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Resum 

 
Aquest treball és fruit de la necessitat de proporcionar una alternativa a aquells 
professionals que el seu treball diari impliqui la directa exposició a gasos 
contaminants. Concretament aquells que la seva activitat impliqui fer una 
revisió quotidiana cada determinat temps a les calderes de les llars i mesurar 
si hi ha alts nivells de monòxid de carboni a causa de la mala combustió 
d'aquestes, posant així en risc la seva pròpia salut. 
 
D'aquí sorgeix la idea de fer la mesura utilitzant la tecnologia drone, la qual 
últimament està en auge per la gran varietat de possibilitats que ens pot oferir. 
Un cop s'hagi fet la mesura mitjançant el drone, es genera un mapa de control 
d’emissions de monòxid de carboni, evitant així el contacte directe. 
 
El projecte inclou un estudi de la metodologia utilitzada fins al moment i l'estat 
en què es troba el desenvolupament de la idea. S'estudia quin tipus 
de drone és més convenient per l'aplicació i es fa el muntatge d'aquest 
juntament amb un ordinador a bord i els sensors necessaris. 
 
Un cop realitzat el muntatge, es crea el software i es testeja gràcies a diferents 
proves de vol i simulacions. 
 
Per últim s'estudia la normativa vigent, els resultats obtinguts i les mancances i 
les possibles millores que podem afegir per tal d’augmentar l'eficiència i la 
seguretat de l'equip de mesura. 
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Overview 
 

 
This work was born with the intention of giving an alternative solution to those 
professionals exposed to polluting gases, especially those who have to do daily 
inspections in homes to check the proper combustion of boilers risking their 
own health. 
 
From this problem arises the idea of doing this review using drone technology, 
increasingly used and known, in order to generate a map for the control of 
emissions (carbon monoxide) without direct contact. 
 
The work includes the methodology used to date. The most suitable type of 
drone for this application is studied and mounted together with all the 
necessary hardware. 
 
Once assembled, we create the software and see how it works thanks to 
different tests and flight simulations. 
 
Finally, we study the current regulations, the results obtained and the possible 
improvements that we can add in order to increase the efficiency and safety of 
the measuring equipment. 
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INTRODUCCIÓ 
 
 
Aquest projecte consta de quatre capítols en que s’analitza l’aplicació dels UAV 
en la nostra activitat diària i, concretament, s’intenta millorar l’experiència 
professional d’aquells treballadors que han de tenir un contacte quasi directe 
amb gasos generats per la mala combustió de les calderes.  
 
La primera part del treball està formada per la recerca d’informació amb la 
finalitat de conèixer l’estat actual de la idea a desenvolupar, el sistema utilitzat 
per mesurar gasos i  saber tot allò que estigui relacionat amb la captació de 
nivells de contaminants. A la vegada, definim l’objectiu d’aquest projecte i la 
metodologia que se seguirà. 
 
Tot seguit, comencem el desenvolupament del projecte, comparant els 
diferents tipus de drone i seleccionant el més ideal per la nostra missió. Es fa 
un resum de cadascun dels components i es mostrà perquè han sigut aquests 
escollits depenent de la nostra necessitat. Es calibra tot el firmware i 
seguidament s’incorpora el hardware necessari per realitzar l’estudi 
mediambiental i es creen els programes necessaris per arribar a generar el 
mapa pel control d’emissions.  
 
Un cop realitzat el nostre prototip, s’analitzen els resultats. Es comença amb un 
resum de característiques de l’aeronau, seguit de les proves de vol realitzades i 
una simulació de l’aplicació per acabar amb els diferents obstacles trobats i les 
possibles millores a afegir. 
 
Finalment, trobem una conclusió dels resultats que s’han anat assolint durant la 
realització del projecte juntament amb una petita opinió que sorgeix després de 
la captació d’informació  veient l’estat global de les aplicacions drone. 
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GLOSSARI 
 
UAV (Unmanned Aerial Vehicle): Tipus d'aeronau, reutilitzable i sense persones 
a bord, dissenyat per a complir tasques de caràcter civil o militar controlat per 
un humà a distància o amb un cert grau d'autonomia 
 
UAS (Unmanned Aerial System): Terme genèric per referir-se a el sistema 
d'aeronaus tripulades. A diferència de l'UA que fa exclusivament a la pròpia 
aeronau, el sistema integra el dispositiu, l'enllaç de comunicacions i l'estació de 
terra. 
 
RPA (Remotely Piloted Aircraft): Aeronaus no tripulades que són operades 
mitjançant control remot. Aplicat principalment als dispositius destinats a 
l'aviació comercial. 
 
