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1.  INTRODUCCIÓ 

Em dic Esther Moreno Rodríguez i estudio el batxillerat científic-tecnològic a l’Institut 

Francesc Ribalta de Solsona. El meu treball de recerca es titula “Construcció d’un 

quadcòpter”.  

Us volia introduir la meva situació i les meves intencions envers el treball que he 

desenvolupat aquests darrers mesos. En aquests moments penso en el meu futur, 

possiblement com molts dels meus companys, i m’agradaria esbrinar si m’agrada la 

tecnologia juntament amb la mecànica de construcció.  

He escollit els drons perquè penso que és un aspecte molt important i que cada 

vegada és més present a les nostres vides. Durant els darrers anys la tecnologia ha 

avançat molt i ha millorat el nostre dia a dia, ja sigui per comunicar-nos, a l’hora de 

treballar, d’estudiar...  

Per aquest motiu he volgut incidir en l’extens món dels vehicles aeris. Actualment l’ús 

i aplicacions d’aquests està creixent i en constant evolució. 

Per aquesta raó em va atraure la idea de construir un dron. Per què realment què és 

un dron? Com funciona? Quines aplicacions té? És econòmic?  

La paraula dron abasta un camp molt ampli d’aparells, ja que és qualsevol vehicle amb 

control remot, però en aquest treball construiré concretament un quadcòpter. 

La finalitat del treball és informar a gent interessada sobre aquest àmbit i aquestes 

noves màquines perquè no sigui un tema tan desconegut. 

En definitiva la meva intenció és construir un quadcòpter per després poder estudiar 

el seu funcionament com també les seves aplicacions. 

L’estructura del treball és la següent: la primera part va consistir en investigar l’entorn 

dels drons, conèixer la seva història, veure què són, les seves aplicacions... A 

continuació, va ser realitzar un experiment per estudiar el funcionament bàsic del dron 

i per endinsar-me en aquest àmbit, el qual explico les diferents parts que el regeix. Al 

finalitzar exposo la construcció del meu projecte principal, el quadcòpter. L’he realitzat 

a partir de peces comprades. 
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Pel que fa a la metodologia, la primera part del treball es basa en una recerca 

bibliogràfica a través d’internet i de llibres. La majoria de cerques han sigut per pàgines 

web, vídeos i documents amb llengua anglesa, ja que aquest tema de recerca es 

desenvolupa arreu del món. Per la part de construcció he fet fotografies de 

l’experiment i del projecte, les quals he anat desenvolupant al llarg del treball.  
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PART TEÒRICA 

2.  EXPLICACIÓ PRINCIPAL 

El terme dron és molt global, és a dir, el podem utilitzar per qualsevol vehicle que es 

controli amb control remot. Abarca des d’un vehicle de joguina fins a un avió comercial 

o de càrrega sense pilot, com també una avió militar d’atac o de vigilància en qualsevol 

lloc del planeta.  

Dins d’aquest terme fem servir els acrònims amb anglès UAV “Unmanned Aerial 

Vehicle”, que té el significat de “Vehicles Aeris No Tripulats”. 

Etimològicament la paraula dron prové de la paraula drone, que en la llengua anglesa 

significa abella mascle o abellot, ja que durant el vol fan el característic soroll d’aquest 

insecte. Es va començar a utilitzar aquest terme en els anys 30. 

2.1 Història 

L’alt número de pilots que han perdut la vida en missions de rastrejament d’enemics 

durant la segona guerra mundial ha fet que s’utilitzin vehicles no tripulats. Alguns 

països han invertit grans quantitats de diners en la investigació UAV, principalment els 

Estats Units, Israel, alguns països de la Unió Europea i recentment Japó. 

Els drons van sorgir als anys setanta, quan va aparèixer la tecnologia de 

l’aeromodelisme i radio control. Però anys abans ja s’estaven desenvolupant. L’anglès 

Douglas Archibald l'any 1883 va muntar un anemòmetre a un estel per mesurar la 

velocitat del vent al voltant de 360m d’alçada. L'any 1887 va incorporar càmeres als 

estels, fent els primers passos per prosperar en aquest invent. 

https://ca.wikipedia.org/wiki/1883
https://ca.wikipedia.org/wiki/Anem%C3%B2metre
https://ca.wikipedia.org/wiki/Estel_(m%C3%A0quina)
https://ca.wikipedia.org/wiki/Vent
https://ca.wikipedia.org/wiki/1887
https://ca.wikipedia.org/wiki/C%C3%A0mera_fotogr%C3%A0fica
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Fotografia 1: Vehicle aeri de l’any 1918 anomenat Kattering Bug. Font: 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Fitxer:Kettering-bug-1.jpeg 

Des de llavors aquests aparells han anat evolucionant de simples i petites joguines a 

artefactes cada vegada més grans i complexos, i amb una autonomia de milers de 

quilòmetres. Sembla ser que van ser utilitzats oficialment i per primer cop com a arma 

de guerra al conflicte d’Iran i Iraq, el 1980, per part del primer, que el va proporcionar 

uns quants míssils.  

Anys després, els israelians i els nord-americans van realitzar proves més 

específiques. Tot i que, el gran salt no va arribar fins el nou mil·lenni, fent-se famosos 

per les seves accions antiterroristes o en contra de grups insurgents a les zones de 

Pakistan i Orient Mitjà. En els últims anys el salt ha sigut impressionant.  

 

  

https://ca.wikipedia.org/wiki/Fitxer:Kettering-bug-1.jpeg
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2.2 Tipus de UAV 

2.2.1 Classificació 

Els “Vehicles Aeris No Tripulats” és poden classificar segons el seu propòsit: 

-Blanc: són els vehicles que serveixen per simular avions, atacs d’enemics... 

dins els sistemes de defensa militar.  

 -Reconeixement: col·loquialment coneguts com avions espia, ja que serveixen 

per enviar informació militar sobre la situació, els enemics... Dins d’aquests destaquen 

els MUAV, “Micro Unmanned Aerial Vehicle” que traduït seria “Micro Vehicle Aeri No 

Tripulat”. Són drons de mida molt petita que compleixen força bé amb la seva finalitat 

(espiar). 

 -Combat (UCAV): serien els vehicles aeris de combat no tripulats especialitzats 

en combatre i fer missions amb un perill elevat. En aquesta classificació disposem 

d’una gran varietat de drons. 

 

Fotografia 2: Model RQ-7 Shadow 200, va ser utilitzat per l’Armada d’Estats Units, la Marina, l’exèrcit australià i 

l’exèrcit suec. Font: http://www.militaryfactory.com/aircraft/detail.asp?aircraft_id=326 

  -Logística: aquests tipus de vehicles estan dissenyats per transportar 

mercaderia.  

-Investigació i desenvolupament: són els vehicles que posen en pràctica per 

provar avenços i millores tecnològiques, ja sigui en la disciplina mecànica com en la 

electrònica. 
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 -Comercials i civils: són exclusivament per ús de civils, ja sigui per filmar 

pel·lícules, documentals... o simplement per entreteniment o afició. 

També podem classificar els UAV segons el disseny aerodinàmic i el seu 

funcionament. 

