nivell de 

càrrega de la bateria (seria l’equivalent en un cotxe de l’indicador de la gasolina). El 

que fa es avisar-te a partir de senyals sonors i lluminosos quan només et queden 3’7 

volts a la bateria perquè puguis fer aterrar l’aparell abans no caigui degut a la manca 

d’energia. Si no disposessis d’aquest component quant se t’acabés la bateria el dron 

cauria i podria sofrir danys. 

A part, a partir d’una pantalla et mostra els volts que tens en cada cela i els volts 

totals (fig.24). 
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Si hi hagués un curtcircuit o una pujada del voltatge per qualsevol error faria de 

protector i tallaria la corrent. 

6.9. HÈLICES 

En el tema de les hèlices, podem dir que hi ha 3 tipus segons el material. El més comú 

és el plàstic. És molt barat i normalment quant les compres et venen en un pack de 

quatre (fig.25). Són molt flexibles però a la vegada molt poc resistents. A part no 

aporten un rendiment molt bo. 

També tenim les de fusta que aporten una gran potència però són massa pesants per 

a un dron de mides normals. Són relativament cares i gens flexibles.  

I per últim, les de fibra de carboni, les millors hèlices que existeixen. Els seus 

avantatges són: màxim rendiment, ultralleugeres i les mes resistents de totes. Ara bé, 

aquest material aporta dos problemes principals: són molt poc flexibles i el seu preu 

per una sola hèlix és superior al preu que tenen quatre hèlices de plàstic. 

Totes les hèlices es diferencien per dos determinats aspectes. El primer és el diàmetre 

i l’altre és el pas. Normalment són dos números que estan gravats a la mateixa hèlix. 

Quant has d’escollir el tipus que vols, has de tenir en compte que com més gran sigui 

el diàmetre tindrà mes rendiment però si et passes de diàmetre els motors no tindran 

suficient força com per poder girar a gran velocitat aquestes hèlices.   

En el tema del pas dir que com menys pas tingui, llavors tindrà més acceleració però 

menys velocitat; i com més pas, menys velocitat però mes acceleració. Per tant el 

millor és agafar unes hèlices que tinguin un pas adequat ni molt gran ni molt petit. 

6.10. TRANSMISSOR 

El transmissor és l’aparell amb que es controla el dron. Actualment tots els 

transmissors fan servir una freqüència de 2’4Ghz. Un transmissor serà més car o més 
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barat segons els canals que tingui, i si es pot configurar directament des del mateix 

transmissor o s’ha de connectar a un ordinador via un port USB.  

El meu transmissor conté 6 canals però no incorpora cap tipus de pantalla per 

configurar-los (fig.26). Per tant en el meu cas ha sigut necessari un cable especial per 

connectar-lo a l’ordinador, on amb un programa concret (Sysconfig) l’he pogut 

configurar. 

6.11. CONNEXIONS 

Per poder facilitar l’explicació de totes les connexions que he hagut d’efectuar us 

posaré una imatge que servirà de guia visual per entendre bé els esquemes de 

connexions. La manera com ho explicaré serà la següent: començaré des de les puntes 

on hi trobem els motors i aniré en direcció al centre de la placa.  

Els motors tenen tres cables. Dos porten el corrent i l’altre dona les ordres al motors. 

Els dos de corrent son el vermell (+) i el negre (-). El que dona les ordres es el de color 

groc. Dels quatre motors, dos hauran de tenir els cables groc i vermell invertits. Això 

es fa perquè tots els motors venen de sèrie amb el gir preconfigurat cap a l’esquerra, 

però en el cas d’un quadcòpter no ha de ser així. Dels quatre motors dos han de girar 

cap a l’esquerra i dos cap a la dreta. El fet de canviar l’ordre dels cables fa que 

s’inverteixi el gir del motor. Si no es fes aquesta inversió tots els motors girarien cap al 

mateix costat i el quadcòpter donaria voltes sobre si mateix. 