Dron : Denominació popular de les aeronaus tripulades. Prové de l'àmbit militar 
durant els anys 40 és un terme aplicat als avions espia utilitzats en les 
campanyes bèl·liques. 
 
EASA:  L'Agència Europea de Seguretat Aèria és una agència de la Unió 
Europea (UE) que té responsabilitats en l'àmbit de la seguretat de l'aviació civil. 
 
AESA: l'Agència Estatal de Seguretat Aèria, també coneguda per l'acrònim 
AESA, és una agència estatal encarregada de la seguretat de l'aviació civil en 
l'àmbit territorial d'Espanya. La seva fundació data de l'any 2008, arran de la 
promulgació de el Reial Decret 184/2008. Es troba adscrita a l'Ministeri de 
Foment, a través de la Direcció General d'Aviació Civil. 
 
BigData: Nom que reben els conjunts de dades, els procediments i les 
aplicacions informàtiques, que, pel seu volum, la seva naturalesa diversa i la 
velocitat a què han de ser processades, ultrapassen la capacitat dels sistemes 
informàtics habituals. Aquest processament de dades massives s'utilitza per 
detectar-hi patrons, podent fer així prediccions vàlides per a la presa de 
decisions. 
 
Firmware: Estableix la lògica de més baix nivell que controla els circuits 
electrònics d'un dispositiu de qualsevol tipus. 
 
PWM (Modulació per amplada de polsos): Tècnica de modulació emprada per a 
codificar un missatge en una sèrie de polsos d'amplada variable. L'aplicació 
més usada és la dosificació de potència. 
 
Datasheet: Document que resumeix el funcionament i d'altres característiques 
d'un component amb el suficient detall per a ésser utilitzat per un enginyer de 
disseny i dissenyar el component en un sistema. 
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PCB (Placa circuit imprès): Un suport físic en el qual instal·lem diferents 
components electrònics o elèctrics que s'interconnecten entre ells com les 
resistències, els condensadors, xips, connectors ... 
 
ADC (convertidor analògic-digital):  Dispositiu electrònic que té la capacitat de 
convertir un senyal analògic en un altre de digital, és a dir, un voltatge en un 
senyal binari 
 
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol): Protocol de xarxa que permet als 
nodes d'una xarxa IP obtenir els seus paràmetres de configuració 
automàticament. 
 
Script: Llenguatge de programació per l'automatització d'aplicacions que 
permet la composició de textos per obtenir noms de fitxers i activació 
condicionada d'aplicacions segons el codi de finalització de les precedents i la 
disponibilitat dels fitxers. 
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CAPÍTOL 1. PRESENTACIÓ DEL PROJECTE 

 

1.1. Estat de l’art 

 
Actualment existeixen molts tipus de tecnologies que ens permeten una gran 
varietat de possibilitats. A la vegada, segueixen sent presents molts processos 
o feines que presenten un risc innecessari i podríem adaptar i facilitar adaptant 
la tecnologia.   
 
La millora de la qualitat de l’aire requereix noves tecnologies per identificar i 
caracteritzar millor les distribuïdes fonts contaminants i avaluar l’exposició 
humana.  
 
Per controlar aquesta qualitat de l'aire, tradicionalment, s'embarcaven els 
instruments de mesura en avions o globus, a més de sol·licitar dades de la 
instal·lació en superfície d'una xarxa de presa de dades. Amb el 
desenvolupament del BigData, podem obtenir "mapes de qualitat de l'aire" amb 
més precisió que mai si combinem les dades recollides de múltiples fonts i 
monitorem en temps real (veure [1]).  
 
Els processos de contaminació atmosfèrica distingeixen entre els impactes 
episòdics (vinculats a accidents o emissors esporàdics) i contaminació amb 
origen continuat. 
 
Les llars, les institucions i els comerços produeixen el 57% de les emissions de 
partícules tant de diòxid de nitrogen com de monòxid de carboni. L'associació 
de fabricants de generadors de calor (Fegeca) calcula que el 85% de les 
calefaccions del nostre país no són eficients i, per tant, resulten més 
contaminants (veure [2]). De fet, segons un informe elaborat per l'Agència 
Europea de Medi Ambient (AEMA) sobre la qualitat de l'aire a Europa, la 
contaminació atmosfèrica constitueix un dels majors riscos mediambientals per 
a la salut individual dels ciutadans europeus. L'Associació Europea de la 
Indústria de la Calefacció (EHI) estima que amb la taxa de reposició de 
calderes actual, que és d'una mitjana del 4% a l'any a Europa, es trigaria a 
renovar totes les calderes més contaminants aproximadament uns 25 anys o 
més. 
 