 -Ala fixa: aquests s’utilitzen especialment en recorreguts de llarga distància, ja 

que tenen major velocitat i més autonomia de vol. A més a més, els seus components 

tenen més complexitat. 

 

Fotografia 3: UAV d’ala fixa. Font: http://www.digisatel.com/uav_fixedwing.html 

 -Ala rotatòria: dins d’aquest grup s’inclouen els multi-rotors i els helicòpters. 

Serveixen per operacions de curta distància i treballs específics. Són vehicles que 

poden elevar-se a l’aire gràcies a la força de sustentació proporcionada pels motors, 

d’aquesta manera els permet quedar-se fixes en un lloc sense necessitat de 

desplaçar-se.  

 

 

 

 

 

Fotografia 4: DJI PhantomVersió Plus amb càmera gimal.  

Font: http://www.cnet.com/es/analisis/dji-phantom-2-vision-plus/ 
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3. QUADCÒPTER 

3.1 Presentació 

Un quadcòpter és un helicòpter multi-rotor amb quatre braços, els quals disposen a la 

part final d’un motor i d’una hèlix. És propulsat per quatre hèlixs orientades 

verticalment que s'eleven. Les quatre hèlixs són semblants de forma i dues d'elles 

giren en un sentit i les altres dues ho fan en el sentit contrari. Els quatre motors 

ofereixen una major estabilitat.  

3.2 Parts 

En aquest apartat descobrirem les funcions i parts bàsiques dels components 

principals d’un multi-rotor. 

3.2.1 Estructura 

L’estructura està composta per: quatre braços i dues plaques (inferior i superior). 

 

Fotografia 5: braços del quadcòpter F-450. Font: http://www.hobbyreal.com 

 

Fotografia 6: placa inferior i superior del quadcòpter F-450.  

Font: http://www.helipal.com/dji-flamewheel-f450-combo-3-naza-lite-legs.html 

http://www.hobbyreal.com/es-dji-llama-rueda-f450-multicopter-quadcopter-arf-sin-controlador-de-vuelo-naza-p230580.htm
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Per tenir un vol estable és necessari que l’estructura, és a dir, el xassís redueixi al 

mínim les vibracions procedents dels motors.  

També, ha de ser resistent i flexible perquè no és trenqui amb facilitat contra possibles 

impactes que es poguessin produir. 

No obstant, el multi-rotor ha de ser lleuger per tenir un bon control i una bona 

maniobrabilitat. 

3.3 Components 

3.3.1 Components interns 

A. Motors brushless (sense escombretes) 

Estan composts per una part mòbil anomenada rotor, on estan situats el imants 

permanents, i una part fixa coneguda com a carcassa o estator, sobre els quals hi ha 

les bobines de fil conductor. 

Treballa a corrent constant i cada motor aixeca 1/4 del pes total. 

-Funcionament 

El corrent elèctric que entra pels cables passa directament al estator, aquest és el 

motiu pel qual no és necessari l’ús de les escombretes com tampoc el col·lector que 

s’utilitza en els altres motors. D’aquesta manera augmentem el rendiment, no desprèn 

tanta calor ni soroll, i el manteniment és gairebé nul. 

L’absència d’aquestes peces també farà que el variador de velocitat (ESC) controli el 

rotor, ja que mira la posició en la qual es troba mitjançant uns sensors i observa el 

comportament del corrent de cada motor. Per aquests motius els variadors són més 

complexos. 
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La corrent genera un camp electromagnètic que interacciona amb el camp magnètic 

creat pels imants permanents del rotor, fent que s’origini una força que mou el rotor i 

en conseqüència l’eix del motor.  

B. Variador electrònic de velocitat (ESC) 

La funció principal dels ESC és controlar el gir el motor. Com hem dit anteriorment, els 

ESC poden veure a cada moment la posició del rotor. Gràcies a això permet 

administrar de forma adequada el corrent que arriba, provocant el moviment de rotació 

que li correspon. Per mantenir aquest gir utilitza tres senyals d’alta freqüència.  

Cada variador es controla de forma independent per un senyal PPM. Per ajustar-ho 

prou ràpid i amb una estabilitat òptima les velocitats del motor han de ser com a mínim 

de 200Hz o 300Hz PPM del senyal. 

 

Fotografia 8: Variador de velocitat de 30A. Font: http://www.rctecnic.com/ 

reguladores/3287-regulador-brushless-emax-simon-series-30a-para-multicoperos 

 

Fotografia 7: motor brushless amb rotor intern. Font: 

http://www.nidec.com/en-NA/technology/capability/brushless/ 
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C. Bateria de polímer de liti “Lipo” 

Aquestes bateries són les que més s’utilitzen en el Radio Control i vol elèctric, ja que 

tenen una excel·lent relació entre la capacitat, el pes, el volum i el voltatge. Aquestes 

bateries en comparació a les seves antecessores (com la de níquel i cadmi) poden 

proporcionar el doble d’energia amb la meitat de pes.  

-S’ha de tenir precaució a l’hora d’utilitzar aquestes bateries. 

-S’ha de vigilar i tractar bé en especial aquest component, ja que, pot produir foc, i en 

conseqüència un incendi, si el liti i l’oxigen de l’aire entren en contacte. 

Per escollir la bateria vaig tenir en compte els següents quatre factors: 

 -Que sigui econòmica respecte a la qualitat i el preu. 

 -Que tingui un cicle de vida útil i llarg. 

 -Que disposi de la mida i del pes adequat. 

 -Que el voltatge sigui l’adequat respecte els motors i els ESC. 

 

Fotografia 9: Bateria Lipo 2200mAh. Font: elaboració pròpia. 

D. Hèlixs 

Són uns dispositius mecànics formats per un conjunt de pales, muntats de forma 

concèntrica, és a dir, que comparteixen el mateix centre, origen o eix. Al girar aquestes 

pales tracen un moviment rotatiu en un pla.  

La seva forma no és plana, sinó corba, ja que sobresurt la part posterior del sentit en 

que gira. Aquest fet provoca una diferència de velocitat entre una cara i l’altra, i a 

conseqüència també una diferència de pressions, això provoca que aparegui una força 
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perpendicular al pla de rotació de les pales i en direcció a la zona de menys pressió 

(el terra).  

Aquesta força es denominada força de propulsió o empenta, i la podem veure 

representada a l’esquema següent: 

 

Figura 10: representació gràfica de la rotació de l’Hèlix amb l’empenta. Font: elaboració pròpia. 

Hi ha diversos tipus d’hèlixs, però les més utilitzades en el món d’aeromodelisme són 

les bipales i les tripales. 

-Bipales: 

Les bipales, tal com ens indica el seu prefix bi, que en llatí significa dos, disposen de 

dues pales.  

Quan el motor està a baixes revolucions, les bipales tenen més força de propulsió que 

les tripales. Aquestes tenen un major rendiment, per tant, disposes de més temps de 

vol. 

-Tripales 

Les tripales tenen tres pales, aquesta paraula té el prefix tri que prové del llatí amb el 

significat de tres.  
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Aquest tipus d’hèlixs tenen més força de propulsió a altes revolucions que les bipales, 

menys vibracions i poden tenir una millor estètica. També ocupa menys espai, ja que 

té un diàmetre menor. 