A continuació tenim els reguladors de velocitat. Aquests van connectats per una 

banda cap el motor, tal i com hem explicat, i per l’altre surten dos cables de corrent i 

un de funció. Els dos cables de corrent van soldats a la placa de distribució de 

l’energia. I el de funció anirà directament a la placa. 

A la placa de distribució hi van soldats els sis cables de corrent dels reguladors de 

velocitat. A mes també hi anirà connectada la bateria.  
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La bateria té dos cables de corrent que van connectats a la placa de distribució de 

l’energia tal com he dit i uns altres cables on se li endollarà l’alarma LiPo. 

Seguidament de la placa de distribució li he soldat dos cables que porten corrent a la 

placa base. Entre la placa base i la placa de distribució hi he col·locat un resistòmetre 

que redueix el voltatge a 5 V, que és el màxim que suporta la meva placa base. 

Un cop aconseguit l’objectiu de fer arribar corrent a la placa base, procedeixo a 

connectar els ESC’s. 

La connexió dels ESC’s és una mica més complicada ja que s’ha de tenir en compte 

una sèrie d’aspectes. La meva placa te un marge de 8 ESC’s, és a dir que podria ser 

utilitzada per dirigir i controlar un octocòpter. En el meu cas com que tinc un 

quadcòpter nomes em calen 4 de les vuit connexions però no es tant senzill, perquè 

has de tenir en compte la forma del dron (si és configuració en forma de “+” o en 

forma de “x”) per saber a quin dels vuit llocs connectar els quatre ESC’s. En el meu 

cas, com que vull que tingui forma de “x” hauré de connectar els dos ESC’s del davant 

amb els motors del davant del dron. Segons la fig.27, el frontal esquerra aniria al 

numero sis de la placa i el frontal dret al numero 10. Amb els motors del darrere 

procedeixo de manera similar: el 5 amb l’esquerra del darrere i el 9 amb el dret del 

darrere. 

 

 

Fig.27. Conexió dels ESC’s 
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Un cop fetes aquestes connexions, faltaria només connectar el receptor a la placa 

base. El meu receptor consta de sis canals, on quatre d’aquests són exclusivament 

pels moviments (pitch, roll, yaw i la throttle).  

Un problema amb el que m’he trobat és que al receptor no està indicat quin canal 

equival a quin moviment. Nomes hi diu ch1, ch2, ch3, ch4, ch5, ch6. Per saber on va 

cada moviment he hagut d’informar-me per Internet quin canal equival a cada 

moviment. Afortunadament he trobat força fòrums de fans dels quadcòpters i 

manuals d’instruccions que m’han ajudat a solucionar aquest problema.  

Un cop endollats els quatre moviments als canals del receptor, s’han d’endollar als 

canals de la placa. Aquest pas ha estat més fàcil ja que els quatre moviments estaven 

indicats a la placa. 

A la fig.28 es pot observar un plànol general de totes les connexions fetes que ha 

dissenyat. 

Fig.28. Plànol de connexions 
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6.12. PROGRAMACIÓ DEL DRON 

Per poder posar en marxa el dron i veure’l en funcionament, primer s’han de fer una 

passos previs: les configuracions i programacions. 

Aquests passos s’efectuen a partir d’uns programes determinats específics pels 

components que he instal·lat al meu dron. En concret he utilitzat 3 programes. 

El primer programa que he hagut de fer servir s’anomena “Arduino”. És un programa 

molt popular al món de la informàtica. Es basa en el codi basic de programació o 

llenguatge de programació. Segons la placa que facis servir hauràs d’escriure uns 

paràmetres o uns altres (fig.29). 

 

 

 

 

Fig.29. Programa Arduino 

 

 

 

 

Com que jo no sóc un expert en aquest món i preveient que se’m faria complicat i 

força difícil programar una placa des de “zero”, el que vaig fer va ser comprar una 

placa semi programada. És a dir que baixant-me una plantilla del llenguatge només 

hagués de definir els paràmetres (que no és el mateix que escriure’ls de zero). 
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Els passos que he hagut de fer son els següents: 

 Descarregar-me el programa a la web oficial de Arduino. 

 Baixar-me la plantilla de la meva placa en concret. 