Actualment la quantificació de les emissions provinents d'aquest tipus de fonts 
fixes es realitza sistemàticament per part del Ministeri de Salut, i mitjançant 
mesuraments in situ que diversos laboratoris nacionals presten com a servei a 
la indústria nacional. Per tant, un professional es troba directament amb 
contacte amb el gas en el moment de mesurar el nivell de contaminació. 
 
Els drones, també coneguts com a UAV o vehicles aeris no tripulats, s’utilitzen 
en múltiples activitats, en són un exemple la fotografia, la vigilància o el control 
d’incendis. Tot gràcies a la possibilitat d’afegir diferents sensors i actuadors, 
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controlats per un ordinador a bord per tal de fer possible una missió 
programada.  
 
Els UAV han demostrat les seves aplicacions en alguns estudis de control de la 
contaminació atmosfèrica, no obstant això, poques vegades un estudi ha 
abordat adequadament els desafiaments tecnològics que sovint es troben en la 
supervisió del món real (veure [3]). 
 
Concretament, una plataforma de control de l’aire basada en UAV hauria de 
tenir les següents característiques:  
 
- UAV de baix cost. Avui en dia els vehicles que s’utilitzen són d’un nivell 
professional molt elevat. El fet que tinguin un cost elevat en dificulta la seva 
adquisició, ja que suposa una inversió elevada.  
 
- Seguretat i restriccions a les ciutats. Els UAV no es poden desplegar sense 
restriccions. Segons la normativa vigent de seguretat aèria, es restringeix el 
seu ús en aplicacions comercials, de recerca i privades (veure [4]).  
És important destacar que els trajectes de vol de l’UAV necessiten un espai 
aeri segur per evitar els obstacles que presenta l’entorn urbà, com ara edificis, 
llums, arbres, entre d’altres.  
 
- Sincronització de dades del sensor i dades GPS. Pel seguiment en temps real 
i el modelatge de dades geoespacials, cal sincronitzar les dades dels 
contaminants atmosfèrics i les dades GPS, ja que provenen de dos 
components separats. Tot i això, els rellotges interns del sensor i l’UAV no 
estan sincronitzats en absolut. Al contrari, no tenen la capacitat integrada per 
implementar protocols de sincronització de xarxa. En lloc de sincronitzar els 
dispositius, estudiem i desenvolupem mecanismes per produir dades 
sincronitzades dins una tolerància a l’error.  
 
- Eficiència energètica i temps de vol. Un drone de mida estàndard pot volar 
amb bateria completa entre 15 i 30 minuts. Pel que fa al pes, com més 
n’afegim, més li costarà obtenir el mateix rendiment i menys temps de vol ens 
oferirà. Cal estudiar i trobar un disseny amb maquinari i programari per reduir el 
pes i el consum d’energia del sistema UAV.  
 
Per fer front a aquests reptes, es vol dissenyar i desenvolupar un sistema de 
control de l’aire basat en un UAV i el posterior buidatge de dades en un mapa.  
 

1.2. Objectiu 

 
L’objectiu d’aquest projecte és l’estudi del nivell de contaminació de les 
calderes dels domicilis fent ús de tecnologia drone open source per la 
recopilació de dades i la posterior generació d’un mapa d’emissions de 
monòxid de carboni. 
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1.3. Sistema de mesurament de gasos 

 
El Reial Decret 919/2006, de 28 de juliol pel qual s'aprova el Reglament tècnic 
de distribució i utilització de combustibles gasosos i les seves instruccions 
tècniques complementàries ICG 01 a 11 (veure [3]). Té per objecte establir les 
condicions tècniques i garanties que han de reunir les instal·lacions de 
distribució i utilització de combustibles gasosos i aparells de gas, amb la 
finalitat de preservar la seguretat de les persones i els béns. Les prescripcions 
d'aquest Reglament s'aplicaran amb caràcter general a totes les instal·lacions 
incloses en el seu camp d'aplicació, i amb caràcter específic a les contingudes 
en les respectives instruccions tècniques complementàries (en endavant també 
denominades ITCs) per a cada tipus d'instal·lacions. 
 
Les instal·lacions existents a l'entrada en vigor d'aquest Reglament quedaran 
sotmeses al règim de controls periòdics que s'estableixen en el mateix, pel que 
fa a la seva periodicitat i agents que intervenen en cada cas. Aquests controls 
es duen a terme per una empresa instal·ladora de gas, una persona física o 
jurídica que exerceix les activitats de muntatge, reparació, manteniment i 
control periòdic d'instal·lacions de gas, complint els requisits establerts a la ITC-
ICG 09 i havent presentat la corresponent declaració responsable d'inici 
d'activitat segons el prescrit en aquesta Instrucció tècnica complementària. 
 