Són més escasses i menys eficients que les bipales. 

 

       Fotografia 11: Hèlix tripala.  

Font: http://www.miliamperios.com/ 

E. Receptor 

És el responsable de rebre el senyal de ràdio enviada des del Control Remot. Aquest 

senyal es transformat en dades que s’envien al controlador de vol perquè executi la 

instrucció. Si volem, per exemple, realitzar un moviment, el canvi que haurà de fer serà 

variar la velocitat de gir del motors. 

F. NAZA M-Lite 

Està composat per diversos elements: 

-El controlador principal 

Aquest component és el “cervell” de la màquina, ja que controla i processa tot el que 

succeeix al multi-rotor. També és on tots els components estan connectats. 

-V-SEN mòdul:  

És un assistent de vol, ja que controla l’estat del dron i també controla el voltatge de 

la bateria. Aquest mòdul està connectat amb el LED. 

És el responsable d’enviar al LED les instruccions del nivell de bateria. 

Fotografia 12: Hèlix bipala. Font: 

http://www.miliamperios.com/ 

 

http://www.miliamperios.com/
http://www.miliamperios.com/
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-LED: 

Aquest LED és un component fonamental a l’hora de fer volar el quadcòpter, ja que 

gràcies a aquest aparell et permet saber quan la bateria està baixa.  

Disposa de dos nivells de protecció: 

-El primer nivell (que s’ha d’activar des del programa dji que mencionarem més 

endavant) farà que pampallugui una llum vermella de manera contínua.  

-Segon nivell: quan la càrrega hagi disminuït encara més, seguirà fent 

pampallugues però també baixarà fins a aterrar.  

-GPS:  

Amb aquest aparell ens permet conèixer la ubicació, l’altitud i la velocitat exacta del 

multi-rotor. A partir d’aquí es podrà automatitzar el seu comportament, mantenir-se 

estàtic en un punt, volar en direcció un punt concret amb una certa velocitat... 

 

Fotografia 13: components de Naza M-Lite. Font: https://www.dji.com/product/naza-m-lite 

G. Càmera o estabilitzador 

En l’estructura del multi-rotor es pot acoblar una càmera per capturar fotografies o 

realitzar vídeos, ja sigui del paisatge o del vol, des d’una perspectiva aèria. Depèn de 

la mida del multi-rotor es pot utilitzar des d’una càmera professional fins a una d’acció, 

com una GoPro Hero o Sony Action Cam.  
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Normalment s’utilitza un estabilitzador o gimbal, per evitar que els moviments propis 

del vol afectin a les captures, ja que absorbeixen les vibracions procedents dels motors 

i corregeixen automàticament la inclinació de la càmera perquè sempre estigui a la 

mateixa inclinació del terra. Tot i això, també n’hi ha que durant el vol poden canviar 

aquesta inclinació. 

Aquests components no els he fet servir en la construcció, ja que el preu del projecte 

ascendia molt, encara que seria una millora considerable. 

 

Fotografia 14: càmera amb sistema gimbal. Font: http://es.agmhobby.com/ 

item/xcam-a103h-3-ejes-gopro-camara-gimbal-p-704.html 

3.3.2 Component extern 

A. Emissora 

L’emissora és el dispositiu indispensable el qual et permet controlar el quadcòpter a 

distància, sense necessitat d’un cable i amb l’ajuda d’una antena.  

Alguns avions poden funcionar amb emissores de només dos canals: un pel gir i l’altre 

per l’elevació, però en aquest cas en necessitem sis per executar tots els moviments 

del quadcòpter. 

-Emissió: 

Amb l’emissora (model Flysky FS-i6) casi no rep interferències. Aquesta freqüència 

emet una banda més ampla de DSS (que traduït al català seria: distribució dinàmica 

de l’espectre). 
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3.3 Aplicacions 

Els drons s’estan començant a aplicar en la vigilància de fronteres (lluita contra el 

narcotràfic i immigració il·legal), tasques cartogràfiques, control d’obres públiques, 

accés i anàlisi d’ambients perillosos per l’espècie humana (Chernóbil, Fukushima...). 

Un exemple seria el de la NASA que els envia a l’ull dels huracans per recopilar 

informació i d’aquesta manera ampliar el seu coneixement en la meteorologia.  

Un ús important que cada vegada s’està expandint més és en l’àmbit de l’agricultura. 

Es poden utilitzar per realitzar mapes de collita, per fumigar, regar... L’agència 

Espacial Europea a posat a Castelldefels la primera incubadora de l’Estat, hi ha un 

projecte anomenat “Hemav” que consisteix en apropar el drons al món de l’agricultura 

i facilitar la feina del camp.  

Com podeu veure les aplicacions d’aquests vehicles cada vegada són més freqüents. 

Aquests són uns pocs usos que s’utilitzen avui dia, però n’hi ha més i n’hi haurà molts 

més en un futur, ja que hi ha projectes oberts com el de missatgeria, per portar les 

nostres compres realitzades per internet a casa. 

3.4 Avantatges i inconvenients:  

A conseqüència de no requerir pilot a bord suposa un estalvi considerable de pes i 

mida, no només per l’absència física de l’aviador, sinó per tots els components que 

necessita: cabina, blindatge, controls ambientals... D’aquesta manera l’aparell pot 

portar més carregament i augmentar la seva autonomia de vol, així com la seva 

maniobrabilitat és molt major. Tanmateix, no ens hem de preocupar per la seguretat 

física del inexistent ocupant, que suposa menys costos humans i econòmics.  

Malgrat tots els avantatges que proporcionen, també tenen inconvenients. Si parlem 

de multi-rotors la seva capacitat de vol és limitada, ja que les bateries no acostumen 

a durar massa. Aquests vehicles tenen un cost elevat, tant per adquirir-lo com per 

mantenir-lo.  
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PART PRÀCTICA 

4.  CONSTRUCCIÓ PRÈVIA AL PROJECTE 

Abans de començar a construir el quadcòpter vaig realitzar un experiment per 

entendre el funcionament bàsic, és a dir, sense programar res des de l’ordinador ni 

canviar cap configuració de l’emissora. Amb els elements primordials vaig poder 

demostrar-ho d’una manera mecànica, amb només un element: el servomotor de 

modelisme conegut col·loquialment com a “servo”. És un sistema que permet canviar 

la direcció de rotació seguint les meves indicacions a través de l’emissora i d’una 

manera mecànica.  

Aquest experiment és va realitzar per a la primera entrega del treball de recerca amb 

la finalitat de proporcionar una base de coneixement.  

4.1 Elements: 

Els components que necessitem són els següents: 

 -Un variador de velocitat, un motor, un receptor, una emissora, una hèlix, fusta, 

eines i un servomotor de modelisme. 

4.2 Estructura 

L’element que més utilitzarem serà la fusta, ja que la treballarem per obtenir 

l’estructura.  