 Instal·lar Arduino a l’ordinador. 

 Connectar la placa al PC via USB. 

 Obrir Arduino. 

 Anar a l’opció d’eines i seleccionar la meva placa que en el meu cas es l’Arduino 

Leonardo. 

 Un cop ja tenim seleccionada la placa, havíem d’anar a l’opció de conf.h, allà podia 

veure tot el codi de programació de la placa i definir els paràmetres necessaris. A 

la meva placa havia de definir 3 opcions: la primera ('#define FREEIMUv043') 

servia per activar tots els sensors de la placa. La segona era per treure el màxim 

rendiment possible del dron i de la placa ('#define A32U4ALLPINS'). I la tercera 

era per definir quin tipus de dron tenia ('#define QuadX’). 

 Un cop acabada tota la programació era necessari cargar-ho a la placa via el 

paràmetre de charge. 

 Quant s’acabava la barra de progrés volia dir que ja podies desconnectar la placa 

de l’ordinador. 

Ja tenia acabada la programació de la placa. 

Amb el segon programa havia de configurar el dron. El nom d’aquest programa és 

“multiwiiconf.exe”, i com es pot veure a la fig.30 permet fer-ho de manera molt 

intuïtiva gràcies a la seva interfície gràfica. 
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    Fig.30. Programa multiwiiconf.exe 

Hi ha una diferencia entre programar i configurar i es que a l’hora de programar 

nomes s’utilitza el codi de programació. En canvi amb un programa de configuració hi 

han altres factors, és molt mes visual i no es fan servir els codis de programació sinó 

que, depenent del programa s’haurà d’introduir uns valors numèrics o calibrar els 

eixos tridimensionals. 

Després d’haver-lo descarregat i instal·lat, s’havia de connectar la placa a l’ordinador 

via un cable USB i obrir el programa.  

Per fer una bona configuració s’havien de seguir una sèrie de passos: 

 Primer de tot seleccionar el port on estava connectada la placa base. 

 Després d’haver seleccionat aquesta opció, ja podíem observar un quadcòpter en 

3D a la part inferior dreta del programa. Si nosaltres movíem el dron es 

transmetien els moviments a temps real a la imatge del dron de la pantalla del 

programa, a conseqüència de tenir incorporat els sensors.  
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 El que s’havia de fer ara era pitjar el boto “start” per tal de que comencés a 

funcionar la placa. Al programa hi ha una gràfica amb els 4 moviments. A l’engegar 

la placa podíem observar que els quatre components avançaven a la gràfica i si 

giràvem el dron amb la mà veia que els valors de la gràfica variaven. Això volia dir 

que la placa funcionava correctament.  

 El següent pas era calibrar el dron ja que si que obtenia una resposta dels 

moviments però a la imatge virtual del dron em marcava que estava del revés. Per 

calibrar-ho havia d’anar a l’opció de “read” per saber si ja estava ben calibrat o no. 

Un cop veia que no estava gens calibrat havia de pitjar l’opció de CALIB_MAG (per 

calibrar el baròmetre) i també CALIB_ACC (per calibrar l’acceleròmetre). 

 Quan ja teníem calibrades aquestes dos opcions, s’observava la brújola de nivell 

que ja marcava 0 graus i que per tant demostrava que s’havia lograt nivellar 

elquadcòpter. A part el dron virtual també estava en una posició igual a la que 

estava en la realitat. Per passar aquestes configuració a la placa només havia de 

seleccionar l’opció de WRITE, així el programa enviava la informació ja 

configurada.  

 A continuació vaig haver de introduir uns valors numèrics als quatre moviments. 

Cada moviment tenia una P (proporcional) una I (integral) i una D (derivada). 