Amb caràcter general, l'evacuació dels productes de la combustió s'ha de fer 
per coberta (veure [5]). Excepcionalment, quan es tracti d'aparells estancs o de 
tir forçat de potència útil nominal igual o inferior a 70 kW, així com de tir natural 
per a la producció d'aigua calenta sanitària de potència útil nominal igual o 
inferior a 24,4 kW, l'evacuació dels productes de la combustió es pot fer 
mitjançant sortida directa a l'exterior (façana o pati de ventilació), sense 
perjudici del que estableixi el Reglament d'instal·lacions tèrmiques dels edificis. 
 
En edificacions ja existents que es reformin, si disposen de conducte 
d'evacuació adequat al nou aparell a connectar i si aquest reuneix les 
condicions establertes en la reglamentació vigent, l'evacuació dels productes 
de la combustió es realitzarà pel conducte existent. 
 
Aquells patis de ventilació destinats a l'evacuació dels productes de combustió 
d'aparells conduïts, han de tenir com a mínim una superfície en planta, 
mesurada en metres quadrats, igual a 0,5 * NT, amb un mínim de 4 m2, sent 
NT el nombre total de locals que puguin contenir aparells conduïts que 
desemboquin al pati. En cas de patis de ventilació en edificis de nova 
edificació, la superfície mínima en planta serà igual a 1 NT i sempre més gran 
que 6 m2. 
 
A més, si el pati està cobert a la part superior amb una teulada, aquest ha de 
deixar lliure una superfície permanent de comunicació amb l'exterior del 25% 
de la seva secció en planta, amb un mínim de 4 m2. 
 
Les instal·lacions receptores amb pressió màxima d'operació fins a 5 bar es 
realitzaran d'acord amb la norma UNE 60670 i, en concret, els aparells de gas 
de circuit obert conduït per locals d'ús domèstic s'han d'instal·lar en galeries, 
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terrasses, recintes o locals exclusius per a aquests aparells, o en altres locals 
d'ús restringit (safareigs, garatges individuals, etc.). Pel que en tot moment 
coneixem els diferents tipus de sistemes d’evacuació que ens podem trobar. 
 
En el cas d'existir un problema en l'evacuació dels fums en un sistema de 
calefacció, podem detectar immediatament el problema mesurant les 
concentracions de CO i CO2 en l'ambient. Aquest mesurament s'hauria de dur 
a terme sempre abans que la resta de mesures i definir d'aquesta manera si la 
sala de combustió és segura. 
 
En combustions incompletes pel fet que el comburent i el combustible no es 
troben en les proporcions adequades en la combustió, provoca que les 
concentracions de CO augmentin exponencialment. Un problema en una 
instal·lació de tir natural pot ocasionar que els productes de la combustió entrin 
a la sala on es realitza la combustió causant la inhalació del CO. El CO en 
l'ambient és un gas incolor, indolor i extremadament perillós per als humans en 
concentracions baixes. 
 
En els mesuraments de CO ambient hem de tenir molt en compte que nivells 
majors a 30 ppm poden afectar el nostre sistema immunitari, causant dolors de 
cap amb nivells de 200 ppm (0,02% CO a l’aire) i la mort en 1 o 3 minuts amb 
12800 ppm (1,28% CO a l’aire). 
 
A continuació s'indica un breu resum de la normativa UNE-60670-13: 
 
· La comprovació de CO en l'ambient s'ha de fer quan hi hagi aparells Tipus B 
de tir natural. No serà necessària en el cas d'aparells d'aquest tipus instal·lats 
en recintes considerats com a zona exterior.  
 
· La comprovació de l'arrebossat i el mesurament de la concentració de CO-
ambient s'han de realitzar amb les portes i finestres del local tancades i amb la 
campana extractora, si existeix, apagada. 
 
· El mesurament s'ha de fer amb un analitzador adequat i ha de situar 
aproximadament a 1 m de l'aparell i a 1,80 m d'alçada. 
 
· Quan la concentració de CO ambient mesura sigui superior a 50 ppm, caldrà 
esmenar el problema en el mateix moment de la seva detecció. En el cas que 
això no sigui possible, s'ha d'interrompre el subministrament de gas a l'aparell 
afectat. 
 
· Es considera correcta un mesurament amb concentració inferior a 15 ppm. 
Segons la ITC-ICG 07 i ITC-ICG 08 de l'R.D. 919/2006, s'han de calibrar els 
equips de mesura un cop cada dotze mesos com a mínim, d'acord amb els 
annexos A.3 i B.3 de les normes UNE 60.670-10: 2005 i 60670-13: 2005. 
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1.4. Metodologia 

 
Segons la normativa (veure [4]), les operacions dins ciutat han de ser fora de 
l’espai aeri controlat, amb un MTOW (màxim pes l’enlairament) < 10 kg, sempre 
al rang de vista del pilot (menys de 100 m horitzontals i 120 verticals) i 
restringint l’accés a persones i vehicles o mantenint una distància horitzontal 
dels edificis i d’altres persones de 50 m.  
 