Necessitem un punt de suport que funcioni com a eix de rotació. Per aquest motiu vaig 

construir una base de fusta de 34x34cm de costat. També tres peces més petites de 

4,5cm d’ample per 15, 10 i 6cm de llargada. Aquestes les vaig col·locar formant una 

escala (és una tècnica per repartir el pes i el moviment que provocarem per tota la 

base i així evitar que es tombi). Aquestes fustes les vaig unir amb pegament i, a més 

a més, les vaig collar amb cargols i visos, per assegurar la seva subjecció. 
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Per millorar la rotació i reduir el fregament entre les fustes, vaig utilitzar una esfera 

travessada per un eix de ferro. També, d’aquesta manera permetia que el sistema 

pogués tenir més llibertat de moviment i més maniobrabilitat.  

 

Fotografia 15: suport de fusta. Font: elaboració pròpia. 

Seguidament, vaig tallar una fusta de 158cm de llargada i 4cm d’ample perquè 

funcionés com a peça giratòria.  

Per acabar, falta la part més entretinguda del muntatge, la caixa on es col·locarà el 

motor i el servomotor de modelisme. Aquesta caixa està feta per fulloles serrades i 

colades entre elles per adquirir la forma de la imatge que trobarem a continuació.  

Tot seguit, necessitem dos forats a la part inferior, ja que aquesta part es mourà per 

canviar de direcció, i ho collarem a uns suports que trobarem a l’extrem de la fusta 

giratòria.  
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Fotografies 16, 17 i 18: diferents etapes de la construcció de la caixa pel motor brushless. Font: elaboració 

pròpia. 

 

Al costat dret de la caixa vaig posar el sistema del servomotor de modelisme. 

 

Fotografia 19: sistema servo, motor i hèlix a l’extrem de la fusta. Font: elaboració pròpia. 

Per acabar d’enllestir l’experiment i després de revisar que els circuits estiguessin ben 

connectats i que tot funcionés correctament, el vaig pintar amb pintura negra, per fer-

lo estèticament més bonic. 
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4.3  Connexions 

Les connexions que trobem en aquest experiment són: 

 

Figura 20: esquema de connexions de l’experiment. Font: elaboració pròpia. 

La bateria dona energia al variador de velocitat (ESC), que fa moure el motor i també 

permet la connexió entre el receptor i el servomotor de modelisme, ja que les ordres 

manades es reben al receptor. 

-Funcionament: 

Aquest experiment s’ha de fer en un lloc relativament gran, ja que el diàmetre de la 

trajectòria circular que realitzarem és de 158cm.  

Des de l’emissora emetem una senyal al receptor perquè el motor s’engegui i augmenti 

la seva potència, això provocarà que s’elevi uns quants centímetres. Perquè el sistema 

comenci a donar voltes és necessari que moguem el servo. Quan el moviment es 

produeixi el motor passarà d’estar paral·lel amb el terra a estar lleugerament inclinat. 

Això provocarà que vagi en direcció a la part inclinada. 

Vaig necessitar eines per treballar la fusta (una serra), per collar (un tornavís, una 

clau), per subjectar (un serjant), per mesurar (un metre, un escaire, un cartabó), per 

llimar (paper de vidre) i per fer les connexions vaig necessitar un soldador i un 

encenedor. 

Per millorar la rotació vaig col·locar pinces d’estendre la roba a l’extrem del motor, 

perquè funcionés com a contrapès. 
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Fotografia 21: projecte previ al quadcòpter en funcionament. Font: elaboració pròpia. 

  

Fotografia 22: estructura i components del projecte previ. Font: elaboració pròpia. 
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5. CONSTRUCCIÓ DEL QUADCÒPTER 

5.1 Part mecànica 

En els apartats següents podreu veure els passos que vaig seguir per construir el 

quadcòpter. 

Primer de tot, vaig agafar els elements que han d’estar col·locats als braços, és a dir, 

els quatre variadors de velocitat (ESC), els quatre motors i la placa inferior.  

A continuació, hem d’unir aquests elements amb l’ordre següent:  

 

 

Per unir el motor amb el variador de velocitat és necessari fer-ho amb uns connectors 

daurats, anomenats banana Rc que s’uneixen per un piu. D’aquesta manera és més 

fàcil desmuntar el motor sense necessitat de dessoldar cap soldadura, per si 

volguéssim canviar la direcció de gir o simplement perquè s’ha espatllat. 

 

Fotografia 23: bananas RC. Font: http://goowell.en.alibaba.com/product/ 

Aquest procés és ben senzill, només s’ha d’agafar la part foradada més petita de cada 

parell de bananes RC. Després, s’introdueix el cable per un extrem i s’uneix amb una 

mica d’estany. Per acabar de polir-ho vaig tallar un tros de tub termoretràctil, i aplicant 

escalfor, produïda per un encenedor, es contrau el seu diàmetre fins al 50% de la seva 

mida inicial. Fent que la soldadura quedi coberta i protegida amb plàstic.  

Amb el motor farem el mateix, però utilitzant les peces restants, les quals disposen 

d’un piu. També podria haver utilitzat les peces al revés, ja que no té importància.  

Motor ESC Placa 

inferior 
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A continuació, soldarem la part del positiu (vermell) i negatiu (negre) dels cables 

restants, que estan situats al altre extrem dels ESC, a la placa inferior.  

Al finalitzar, veurem que els quatre variadors estan soldats en angles de 90º. Per 

aquests cables entrarà l’energia provinent de la bateria.  

 

 

Tot seguit, hem de soldar dos cables (un vermell i l’altre negre) amb el connector de 

la bateria i els altres extrems a la placa inferior, entre dos ESC, tal com la placa ho 

indica per la part exterior. Ja que per la part interior hem de soldar el power modul. 

En el cas de la bateria els connectors que requereix són diferents, són connectors T- 

dean especials pel tipus de bateria que vaig comprar. Tot i això, els passos a seguir 

per soldar-los als cables són els mateixos. S’ha de repetir el procediment de soldadura 

amb estany que hem explicat anteriorment. 

És molt important realitzar bé les soldadures i fer-ho amb un aliatge d’estany elevat, 

sinó, no faran suficient contacte. En el meu cas he utilitzat un aliatge del 40% d’estany. 

Tots els procediments que he explicat anteriorment s’han de realitzar per cada motor 

i variador. 

Seguidament, hem de collar els braços a la placa inferior. Abans de fer-ho vaig decidir 

que els dos braços de color vermell serien el nas del meu quadcòpter i, per tant, els 

dos blancs restants serien la part posterior.  

     Fotografia 24: quatre ESC soldats a la placa 

inferior. Font: elaboració pròpia. 
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Fotografia 25: procés per fixar els braços a la placa. Font: elaboració pròpia. 

Aquest sistema de col·locació fa que a l’hora de dirigir-lo sigui una mica més fàcil. 

Els braços tenen un pont pel qual s’ha de passar els cables vermell i negre de cada 

variador de velocitat. 

El següent pas és posar els motors a les puntes de cada braç, amb ajuda de cargols. 

Aquests motors s’han de posar d’una certa manera:  

 

Figura 26: esquema anomenant les parts segons el color i la posició respecte el nas. Font: elaboració pròpia. 