Aquests paràmetres no els sabia fer ja que encara desconec les integrals i tot just 

acabem de veure les derivades a matemàtiques. Per tant el que vaig fer va ser 

contactar amb un informàtic que m’expliques quins eren els valors adequats. Hi 

han dos valors de la P en el “pitch” i el “roll” que els havia de posar a 25, un 

paràmetre que fa reduir la velocitat de resposta donat. Així, al principi, a l’efectuar 

els primers vols, seria mes fàcil controlar-lo. Un cop ja hagi dominat el vol amb 

aquestes dues configuracions serà obligatori baixar-los a 15 per tal de que tingui 

una velocitat major de resposta. Després d’haver-los introduït nomes feia falta 

passar-los a la placa de la mateixa manera que passant les calibracions. 
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 Per últim amb el receptor encès i els motors encesos del dron, s’havia de mirar si 

la potencia era la correcta per a cada motor, i si tots els valors dels quatre 

moviments estaven a 1500. Si no era així calia modificar-los perquè estiguessin a 

1500 excloent-ne la potencia. Que aquesta havia d’estar en un valor mínim de 

1050. 

Amb totes aquests configuracions fetes, podia observar que la placa no utilitzaria 

tanta potencia ni energia per calibrar el dron a l’aire ja que per dir-ho d’alguna maner, 

he ajudat a la placa perquè no hagués de calibrar i ajustar tots els valors a l’aire. 

Per últim havia de configurar el transmissor. Es un transmissor el qual a causa del seu 

exclusiu preu no incorpora una pantalla i es per això que mitjançant un cable (que vaig 

haver de demanar per Internet) s’havia de connectar a l’ordinador.  

El programa que feia servir es diu “T6conf.exe”. Es un programa de configuració el 

qual només l’havia de fer servir per ajustar els 6 canals del transmissor (fig.31). 

 

 

 

 

Fig.31. Programa T6conf.exe 
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Els passos son:  

 Un cop descarregat el programa del transmissor, havia de descarar-me un 

enllaçador per poder enllaçar el transmissor a l’ordinador. 

 Després, havia d’engegar el transmissor perquè el programa em detectes el 

transmissor. 

 A continuació havia de comprovar si em responia correctament i per fer-ho nomes 

havia de moure els joysticks del transmissor i veure si les barres dels 6 canals 

també es movien sincronitzats. 

 Seguidament vaig haver posar uns límits als quatre moviments, per efectuar-ho 

avia de seleccionar l’opció de “endpoint” i posar un màxim i un mínim de 120% als 

quatre Canals. 

 Posteriorment, a l’opció “stick”, seleccionar el model de transmissor que tenia jo. 

El meu model era el “model 1” el qual tenia la potencia al canal 3 el roll al canal 1 

del joystick dret i en el joystick Esquerra el “pitch” en el canal 2 i el “yaw” en el 

canal 4. 

 Finalment tenia que posar en el “switch A” (que equival a la palanca dreta del meu 

transmissor) l’opció de “throCut” que em permetria tenir bloquejada la potencia 

quan estigues activat. 

Amb aquestes configuració ja tindríem acabada tota la part de programació i 

configuració per poder efectuar un vol. 

6.13. MOVIMENTS DEL DRON 

El que fa que el meu dron s’aixequi del terra no es res més que l’aire que produeixen 

les hèlices. És la reacció de l’aire expulsat cap al terra. 

Com mes ràpid girin les quatre hèlices, mes aire produiran i mes ràpid ascendirà el 

meu dron. 



 
Disseny i ConstruCCió D’un Dron QuaDcòpter 

  
40 

 
  

Aquesta funció s’anomena throttle que en català seria la potencia o el gas. Per 

controlar el throttle es fa servir el joystick dret on hi ha la potencia. Per augmentar la 

potencia es tira cap amunt el joystick i per disminuir, cap avall. 

Els altres tres moviments son el roll, el pitch i el yaw. Abans d’explicar-los, deixo clar 

que sempre orientaré el dron amb el davant en direcció a l’eix X (fig.32). 

 

 

Fig32. Quadcopter acabat i orientat 

 

 

 

 Roll: És el moviment el qual fa decantar l’aparell (dic aparell perquè aquesta 

paraula també es fa servir en qualsevol tipus d’aparell volador) a la dreta o a 

l’esquerra. És a dir que gira sobre el seu propi eix X (fig 33). 