Aquesta normativa actual limita molt la implementació del drone amb l’objectiu 
de sobrevolar aquests edificis per recollir dades. Motiu pel qual es realitzarà el 
projecte de forma experimental, és a dir, el projecte estarà format pel muntatge 
del drone amb els corresponents sensors i equipaments necessaris, el 
calibratge de tot el hardware, la programació corresponent, la planificació de la 
missió i finalment, la recollida de dades simulada i generació del mapa 
d’emissions de contaminants.  
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CAPÍTOL 2. DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE 
 

2.1. UAV 

 

2.1.1. Tipus 

 
El primer que hem d’escollir és quin tipus de drone es farà servir. Actualment, hi 
ha diferents tipus de drones en funció del seu ús, característiques, mètode de 
control i el medi pel qual es mouen (veure [6]). Com hem vist anteriorment, el 
nostre medi serà l’aire i tindrem un ús experimental, simulant un de 
professional. 
 
Ens trobem bàsicament amb dos tipus de plataformes: Ala fixa i ala rotatòria. 
L'ala fixa té l'aspecte i forma d'un avió d'aeromodelisme de tota la vida i l'ala 
rotatòria té dos tipus de drones inclosos, els helicòpters i els multi-rotors (veure 
[7]). A continuació exposem per a què serveix cadascuna: 
 
Així fent un petit resum, els multi-rotors proporcionen una gran versatilitat i 
eficàcia en les operacions per la seva simplicitat a l'hora de ser pilotats i per la 
velocitat de muntatge. És una plataforma estable per naturalesa, pel fet que els 
motors es troben a la mateixa distància del centre de gravetat de l'aeronau. 
 
Segons la quantitat de motors els classifiquem en tricòpters, quadcopters, 
hexacopters i octocopters (3, 4, 6 i 8 motors respectivament). I segons la 
configuració dels braços els classifiquem en "Y" (i grega), "Y invertida" (i grega 
invertida)," X "(ics)," + "(creu). 
 
Els helicòpters són l'eina més polivalent a l'hora de realitzar tota mena 
d'operacions. Tenen una gran capacitat de càrrega de pagament i autonomia. 
Això és gràcies al fet que només posseeix un motor i una hèlix de grans 
dimensions. Si ho comparem amb un quadcopter, estem reduint a ¼ el consum 
d'energia. No obstant això, els helicòpters són força complexos mecànicament, 
el que ens obliga a haver d'estar constantment ajustant perquè ens ofereixi un 
vol òptim. També és força complicat en el moment de ser pilotat, dominar-los 
acostuma a requerir diversos anys de pràctica. 
 
L'ala fixa és més eficient aerodinàmicament parlant, ja que amb la configuració 
adequada, pot romandre força temps sense necessitat d'utilitzar el motor 
gràcies al planatge. Està preparat per a uns fins molt específics, el que li resta 
versatilitat a l'hora de ser utilitzat. El seu principal desavantatge és el tema de 
l'aterratge i l'enlairament. El no poder aterrar i enlairar verticalment ens obliga a 
haver d’acotar una extensió bastant gran de terreny (uns 60 m), i que aquesta 
sigui plana i sense obstacles. D'altra banda, un drone d'ala fixa no permet fer 
un vol estacionari, el que ens impedeix poder realitzar una infinitat 
d'operacions. 
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Per dur a terme la nostra missió es necessitarà un drone completament estable 
i capaç de realitzar un vol estacionari, motiu pel qual els d’ala fixa queden 
descartats, que sigui senzill i fàcil de manejar, cosa que la complexitat dels 
helicòpters no ens ofereix. Un multi-rotor és la solució ideal. 
 
A priori la idea d’utilitzar un drone de mida reduïda (minidrones) per tenir un 
fàcil accés a les teulades i les zones d’emissió de gasos des de l’exterior és 
atractiva, però sorgeixen diversos inconvenients com el poc espai per instal·lar-
hi hardware i la poca estabilitat a causa del seu poc pes. 
 
La mida necessària per al nostre UAV serà aquella que ens permetí la 
col·locació de tots els nostres components, permeten consolidar la missió de 
manera segura i eficaç. 
 
S’ha decidit muntar un hexacopter (6 motors), un drone de mida estàndard, 
amb suficient espai per instal·lar-hi tot el hardware necessari i que ens 
permetrà tenir un vol molt estable gràcies al número de motors i diferents punts 
de sustentació que presenta. 
 