 

-Els motors que estan en diagonal han de coincidir el sentit de gir, els que estaran al 

costat vermell esquerre i al blanc dret han de girar en sentit a les agulles del rellotge. 
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Per contra, els motors del vermell dret i del blanc esquerre han de girar en sentit 

contrari, al contrari que les agulles del rellotge.  

5.2 Connexions 

Quan ja tinguem tot això muntat ens centrarem en la part de les connexions.  

Primer de tot, hem de connectar els variadors de velocitat amb el controlador principal. 

Aquests variadors han d’estar units amb els motors pels connectors que hem soldat 

abans: bananes RC. Per tant, tindrem connectat del M1 al M4 perquè és un 

quàdcopter. Tot i que, el controlador principal disposa fins a sis motors, això vol dir 

que podria fer volar un hexacòpter. El F1 i F2 que hi ha a sota de les connexions dels 

motors són per controlar un sistema gimbal amb una càmera.  

Un gimbal és una plataforma motoritzada que es controlada des de l’emissora per 

diversos sensors, amb la finalitat de mantenir una càmera estabilitzada 

independentment del moviment que es pugi produir. Aquest mecanisme permet gravar 

o prendre bones fotos perquè cap en surti malament. 

En el meu cas no es faran servir aquestes connexions, ja que no tinc aquest dispositiu 

per poder controlar i canviar l’objectiu de gravació durant el vol. 

A continuació, farem les connexions que uneixen el cervell amb el receptor. 

Al controlador tenim unes lletres A, E, T, R, U que són els moviments que podem fer 

amb el quadcòpter.  

 



Construcció d’un quadcòpter 
 

 
Esther Moreno i Rodríguez  28 

 

Cada moviment assignat per una lletra va connectat a un canal del receptor. Però ho 

hem de col·locar amb un cert ordre perquè tingui sentit quan el controlem amb els 

joysticks.  

Els joysticks són les dos palanques de comandament que té l’emissora per fer els 

moviments que hem explicat anteriorment; amunt i avall, esquerra i dreta...  

El canal 1 aniria amb el roll control, el canal 2 amb el pitch control, el 3 amb el throttle 

control, el canal 4 amb el rudder control i per acabar el canal 5 amb el controlador del 

Mode Switch (per engegar i apagar). 

Si no els connectéssim d’aquesta manera a l’hora del vol ens seria una mica més 

difícil.  

Per exemple: si al canal 1 hi connectem el throttle control, automàticament el control 

del joystick dret canviaria i al moure’l d’esquerra a dreta no canviaria de costat, sinó 

que aniria amunt i avall. 

 

Figura  27: representació visual de l’exemple esmentat. Font: elaboració pròpia. 

A continuació tenim X1, X2, X3.  
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La connexió X1 té la mateixa funció que els esmentats F1 i F2 de l’altre extrem del 

controlador principal. La diferència és el tipus de moviment que fan, si gira, si es vol 

apropar a l’objectiu... 

El port X2 és per connectar el receptor. El receptor que utilitzo és el tradicional i que 

és compatible amb l’emissora. 

La connexió X3 es connecta el port V-SEN, que proporcionarà l’energia a la resta del 

circuit, ja que està connectat amb la bateria Lipo de 2200mAh. 

Per acabar, ens falta connectar les dues últimes coses: el LED i el GPS. Aquestes les 

connectarem sobre les altres de forma horitzontal. 

 

En l’esquema següent trobareu les connexions entre els diferents elements que faig 

servir per fer volar el meu quadcòpter. Un de manera electrònica i l’altre de forma 

visual. 

 

 

 

Figura  28: esquema electrònic de les connexions dels components del quadcòpter. Font: elaboració pròpia. 
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Esquema visual: 

 

Figura 29: esquema visual de les connexions dels components del quadcòpter. Font: elaboració pròpia. 

 

Quan haguem fet el muntatge de les connexions podrem seguir amb el muntatge del 

quadcòpter.  

5.3 Muntatge final 

A continuació fixarem els diferents aparells que hem connectat. 

Primer de tot, necessitem una cinta de doble cara. Amb unes estisores tallem un 

quadrat de 2x2cm i l’enganxem a la part posterior del controlador principal amb la 

placa, vigilant que la creu que hi ha dibuixada quedi al centre de la placa inferior.  

Seguidament, amb ajuda d’unes brides i amb més cinta de doble cara, enganxem el 

V-SEN i el LED en braços diferents. S’ha detenir en compte que el pes s’ha de 

distribuir de la forma més equitativa possible. 

A la part de darrere de la placa inferior hi posarem el receptor FS-iA6 amb una brida. 
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També podem utilitzar el mateix mètode per ajuntar els cables de les connexions amb 

el cervell, perquè no en surti cap per fora de la superfície de la placa. 

Tot seguit, agafem la placa superior, que és més petita que la inferior, i la collem als 

braços del quadcòpter. 

Abans de collar els dos últims cargols del braç blanc, concretament el de la dreta, s’ha 

de muntar el GPS.  

 

 

Disposem d’un suport metàl·lic, amb forma de creu, pel qual s’ha d’enganxar un pal 

de color negre amb cola forta, perquè quedi ben fixat. A sobre del pal s’ha de col·locar 

un altre suport, aquest cop pla i circular, i per la part superior haurem de fixar el GPS 

amb cinta de doble cara. 

El GPS disposa d’una fletxa de color vermell, aquesta ha de senyalitzar el nas, és a 

dir, en direcció als braços vermells del quadcòpter. 

Fotografia 30: procés per muntar el 

suport del GPS. Font: elaboració 

pròpia. 

Fotografia 31: peces de l’estructura del 

GPS. 

Font:http://es.aliexpress.com/store/produ

ct/DJI-Naza-M-Lite-GPS-Combo-Multi-

Flyer-Version-Lite-DJI-NAZA 
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Fotografia 32: quadcòpter amb el GPS senyalant el nas. Font: elaboració pròpia. 

Per acabar el muntatge mecànic, només falta la font d’alimentació perquè pugui volar. 

La bateria Lipo la situarem al mig de la placa superior. Per fer-ho és necessari utilitzar 

un material que sigui resistent i fàcil de treure, ja que l’haurem de treure i anar posant 

per carregar-lo. Per aquest motiu he utilitzar belcro. Tallem una tira de 3cm i enganxem 

una part a la placa i l’altra a la bateria.  

Per precaució vaig comprar una polsera de belcro per la bateria, per assegurar-la del 

tot. També és podria fer amb una cinta i un llaç, ja que la placa disposa de forats per 

lligar. 

A continuació, trobarem fotografies del quadcòpter acabat. 
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Fotografies 33 i 34: quadcòpter f-450 construït. Font: elaboració pròpia. 
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6.  PROGRAMACIÓ DEL QUADCÒPTER 

6.1 Introducció 

Per realitzar la programació és necessari la 

emissora i l’ordinador. 

L’emissora que vaig triar pel meu quadcòpter és la 

Flysky FS-i6 de 2,4GHz. Aquesta emissora 

disposa de sis canals. 