 Pitch: És el moviment que fa avançar o retrocedir el dron. És a dir que gira 

sobre el seu mateix eix Z (fig 33).  

 Yaw: És el moviment que efectua el dron per fer un gir sobre ell mateix. És a dir 

sobre el seu eix Y (fig 33). 

  

 

Fig33. Esquema dels 3 moviments 

principals del quadcòpter 

X 
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6.14. PRESSUPOSTOS 

Al començament hem vaig haver de fer un pressupost inicial per a la compra de tos els 

components i materials que necessites. El meu pressupost inicial era d’uns 100€. 

Però a l’observar que era impossible trobar tot el material necessari per aquest preu 

vaig haver de modificar els límits del meu pressupost. I a part comprar-ho per 

Internet. 

Quantitat Producte Preu 

1 HK-T6A-M1 2’4Ghz 6ch 18’32€ 

1 
TURNIGY 2200mAh 3s 40c 

LiPo pack 
12’40€ 

1 
Multiwii microwii 

ATmega32U4 
52€ 

4 
NTM Prop Drive 28 Series 

Accessor Pack 
5’40€ 

4 
NTM Prop Drive Series “8-

“6 1100Kv 
44’65€ 

4 
Turnigy Multistar 30 Amp 

Multirotor brushless 
33’29€ 

4 
SF props 2pc Standard 

Rotation 
2’04€ 

2 Barres d’alumini 10€ 

2 Planxes d’alumini 10€ 

1 “Bec resistence” 6€ 

1 
Placa de distribució de 

l’energia 
10€ 
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1 
Tub de fibra de carboni 

(peus d’aterratge) 
6’75 

1 
Cable de connexió del 

transmissor al PC 
3€ 

1 Alarma LiPo 10€ 

1 Carregador bateria 15€ 

 

 Total: 238’85€   
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7. ANÈCDOTES 

Aquest apartat no és res més que l’explicació d’algunes curiositats que m’han anat passat 

al llarg del treball. 

Al principi quan m’estava informant de com s’havia de construir un dron, a l’anar a 

l’empresa Dronair®, em van fer una demostració de vol amb el seu dron mes sofisticat 

que tenen valorat en 10.000€. Era l’octocòpter, i m’agradaria remarcar que va ser molt 

impressionant ja que a part de les seves grans dimensions, tenia una potència 

espectacular, i a més des de la pantalla situada al costat del pilot es podia veure les 

imatges que captava amb la càmera instal·lada al dron. 

Per poder construir el quadcòpter vaig haver d’anar varies vegades a Barcelona a una 

botiga d’aeromodelisme, “RC tecnic”. Durant la 4a visita, de les 6 o 7 vegades que hi vaig 

haver d’anar (ja que sempre em sorgia un problema o altre) em va passar un fet molt 

curiós. Estava fent cua perquè m’atenguessin, quan de sobte em ve un home gran i em 

pregunta: -Ho has fet tu això? (referint-se al dron que portava a les mans mig construït). 

Jo li vaig di que si, que era pel treball de recerca de 2n de batxillerat. Li va agradar tant 

que em va demanar el correu electrònic i el número de telèfon perquè l’ajudés amb un 

projecte. Més tard em va enviar un correu electrònic on em deia que estava treballant 

amb els Mossos d’Esquadra i la DGT (Dirección General de Tráfico) en un projecte per 

mirar els baixos dels camions. Em va demanar si el podia ajudar amb la part de la 

construcció del robot que faria aquesta tasca. El vaig ajudar en el disseny del robot i en 

l’actualitat encara estem en contacte i em va enviant fotos del seu projecte. 

Una altre anècdota a destacar és que en la part de configuració del dron, vaig haver 

d’espavilar-me per trobar algú que hi entengués amb el programa. Finalment, via 

youtube, vaig trobar un home de Colòmbia que podria ajudar-me. Es deia David Perrafán, 

i era un informàtic. El curiós era que parlàvem a través d’una videoconferència i el que 

em feia molta gràcia és que em deia Rogèt. Apart d’això em va ajudar molt a solucionar 
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problemes de connexions i em va donar molts consells sobre com fer-lo volar. Una 

curiositat que vull posar aquí és quan parlava en “colombià” que de vegades em costava 

entendre, com quan em va dir: “préndelos! préndelos!”. Se m’escapava el riure però 

havia de mostrar-me educat. Al final vaig deduir que “préndelos” volia dir engegar els 

motors! 