2.1.2.Components 

 
Una vegada tenim clar quin tipus de drone tenim pensat muntar, hem de 
recordar dintre els nostres objectius de realitzar un UAV de baix cost i amb 
tecnologia open source, pel que fa als components es muntarà un prototip per 
estudiar l’aplicació que tenim pensat donar-li. 
 
A continuació es descriuran cadascun dels components del vehicle i 
posteriorment, es farà un estudi de la compatibilitat de cadascun d’ells. 
 
 
2.1.2.1. S550 Hexcopter Frame Kit With Integrated PCB 550mm (Black) 
 
Ens trobem davant d’un excel·lent xassís lleuger i robust amb un tren 
d’aterratge de fibra de carboni i un gran punt a favor que és que vingui amb una 
placa de circuit imprès (PCB) que ens permetrà connectar tots els elements 
d’una forma més còmoda i neta (veure [8]). 
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Fig. 2. 1 S550 Hexacopter frame 

 
 

Com hem dit anteriorment, en disposar d’una configuració de sis motors amb el 
centre de masses ubicat en el punt mitjà, intersecció entre 3 línies imaginàries 
que contenen dos motors a una distància de 550 mm l’un de l’altre, aconseguim 
una gran estabilitat a part de suficient sustentació per a elevar el vehicle i tots 
els components electrònics. 
 
Descripció del producte: 
 
Diàmetre frame: 550 mm  
Altura: 288 mm  
Pes: 445 g  
 
 
2.1.2.2. AIR2216 KV880 brushless motors 
 
La diferència entre escollir un motor o un altre ve condicionada a priori per l’ús 
que se li donarà al drone. El vehicle que es muntarà està pensat perquè vagi 
lent, però a la vegada tingui certa maniobrabilitat, per tant el número de KV als 
que ha d’anar ha d’estar entre un valor mitjà, ja que uns KV elevats, no ens 
donarien suficient par per a portar una hèlix el suficient gran per sustentar tot el 
vehicle i amb uns KV baixos hauríem d’anar a velocitats molt reduïdes (veure 
[9]).  
 
La idea és escollir uns motors que ens permetin mantenir el nivell d’altura al 
50% de la potència, pel que ha de tenir la suficient força en aquest punt per 
igualar el pes del vehicle. Com no coneixem a priori el pes total exacte, es fa 
una aproximació tenint en compte que es coneixen els components que 
formaran el vehicle i el pes de cadascun.  
 
Si sumem, el total del pes del vehicle voltarà els 2 kg. Tenim que 6 motors han 
d’igualar al pes, per tant: 
 
 

m*g ≤ 6*T*g  → m≤6*T → 334 gr ≤ Sustentació al 50% d’un motor  (2.1) 
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Seguidament, es busca un motor capaç de generar aquesta sustentació i que 
ens pugui oferir un vol tranquil i estable. Aquestes condicions o resultats del 
motor es poden veure en l’informe de proves del motor (test report). Després de 
comparar diferents unitats, s’elegeix el motor AIR2216 KV880: (veure [10]).  
 

 

 
 
 

Fig. 2. 2 AIR2216 KV880 Brushless Motor 

 
Descripció del producte: 
 
 

 
 
 

Fig. 2. 3 Performance Parameter-AIR2216 

 
Com en l’informe de proves del motor, s’utilitzarà una bateria de 14.8 V, unes 
hèlixs T-motor de 10x4.5 (17 g unitat) i uns variadors AIR 20, seguint així la 
recomanació del fabricant. 
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Fig. 2. 4 Test report-AIR2216 

 
Com podem observar tenim una empenta de 435x6 = 2610 g pel que no hi 
haurà cap problema en sustentar el drone. 
 
 
2.1.2.3. AIR20A ESC 
 
Per tal d’escollir els variadors adequats, ens hem de fixar amb el corrent de 
màxima que se li ofereix al motor. Segons el report dels motors, obtenim que el 
corrent continu màxim es de 16.2 A i les ràfegues no superen els 20 A. Elegim 
els variadors que ens recomana el fabricant, AIR20A ESC. 
 
 

 
 
 

Fig. 2. 5 20 A Electronic speed controller 

 
Descripció del producte (veure [10]): 
 
 

 
 
 

Fig. 2. 6 Performance Parameter-AIR20A 
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2.1.2.4. Batería LiPo U-TECH PRO 4s 14.8V 6000mAh 30C 
 
Tenint en compte que cada motor pot demanar ràfegues de fins a 20 A, entre 
els 6 motors poden arribar a consumir 120 A, pel que  s’ha d’escollir una bateria 
de 4 cel·les, per adequar-nos a l’estudi dels motors, tal que pugui oferir aquest 
corrent i a la vegada ens permeti un temps de vol suficient com per a fer l’estudi 
necessari. 
 