També es podria fer servir per pilotar qualsevol 

altra aeronau a radio control, com: avions, 

helicòpters, altres tipus de multicòpters, velers...  

Aquesta part del treball ha sigut la més 

complicada i alhora la que més temps he hagut de dedicar. El motiu és perquè no 

estava familiaritzada amb el sistema de configuració de l’emissora, ja que disposa de 

molts paràmetres i opcions, els quals pots canviar i editar perquè s’adeqüi al que 

busques.  

Tot i això, he pogut configurar les parts més bàsiques perquè el multi-rotor pogués 

enlairar-se i volar. 

6.2 Passos per la configuració 

6.2.1 Primer pas: descarregar el programa 

L’ordinador que utilitzarem requereix un programa, el qual el podem trobar dins la 

pàgina web oficial de dji.  

 Què és dji? 

Dji és una companyia tecnològica xinesa que porta nou anys fabricant vehicles aeris 

comercials i recreatius per la fotografia, videografia... que s’ha expandit arreu del món. 

Fotografia 35: emissora Flysky FS-i6 de 

2,5GHz.Font:http://www.rctecnic.com/emisora

s/3721-emisora-flysky-fs-i6-24ghz 
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Per descarregar-lo hem d’introduir el tipus de controlador aeri que tenim, en aquest 

cas Naza M-Lite. Seguidament, apareixeran el Naza-M firmware i els drivers que 

necessitem.   

6.2.2 Segon pas: connectar el dron al PC 

Un cop finalitzada la descàrrega necessitem connectar el quadcòpter amb l’ordinador 

utilitzant un cable USB, ja que el dispositiu LED disposa d’un port per la configuració. 

6.2.3 Tercer pas: PC i emissora 

Un cop haguem obert el programa tenim de sis apartats diferents: view, basic, 

Advanced, tools, upgrade i info. 

 

Figura 36: vinyeta principal del programa dji. Font: elaboració pròpia. 

1.View 

En aquest espai podrem veure les configuracions i els ajustaments que haurem de 

realitzar perquè el multi-rotor funcioni correctament i s’adapti a les nostres necessitats. 

És un recurs on abasta tot el que és essencial alhora de realitzar el vol. 
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Figura 37: captura de pantalla de l’apartat de view. Font: elaboració pròpia. 

 

2. Basic 

Aquest apartat disposa de tres subapartats: Aircraft, Mounting i RC. 

-Aircraft: 

Primer de tot, començarem pel mode bàsic, concretament dins el primer apartat 

anomenat aircraft. A continuació, seleccionem el tipus de multi-rotor. En aquest cas 

és un quadcòpter x de tipus mixt, ja que els motors 1 i 3 giren en sentit antihorari i el 

restants en horari, i també perquè el nas està situat a la part del mig dels braços del 

primer i segon motor. 

Per saber on és el nas, només hem de mirar la direcció de la fletxa del GPS, ja que 

està en la mateixa direcció que el controlador de NAZA. 
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Figura 38: captura de pantalla del sentit de rotació  

i numeració dels motors. Font: elaboració pròpia. 

-Mounting: 

A continuació dins del mounting tenim la localització i la orientació. Hem de comprovar 

que el controlador principal de Naza estigui orientat de la mateixa manera que el GPS. 

Si no és així hem de revisar l’apartat anterior per assegurar-nos que ho hem fet 

correctament.  

Un cop fet això s’ha de posar les coordenades, utilitzant els eixos X, Y, Z.  

-L’eix Y és la línia imaginària que passa pel centre del controlador, de dreta a 

esquerra.  

-L’eix X és la que passa de davant a darrera. 

-L’eix Z és la que creua de d’alt a baix. 

En el meu cas el GPS esta situat a 5cm als eixos X i Y, i a 11cm de l’eix Z. Els signes 

s’estableixen d’acord amb les coordenades cartesianes. 
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Figura 39: captura de pantalla dels eixos i les coordenades. Font: elaboració pròpia. 

-RC: 

A continuació ens situarem al següent subapartat, RC.  

Tot seguit, s’ha de seleccionar el tipus de receptor del qual disposem, que és un 

tradicional. 

Seguidament, s’ha de calibrar el comandament dels joysticks segons el que vam 

connectar al controlador principal, és a dir, al A, E, T, R.  

Per fer-ho correctament hem d’agafar els dos joysticks i al moure’ls hem de revisar 

que els extrems de cada moviment sigui també l’extrem de la línia de calibració. 

Per exemple, si el joystick dret el movem fins a l’extrem dret, hem de veure que 

l’indicador també és mou fins al seu extrem. 

 

Figura 40: captura de pantalla del comandament de calibratge dels joysticks. Font: elaboració pròpia. 

Hem d’efectuar els moviments fins a assegurar-nos que estan ben calibrats. Això 

serveix per controlar amb precisió els moviments del teu quadcòpter. 
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Tot seguit explicarem les tres varietats de vol: 

-Manual: aquest model és per experts o professionals de vol, ja que no hi ha 

cap moviment automàtic. Contraresten les forces del vent i l’han de mantenir estable, 

han de donar sempre potència... 

 -Atti: és gairebé igual que el mode GPS, s’estabilitzarà la seva altitud, la seva 

inclinació... però el que el diferencia és a nivell de comandament ja que no manté la 

seva posició en l’espai, com tampoc intenta contrarestar cap influència externa, és a 

dir, en aquest model el quadcòpter manté la seva inèrcia. Per exemple, si hi ha vent 

anirà en aquesta direcció llevat que nosaltres corregim la posició.  

El que s’ha de tenir en compte a l’utilitzar aquest mètode és que el mode failsafe 

(sistema a prova de fallides) funciona de manera diferent que en el GPS, això vol dir 

que si perdem el senyal del satèl·lit, el quadcòpter descendirà on estigui en aquell 

moment, ja que no recorda la posició inicial d’enlairament. Aquest mètode pot provocar 

que caigui sobre una bassa d’aigua, en una superfície no plana... i com a 

conseqüència trencar-lo. 

 -GPS: s’encarrega de mantenir l’altitud i la posició en el espai, és a dir, si al 

multi-rotor el fas anar endavant i deixes el joystick, es mantindrà en una posició fixa, 

no seguirà cap inèrcia. En mode failsafe tornarà a la posició inicial. 

Per poder tenir aquestes varietats de vol al receptor i poder-les canviar durant el vol, 

les hem de col·locar adequadament a les posicions de la palanca SWC de l’emissora. 

El SWC està situat a la part superior dreta d’aquesta.  

A la primera posició col·locarem el mode de vol GPS, a la segona el mode Atti i a la 

tercera el mode manual. Aquest ordre pot variar. 

Figura 41: captura de pantalla de les diferents varietats de vol. Font: elaboració pròpia.  
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Fotografia 42: senyalització de la palanca SWC respecte l’emissora. Font: http://www.aliexpress.com/item-

img/New-Flysky-FS-i6-AFHDS-2A-2-4GHz-6CH-Radio-System-Transmitter 

Per fer-ho és necessari entrar al menú de l’emissora, dins les funcions. En aquest 

disposem d’un apartat de canals auxiliars, allà hem de seleccionar la palanca que vols 

utilitzar, en aquest cas el SWC, i col·locar-li els tipus de vol (Atti, manual i GPS) en les 

diferents posicions. Aquest procediment s’ha de fer mentre mous els percentatges del 

calibratge amb l’emissora. 