Podria afegir aquí una gran quantitat d’anècdotes de quan vaig començar a fer les proves 

de vol amb el meu quadcòpter ja totalment construït i configurat. Han estat moltes i molt 

diferents, però de totes maneres sempre amb un punt de vista positiu. Aquí en llisto 

algunes d’elles com: els ensurts en els primers enlairaments, els “vigila que xoques!”, o 

els “compte a l’aterrar! no baixis massa depressa!”, o quan semblava que s’acabava la 

bateria en ple vol de proves, i tantes d’altres. 

L’anècdota menys agradable l’he deixat pel final. Aquesta em va passar quan estava fent 

soldadures a la placa de distribució mentre ja tenia la placa base connectada. Quan vaig 

acabar amb les soldadures i vaig voler comprovar com funcionava la placa base, em vaig 

trobar que no funcionava... Resulta que mentre soldava noves connexions vaig 

curtcircuitar la placa base, la vaig cremar! El que vaig haver de fer a continuació va ser 

desmuntar-la i vaig haver de comprar-ne una altra i tornar a començar amb molts passos 

de connexions que ja havia fet abans. 
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8. CONCLUSIONS 

Un cop acabat aquest treball de recerca, vull dir que he complert amb tots els objectius 

que m’havia plantejat a l’inici del mateix. 

No només això, sinó que el resultat final ha valgut la pena i en conjunt ha estat una 

experiència molt i molt gratificant ja que he pogut fer volar el meu dron, dissenyat, 

construït i configurat per mi en base als coneixements que he adquirit al llarg del 

desenvolupament d’aquest treball de recerca. Aquesta experiència m’ha omplert molt. 

Ha sigut un treball intens però molt interessant. Al principi tenia molta por ja que al 

marcar com a objectiu: fer volar un dron de construcció pròpia, em va fer parar a pensar 

si això que faria valia la pena i si podria escriure aquí, a les conclusions que el dron vola 

exitosament. Del món dels drons i de l’aeronàutica UAV, al principi no en sabia casi res, 

però al llarg del treball he anat aprenent nous coneixements que són molt interessants i 

segur que també em serviran en un futur. 

Respecte la part pràctica, al principi quan ja tenia l’estructura feta em vaig refiar massa i 

vaig pensar que això seria bastant fàcil, però quan els dies anaven passant m’anaven 

sorgint problemes. Afortunadament, sempre trobava una solució encara que en alguns 

cassos em costava molt i la solució no era instantània: el problema em sorgia un 

determinat dia i fins al cap de tres o quatre dies no trobava la solució al problema.  

De la part teòrica el que més m’ha agradat escriure és la construcció del dron ja que com 

que ho tenia tot a la ment se’m feia molt fàcil redactar-ho. A part també em va agradar 

moltíssim l’apartat de lleis i normes que a mesura que llegia m’impactava saber-ho. 

Considero que la part teòrica, incloent no sols els temes històrics i d’usos i normatives, 

sinó també tota la recerca d’informació de components, connexions, programacions i 

configuracions, és la base d’aquest treball. Però de totes maneres, el fet d’haver construït 

aquest dron durant la part pràctica crec que li dóna molta més importància. 



 
Disseny i ConstruCCió D’un Dron QuaDcòpter 

  
46 

 
  

 Si em fessin dir quina part es la que m’ha agradat més, òbviament diria la part pràctica ja 

que a mi sempre m’ha agradat construir i descobrir el funcionament de les coses. 