Els motors necessitaran entre 56*6=336 W (al 50%) i 260*6=1560 W (100%), 
tenint en compte un vol on es vagi al 75%, ni estacionari ni a plena potència 
però amb forta resistència consumirà 912 W.  
 
Un cop coneixem els requisits que hem de complir, s’elegeix una bateria de 
6000 mAh 4S 30C, capaç d’aguantar ràfegues de 180 A i amb la que tindrem 6 
minuts de vol amb un 75% de potència en els 6 motors.  
 
 

6 Ah * 14.8 V =  88.8 Wh  → (88.8 Wh /912 W)*(60min/h) = 5.8 minuts (2.2) 
 
 
Vol quasi estacionari (60%): 
 
 

6 Ah * 14.8 V =  88.8 Wh  → (88.8 Wh /445 W)*(60min/h) = 12 minuts  (2.2) 
 

 
El temps de vol queda limitat, tanmateix, l’ús que li donarem al nostre vehicle 
com hem dit anteriorment, serà experimental per la qual cosa en tenim prou per 
provar el funcionament d’aquest i si el comportament que presenta és 
l’adequat. Posteriorment, si el temps necessari per recórrer la zona d’emissions 
de contaminants és major, s’haurà de canviar la bateria per una amb més 
capacitat, tenint en compte que disposem d’un marge de càrrega extra. 
 
 

 

Fig. 2. 7 Bateria 4S 6000 mAh 30C 

 
 
Descripció del producte (veure[11]): 
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Fig. 2. 8 Característiques bateria 4S 6000 mAh 30C  

 
 
2.1.2.5. Pixhawk 2.4.8  
 
PX4 és un software de control de vol de codi obert per a drons i altres vehicles 
no tripulats. El projecte proporciona un conjunt flexible d’eines perquè els 
desenvolupadors de drones puguin compartir tecnologies per crear solucions a 
mida per a aplicacions de drones. Forma part de Dronecode, una organització 
sense ànim de lucre administrada per Linux Foundation per fomentar l’ús de 
programari de codi obert en vehicles voladors. També formen part de 
Dronecode, QGroundControl, MAVLink i l'SDK(veure [12]).  
 
Gràcies a aquesta controladora de vol, podrem controlar el nostre vehicle i 
conèixer informació rellevant d’aquest. Podem calibrar hardware intern com 
acceleròmetres o compàs amb la finalitat de tenir un vol estable fins a 
interactuar amb el vehicle perquè executi una missió autònoma o conèixer 
l’estat en què es troba (posició, velocitat, altura, cobertura GPS, entre d’altres.) 

 
 

 
 
 

Fig. 2. 9 Pixhawk 2.4.8 PX4 32Bit APM Flight Controller 

 
El conjunt de la controladora de vol incorpora: GPS M8N i suport per aquest, 
safety-switch, buzzer, targeta SD, plat antivibrador, diferent cablejat i cinta 
doble cara. Tot el conjunt pesa aproximadament 200 g. 
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2.1.2.6. Telemetria 433 MHz 
 
La telemetria ens permet la transferència de dades bidireccional entre la 
controladora de vol i l’estació de control terrestre mitjançant un enllaç de ràdio.  

 
 

 
 
 

Fig. 2. 10 Telemetria 433 MHz 

 
Incorporarem aquest aparell al nostre vehicle amb la finalitat de poder conèixer 
la seva situació en cada moment i poder controlar aquest des de l’estació de 
control. El mòdul d’aire té un pes aproximat de 15 g (veure [13]). 
 

2.1.3. Muntatge 

 
Un cop elegit el tipus i seleccionat els components de la nostra aeronau, 
passem al muntatge. 
 
A continuació presentem l’esquema del drone utilitzat: 
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Fig. 2. 11 Esquema muntatge hexacopter 

 
Es connecten cadascun dels motors al seu variador, el cable de senyal 
d’aquest es connecta al MAIN-OUT de la Pixhawk per tal que la controladora 
pugui reconèixer cadascun dels motors. Els pins als quals s’hi ha de connectar 
els variadors dependrà de la configuració del vehicle i el firmware que li 
haguem instal·lat.  
 
A continuació la configuració utilitzada, on apareix enumerat el  pin a connectar 
el variador i el sentit de rotació que han de tenir els motors i hèlix corresponent 
(veure[20]): 
 
 

 
 
 

Fig. 2. 12 Diagrama ordre dels motors 
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Seguidament, connectem tots els altres elements (receptor, buzzer, safety-
switch, telemetria, gps, etc.) 
Cal destacar que els variadors són alimentats a 4S (14.8-16.8 V) i la 
controladora de vol a 5 V mitjançant un rectificador de voltatge (BEC). 
 