A l’emissora disposem de més palanques, però no és necessari fer-les servir. Tot i 

això, es podrien guardar diferents vols o altres configuracions. 

3. Advanced 

Dins l’apartat hi ha tres subapartats: Motor, F/S i Voltatge. 

-Motor: 

El motor Idle Speed és la velocitat més baixa que pot arribar el quadcòpter. El nivell 

més utilitzat és el recomanat, ja que aquesta velocitat està situada entre l’alta i baixa 

velocitat.  

A l’hora de fer servir els motors, hi ha un sistema de seguretat per engegar i apagar-

los. És necessari que el joystick dret estigui a la part inferior esquerra i l’altre a la 

inferior dreta.  

Per altra banda, per aturar-los hi ha dos formats per escollir: 

 -Immediatament: quan els motors estan sota el 10% d’acceleració i 

disminueixen la seva potència, o bé quan aguantem clicat més de cinc segons el 

joystick esquerre, el de l’acceleració. A més a més, si no augmentes l’acceleració per 

sobre del 10% a l’hora d’engegar-lo durant més de tres segons també s’apagaran. 
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 -Intel·ligent: aquest format fa servir el mateix per iniciar-los com per aturar-los.  

En el meu cas he escollit el segon format, l’intel·ligent, ja que d’aquesta forma ho podré 

fer manualment i de la mateixa manera des de l’emissora. 

-F/S: 

El F/S et permet escollir el tipus de mètode a prova de fallides quan utilitzes el sistema 

de vol GPS. Podem escollir entre: 

 -Aterratge: s’activarà quan perdi el senyal des del control i farà un aterratge en 

aquell moment i posició. 

 -Tornar a casa i aterrar: abans de iniciar el vol i fer servir aquest format, s’ha 

d’aguantar pressionat el joystick de l’acceleració, durant sis segons i s’adquireixen el 

satèl·lits necessaris, i en vuit assegures la correcta gravació. Per tant, quan el senyal 

es perdi el quadcòpter tornarà a la posició on ha iniciat el vol. 

És molt important que el senyal del GPS sigui bo perquè, sinó, no podrà complir les 

ordres anteriors. 

-Voltatge: 

Aquest programa disposa d’un ajustament molt útil per controlar el voltatge de la 

bateria.  

Hem de posar el primer voltatge perquè ens avisi per primer cop amb la llum LED, en 

el meu cas a 10,8V, i després el segon voltatge 10,5V que aquesta vegada descendirà 

lentament en direcció al terra. 

 

4.Tools 

Per graduar i equilibrar el pes és precís que col·loquem el multi-rotor sobre una 

superfície plana i ens esperem uns segons. Durant aquests segons el sistema gravarà 

la posició horitzontal, ja que és la posició estable i equilibrada, perquè el pes que 

suporta no està proporcionalment distribuït pel multi-rotor.  
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5.Upgrade 

Upgrade són les possibles actualitzacions i millores que els propietaris del programa 

poden afegir. D’aquesta manera pots anar actualitzant les versions quan t’informin que 

hi ha una de nova disponible. 

6.Info 

La info és informació on pots indagar de manera online i fer-te un compte d’usuari del 

programa, però si no te’n fas el pots utilitzar igualment i gratuïtament. 
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7.  TAULES I CÀLCULS 

En aquesta taula trobem les característiques principals dels motors: el corrent, 

l’empenta, la potència, l’eficiència i la velocitat. Els càlculs estan fets en condicions 

ideals, sense pèrdues. 

A partir de les dues primeres, la corrent i l’empenta, he realitzat el gràfic següent: 

Figures 43 i 44: taula amb característiques dels motors i gràfic de l’empenta segons el corrent.  

Font: elaboració pròpia. 
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El gràfic ens relaciona l’empenta en grams d’un motor envers el corrent que li 

proporciona.  

Aquests elements ens permetran obtenir els càlculs que hi ha a continuació. 

 -Calcularem la duració del multi-rotor en sustentació, és a dir, sense que es 

produeixi cap acceleració i, per tant, es mantingui quiet en una posició fixa. 

Primer de tot, hem de calcular la força que farà cada motor. Serà una força de 2,45N 

per cada motor i 250gr d’empenta. 

A partir dels 250gr i a partir del gràfic hem de calcular els Amperes. Aquest càlcul el 

farem amb el pendent entre dos punts, concretament entre 2 i 3A. 

 

A partir del pendent i de l’equació que trobarem a continuació podem troba el corrent 

a 250gr. 

 

El resultat obtingut (2,43A) s’ha de multiplicar per quatre motors, i d’aquesta manera 

obtindrem la total. 

2,43A x 4motors = 9,71A totals 
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Per acabar, hem de calcular els minuts de vol que tindria amb una bateria de 

2200mAh. 

 

En conclusió, disposarem de 13,59minuts d’autonomia amb les característiques 

anteriors. 

 -També podem calcular l’acceleració dels motors si suposem que tenim una 

intensitat regular, jo ho calcularé amb una intensitat de 5A.  

 

Ara tenim la força d’empenta dels quatre motors i els hi hem de restar la força 

gravitatòria, ja que la força de 16,87N va en sentit contrari que l’acceleració. 

16,87 – 9,81 = 7,06N 

Sabem que la suma de les forces és igual a la massa per l’acceleració, gràcies a la 

segona llei de Newton. 

     F = m · a 

7,06 = 1kg · a 

a = 7,06m/s2  

El meu quadcòpter de massa 1kgr amb una intensitat de 5A tindrà una acceleració de 

7,06m/s2. 

 

 

  

M
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8.  PRESSUPOST 

El pressupost d’aquest treball és el següent: 

Components 
Preu unitari 

(€) 
Unitats Preu total (€) 

NAZA M-Lite + GPS 132,27 1 132,27 

Motor brushless EMAX MT2213 de 
935kV 

13,21 4 52,84 

Variador de velocitat EMAX Simon, 30A 7,93 4 31,72 

Hèlix 1,79 4 7,16 

Bateria Lipo 21,95 1 21,95 

F-450 frame 29,00 1 29,00 

Emissora Flysky FS-i6 2,4GHz de 6 
canals i receptor 

89,00 1 89,00 

Display LED amb 2 alarmes de baix 
voltatge 

9,90 1 9,90 

TOTAL (IVA inclòs) 373,84 

 

El preu total del quadcòpter és de 373,84€. Tot i això, aquest preu és només pels 

components de l’aeronau. També és cert que trobem multi-rotors més barats i que ja 

estan muntats.  

Com podem observar, construir-ne un no és gaire econòmic. Tot i que, no he tingut en 

compte altres materials que he necessitat per acabar-lo d’enllestir, com els tubs 

termoretràctils, les brides, la cinta de doble cara, l’estany...  