I per acabar esmentar que per fer un treball de recerca, el més primordial que s’ha de 

tenir en compte és l’estructuració i la planificació del treball.  
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9. APÈNDIX 

En aquest apartat he posat totes les figures i imatges que he descrit al llarg del treball, 

però que pel fet de no ser imprescindibles a l’hora d’entendre les descripcions del text, he 

cregut que no calia posar entremig dels apartats. D’aquesta manera la lectura del treball 

es fa més senzilla. Per altra banda, les imatges que si són importants per entendre bé les 

descripcions de segons quins apartats, les he posat al mateix apartat juntament al text i ja 

no es troben en aquest apèndix. 

 

  

 

 

 

       Fig.1. Helicòpter d’un rotor  Fig.2. Helicòpter tàndem (dos rotors) 

  

  

 

 

 

                Fig.3. Tricòpter           Fig.4. Quadcòpter 

 

  

 

 

                 Fig.5. Hexacòpter                 Fig.6. Octocòpter 



 
Disseny i ConstruCCió D’un Dron QuaDcòpter 

  
48 

 
  

 

  

 

       Fig.7 dron militar Fig.8. ar.Drone de Parrot® 

 

 

 

 

 

    Fig.9. dji Phantom                                        Fig.10. Sala de l’empresa dronair amb els drons  

 

  

 

 

 

Fig.11. Foto de quan em                             Fig.12. Plaques i barres d’alumini per fer  

van fer la demostració                        l’estructura 

 

 

 

 

 

Fig.16. Motors del quadcòpter             Fig.19 placa de distribució de l’energia 
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                 Fig.22. Receptor          Fig.23. Bateria 

 

 

  

 

 

  

  Fig.24. Alarma LiPo           Fig.25. Hèlixs 

 

 

  

 

 

 

 

   Fig.26. Transmissor 
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10. WEBGRAFIA 

Molta informació la he pogut obtenir dels contactes que vaig fer durant aquest temps, 

com és el cas de l’empresa Dronair, el contacte David Perrafán, i la botiga RC Tècnic. 

Addicionalment, la resta de la informació la he obtingut de les següents webs: 

Informació general: 

http://multicopterbuild.wordpress.com/how-tos/quadcopter/ 

http://blog.oscarliang.net/build-a-quadcopter-beginners-tutorial-1/ 

http://robot-kingdom.com/build-quadcopter-four-good-tutorials/ 

http://creativentechno.wordpress.com/2012/06/13/quadcopter-basics/ 

http://www.taringa.net/posts/hazlo-tu-mismo/14786004/Hazte-un-Quadcopter-

Dificultad-Alta-Parte1.html 

Botigues per visitar: 

http://www.fasol.es/productos.php?MES=&ANO=&BUSC=quadcopter&Enviar=Buscar 

http://www.fer.nu/modelismo/tiendas.htm 

Historia: 

http://centrodeartigos.com/articulos-noticias-consejos/article_144684.html 

Placa: 

http://www.plastibots.com/index.php/2014/02/21/diy-quadcopter-build/ 

http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uploads/741171780X846863X47.pdf 

http://dl.btc.pl/kamami_wa/hk_22322_12.pdf 

http://multicopterbuild.wordpress.com/how-tos/quadcopter/
http://blog.oscarliang.net/build-a-quadcopter-beginners-tutorial-1/
http://robot-kingdom.com/build-quadcopter-four-good-tutorials/
http://creativentechno.wordpress.com/2012/06/13/quadcopter-basics/
http://www.taringa.net/posts/hazlo-tu-mismo/14786004/Hazte-un-Quadcopter-Dificultad-Alta-Parte1.html
http://www.taringa.net/posts/hazlo-tu-mismo/14786004/Hazte-un-Quadcopter-Dificultad-Alta-Parte1.html
http://www.fasol.es/productos.php?MES=&ANO=&BUSC=quadcopter&Enviar=Buscar
http://www.fer.nu/modelismo/tiendas.htm
http://centrodeartigos.com/articulos-noticias-consejos/article_144684.html
http://www.plastibots.com/index.php/2014/02/21/diy-quadcopter-build/
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uploads/741171780X846863X47.pdf
http://dl.btc.pl/kamami_wa/hk_22322_12.pdf
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