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• Totes les proves s’han de fer sense hèlixs per evitar 

accidents.

• S’han de seguir tots els passos de la configuració per a 

que el vehicle sigui segur.

• Fer la configuració en un espai ample on et puguis moure 

sense problemes.

Eines

Ordinador hudron

Cable USB-micro USB

Telemetria

Emisora

Advertències

1 2



1

Connectar el dron a 
l’ordinador amb un 
cable USB - micro USB.

2
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Seleccionar el port 
COM de la placa 
controladora correcte .
COM 3.
Velocitat: 115200.

Obrir l’aplicació Mission 
Planner.
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Seleccionar la opció 
Wizard.

Anar a la pestanya Initial 
Setup.

Seleccionar el tipus 
de vehicle que es 
vol configurar. En el 
cas de Hudron és un 
multirotor.
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Quan es doni a Next 
es descarregarà el 
firmware adequat a la 
placa controladora 
segons el tipus de 
vehicle i frame escollits 
prèvimanet.

Tornar a seleccionar 
el port COM correcte 
on es troba la placa 
controladora.

Dins la categoria 
multirotor escollir 
el tipus de frame del 
vehicle. Hudron té 
forma d’X.

Aquesta operació pot 
trigar uns minuts.



Girar el vehicle a 
l’esquerra.

Posició horitzontal.
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Calibratge de 
l’acceleròmetre. Això 
implica posicionar 
el dron en diverses 
posicions perquè ell 
determini en quina 
posició es troba 
respecte el terre.



Girrar el vehicle a la 
dreta.
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Aixecar la part 
davantera del vehicle.

15

Aixecar la part trasera 
del vehicle.
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Posar el vehicle cap per 
avall.

Calibratge completat.

Calibratge del GPS, 
es tracta de fer girar 
el vehicle en els eixos 
principals.
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Seleccionar la opció 
corresponent. 
En aquest cas APM 2.5 
with non 3DR.
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El model Hudron 
no compta amb cap 
element opcional de 
Sonar.

21

A mesura que es vagi 
girant el vehicle aniran 
apareixent punts 
segons la trajectòria 
descrita. Un cop el 
programa consideri 
que és suficient 
automàticament pararà 
i guardarà el calibratge.



Punt important, 
comporbar que tots 
els comandaments 
funcionen en el canal 
correcte.
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Hudron disposa de tres 
modes de vol:
• Auto: per fer les 

rutes.
• Loiter: mode GPS.
• Stabilize: el GPS fa 

correccions dels 
nivells roll i pitch. 

24

Throttle Pitch

Roll Yaw 
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No es modificarà cap 
valor en aquest apartat.

25

26

Ha d’estar deshabilitat 
el GeoFence.

Does the autopilot have gps lock?

Can you arm the autopilot?
Please try arming with your transmitter.

NOTE: Props may spin!

Tots els punts han 
d’estar verds per poder 
armar el vehicle.



Receptor

Calibrar els variadors 
amb l’emisora.
Connectar el variador 
amb el cable de senyal 
al canal del throttle del 
receptor.

Quan es connecta la 
bateria tenir l’estic del 
thottle amunt i quan 
acaben els xiulets 
baixar-lo tot abaix.
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Última pantalla 
del configurador. 
Informa de pàgines 
de documentació de 
l’arducopter.
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30

Pestanya Initial Setup - 
Optional hardaware - Sik 
Radio.
Fer click a Load Settings. 
Comprobar que tant en 
el local com en el remote 
apareguin els mateixos 
valors. Si no modificar 
i fer copy required to 
remote. 
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Seleccionar el port COM 
on està connectada la 
telemetria.
COM 4. 
Velocitat: 57600.

Desconnectar el vehicle 
de l’ordinar i connectar 
la telemetria. Posar la 
bateria al vehicle.



Des de Flight Data - Servo 
es pot comprobar el 
correcte funcionament 
d’aquest.
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FAQS
• Com es pot canviar 

un canal que està 
invertit?

S’ha d’anar a Config/Tunning - Full 

Parameter List i buscar els paràmetres 

RCMAP_PITCH, RCMPA_ROLL, 

RCMPA_YAW o RCMAP_THROTTLE 

i indicar el canal correcte. Si es 

modifica, clicar Write Params.

• Com es pot canviar el 
canal associat a una 
acció?

S’ha d’anar a Config/Tunning - Full 

Parameter List i buscar el paràmetre 

RCX_REV corresponent al canal i 

modificar el valor:

• Si posa 1 posar un 0

• Si posa 0 posar un 1

Si es modifica, clicar Write Params.

Aquest missatge significa que el 

pre-armat ha fallat perquè algun 

component no estava OK.

En Config/Tunning - Full Parameter 

List, el paràmetre ARMING_CHECK 

indica les comprobacions que es fan 

per poder armar. Aquest paràmetre 

és editable, però és recomenable que 

estigui a 1 que vol dir que comprovi 

tot. Si es modifica, clicar Write Params.

• Si s’intenta armar des 
de l’ordinador apareix 
el missatge d’error 
Command rejected by 
Mavlink.



Els valors que apareixen a la pàgina 

de testejar el servo indiquen el 

recorregut que aquest fa. Modificar 

els valors del servo corresponent i 

testejar-ho.

• Com ajustar el 
recorregut del servo?

POSSIBLE CAUSA: Falta dels drivers 

necessaris a l’ordinador perquè 

detecti l’USB de la telemetria. 

SOLUCIÓ 1: Anar a Administrador de 

dispositivos de l’ordinador i mirar els 

Puertos (COM y LPT), si no apareix 

l’USB de la telemetria, insta·lar els 

drivers.

Si tot i així continua sense funcionar, 

SOLUCIÓ 2: Probar a connectar la 

telemetria amb un altre cable USB, 

perquè hi ha alguns que no els detecta.

• Què significa el 
missatge d’error fail 
command mode que 
apareix quan intentes 
carregar les dades de 
la telemetria?



No arma i dóna el missatge GPS:No Fix 

pot ser perquè el flight mode requereix 

del GPS.

Solució: utilitzar programa extern 

per configurar GPS.

• Missatge GPS: No Fix.

1 Instal·lar un arxiu hexadecimal a 

la placa controladora de vol.

Initial Setup - Install Firmware 

-Load Custom Firmware

2 Obrir el programa U-center 

i seleccionar el port COM de 

la placa controladora de vol. 

Velocitat: 9600.

3 Tools - GNSS Configuration, 

seleccionar l’arxiu corresponent 

al model del GPS i clicar File>GNSS.



4 Desconnectar el port COM i tornar 

a Mission Planner i instal·lar la 

versió de firmware que teniem 

prèviament. Initial Setup - Install 

firmware -Pick Previous Firmware.

Anar a Flight Data, posar punts 

allà on es vol anar o introduir les 

coordenades. Definir l’altitud quan 

s’activarà el servo posant la funció 

DO_SET_SERVO i el número de servo.

• Com programar una 
ruta?
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