Tanmateix, els aficionats en aquest àmbit acostumen a gastar-se molt i molt més, ja 

que cada vegada volen una aeronau més específica i especialitzada per les 

aplicacions les quals els utilitzin. Per exemple, si un aficionat li agrada gravar vídeos 

de paisatges, cada vegada anirà millorant el sistema i la qualitat. 

Fotografia 45: taula de pressupost del quadcòpter. Font: elaboració pròpia. 



Construcció d’un quadcòpter 
 

 
Esther Moreno i Rodríguez  47 

 

9.  VOLS 

Durant el tram final del treball he fet volar la meva aeronau diverses vegades en llocs 

diferents, per veure i controlar el seu funcionament. 

 El primer cop que vaig fer-lo volar no va anar del tot bé, ja que no havia fet volar mai 

cap vehicle aeri a control remot i, a més a més, estava nerviosa perquè funcionés 

correctament. Per aquests motius vaig perdre el control durant uns segons, això va 

ser suficient perquè el multi-rotor comencés a volar en direcció al cel. Per sort, hi havia 

un arbre i el va aturar, com tampoc va patir cap dany. 

Tot i descartant la meva primera experiència, la resta de vols no s’ha produït cap  

problema important. He anat a diferents llocs per fer-lo anar:  

-Als afores de Solsona hi ha un camp d’aeromodelisme de la FAC (Federació 

Aèria Catalana). 

 

Fotografia 46: situació en un mapa del camp d’aeromodelisme de la FAC, representat per un avió. Font: 

http://www.fac.cat/es/especialitats/aeromodelismo/campos-de-vuelo-reconocidos 

 

http://www.fac.cat/es/especialitats/aeromodelismo/campos-de-vuelo-reconocidos
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És una extensió molt ben adaptada per aquest tipus d’aficions, ja que compta amb un 

carril d’asfaltatge per avionetes i un escenari de visió pels controladors. 

 

Fotografia 46: representació d’un vol del quadcòpter en el camp d’aeromodelisme. Font: elaboració pròpia. 

Durant el vol havies d’anar equilibrant la nau i inclinar-la en contra del sentit del vent 

a causa d’aquest. 

-També vaig anar al camp de futbol de gespa artificial de Can Bajona. 

Fotografia 47: vol del quadcòpter a Can Bajona. Font: elaboració pròpia. 
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10. PLÀNOLS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  NOM         Esther       INSTITUT 

  COGNOMS        Moreno Rodríguez    FRANCESC RIBALTA 

   ESCALA:       Treball de recerca   

1 : 3                  Títol:   Alçat 
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  NOM         Esther       INSTITUT 

  COGNOMS        Moreno Rodríguez    FRANCESC RIBALTA 

   ESCALA:       Treball de recerca:   

1 : 3         Títol:   Planta 
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11. CONCLUSIONS 

Malgrat tots els inconvenients que m’he anat trobant durant aquets darrers mesos de 

recerca, el meu objectiu s’ha complert. He pogut construir un quadcòpter que 

funcionés correctament. 

També sabia que era un treball ambiciós i costós, però vaig seguir endavant amb 

aquesta idea. He de reconèixer que en certs moments no sabia si me’n sortiria, però 

no vaig desistir. 

Volia estudiar l’aeromodelisme i la construcció d’un vehicle aeri, ja que era un camp 

que em cridava l’atenció i que a simple vista m’agradava. A més a més, d’aprendre 

sobre això també he ampliat el saber en altres aspectes. Per exemple, he après a 

utilitzar un sistema que al principi m’era totalment desconegut, el sistema de 

programació de l’emissora, com també el programa que el comunica des de 

l’ordinador. Cal destacar que no ha sigut gens fàcil aquest aprenentatge i per aquest 

motiu estic orgullosa de saber-lo fer anar. 

El fet d’haver sigut competent per construir un objecte que sigui capaç d’enlairar-se i 

que realitzi els moviments que desitgis des de la distància, em crea certa satisfacció 

personal. 

Tot i que, el més interessant no és fer-lo volar sinó aprendre i veure d’on surt i com 

origina aquest vol. Veure’l volar i no entendre que està succeint ens cridarà l’atenció 

durant uns instants i després no li donarem importància, però el que de debò ens 

captivarà és saber com ho fa i que succeeix realment, com també veure que tot el teu 

esforç durant aquests mesos ha valgut la pena. 

Cal dir que gràcies al treball disposo d’un vehicle pel meu ús particular, el qual penso 

utilitzar. També he pensat que en un futur podria millorar-lo adquirint una càmera amb 

sistema gimbal per gravar i prendre fotografies de paisatges des d’una perspectiva 

aèria. 

També, podria millorar un aspecte de seguretat, tot i que més aviat és per prevenció, 

el fet de posar una carcassa externa al voltant de les hèlixs. D’aquesta manera si 

s’apropés a qualsevol cosa no provocaria cap dany o desperfecte, ja que no arribaria 
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a tocar-lo. També et proporcionaria més confiança alhora de fer-lo volar si et trobessis  

en un espai reduït o amb companyia. 

Però, la conclusió la qual he arribat ha sigut que de tot en pots treure un profit. Totes 

les hores dedicades a la tasca, ja sigui per buscar informació, per desenvolupar el 

projecte, per redactar-lo... és important, tot el que es troba com el que no es troba, ja 

que de tot en pots treure algun profit. Per això vull relacionar-lo amb un refrany popular 

que diu: “el saber no ocupa lloc”. 
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13. GLOSSARI 

UAV: “Unmanned Aerial Vehicle” són Vehicles Aeris no Tripulats. 

Dron: és una adaptació de l’anglès drone i el definiríem com qualsevol vehicle que es 

controli amb control remot. 

Anemòmetre: és un aparell dissenyat per a mesurar la velocitat del vent. 

MUAV: “Micro Unmanned Aerial Vehicle” que traduït seria “Micro Vehicle Aeri No 

Tripulat”. 

UCAV: “Unmanned Combat Aerial Vehicle” que seria “Vehicles Aeris de Combat no 

Tripulats” 

PPM: és una unitat que s’utilitza per valorar la presència d’elements petits, literalment 

seria parts per milió.  

DDS: Distribució dinàmica del espectre. 

Servomotor de modelisme “servo”: és un dispositiu actuador que té la capacitat 

d’ubicar-se en qualsevol posició dins del seu rang d’operació i de mantenir-se estable 

en aquesta posició.  

Gimbal: és una plataforma motoritzada que es controlada des de l’emissora per 

diversos sensors, amb la finalitat de mantenir una càmera estabilitzada 

independentment del moviment que es pugi produir. Aquest mecanisme permet gravar 

o prendre bones fotos perquè cap en surti malament. 

Joysticks: són dos palanques de comandament de l’emissora que les fem moure per 

realitzar els moviments de gir sobre un eix, de canvi de direcció, d’aixecament i per 

anar endavant i darrere. 

Dji: és una companyia tecnològica xinesa que porta nou anys fabricant vehicles aeris 

comercials i recreatius per la fotografia, videografia... que s’ha expandit arreu del món. 

 

  

https://ca.wikipedia.org/wiki/Anem%C3%B2metre
https://ca.wikipedia.org/wiki/Vent