Resultat després del muntatge de tots els components: 
 
 

 
 
 

Fig. 2. 13 Prova de vol 1, muntatge drone sense RPi 

 

2.1.4. Calibratge 

 
En aquest apartat es mostrarà l’estació de control utilitzada i els passos seguits 
per instal·lar i calibrar el firmware.  
 
 
2.1.4.1. Estació de control (Mission Planner) 
 
Amb l’objectiu de poder planificar les nostres missions, configurar el vehicle i 
monitorar l’estat d’aquest s’utilitza un software d’estació de control terrestre. 
 
Del projecte de pilot automàtic de codi obert ArduPilot, sorgeix una estació de 
control molt completa tant per planadors, multi-rotors o vehicles terrestres que 
ens permet des de carregar el firmware a la controladora de vol, analitzar els 
registres de vol o simular el comportament del nostre UAV (veure [21]). 
 
 
2.1.4.2. Firmware 
 
Com hem dit anteriorment, el firmware que s’instal·larà serà el corresponent a 
la nostra controladora de vol i seguint la configuració hexacopter en X.  
 
Per fer-ho connectem la controladora de vol a l’ordinador, ens dirigim al Mission 
Planner i posteriorment al menú de ‘SETUP’. Un cop allà seleccionem ‘Install 
Firmware’ i la configuració del nostre UAV. 
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Fig. 2. 14 Instal·lació del firmware – selecció de configuració 

 
Un cop elegim la configuració apareix una nova finestra la qual li indiquem la 
versió del firmware, el model de la placa utilitzada i el firmware a carregar. 
 
 

 
 
 

Fig. 2. 15 Instal·lació del firmware – selecció firmware 

 
 
2.1.4.3. Telemetria 433MHz 
 
Per tal de prescindir del cablejat entre l’estació de control i el UAV, enllacem la 
telemetria. Per fer-ho, dins del menú de ‘SETUP’ ens dirigim a ‘Optional 
Hardware’ i ‘SikRadio’. En aquesta pàgina passem a desconnectar el cable i 
connectem el mòdul de terra de la telemetria, seguidament connectem el 
vehicle a la bateria i dins l’estació de control seleccionem ‘Load Settings’, acte 
següent premem ‘Upload firmware’ i el mòdul aire i terra quedaran enllaçats.  
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Fig. 2. 16 Enllaç Telemetria 

 
En tenir els dos mòduls aptes per transmetre i rebre informació, podem elegir el 
port on està connectat el mòdul terrestre i elegint una velocitat 57600 bauds és 
més que suficient per connectar-nos de forma remota sense fils.  
 
 
2.1.4.4. Acceleròmetres 
 
Un cop connectat el vehicle a l’estació de control sense cap mena de cablejat, 
almenys no directe, passem a calibrar el hardware de la controladora de vol i la 
resta del UAV. 
 
Els acceleròmetres permetran al drone conèixer les seves posicions de 
referència, és a dir, que és per ell està de peu, costat esquerre, dret, morro 
amunt, avall, girat i peus amunt. A part, també ens permeten establir un horitzó 
artificial pel qual el drone estarà a nivell. 
 
Per dur a terme aquest calibratge hem d’iniciar aquest i situar el vehicle en les 
posicions mencionades anteriorment quan l’estació de control ho indiqui.  
 
 
2.1.4.5. Compàs 
 
Portarem incorporats un compàs  tant a la controladora de vol com externament 
en un mòdul GPS + compàs, que ens permetrà conèixer l’orientació i la posició 
del vehicle en cada moment.  Com a compàs primari s’utilitza el mòdul extern al 
tenir millor precisió. 
 
Per calibrar el compàs hem d’aguantar el vehicle a l’aire i rotar-lo de tal manera 
que totes les cares d’aquest apuntin a terra durant un breu temps. Un cop 
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realitzat el calibratge l’estació de control ens donarà els desplaçaments per 
cada eix (‘OFFSETS’) i ens demanarà reiniciar la controladora. 
 
 
2.1.4.6. Radio 
 
El nostre receptor disposa de 6 canals, 4 dels quals estan destinats al control 
de la potència del motor, angle yaw, angle pitch i angle roll. Els dos restants 
s’utilitzaran per a canviar els modes de vol. Per fer-ho, dins de l’emissora, 
seleccionem dos estics de dues posicions cadascun i li assignem el canal 5 i 
canal 6 respectivament.  
 
Ara hem de configurar la nostra emissora i quines seran les entrades màximes i 
mínimes de PWM per canal.  
 
Per això, activem l'emissora (prèviament enllaçada amb el receptor) i. Dins del 
menú ‘SETUP’, donem click a 'Calibrate Radio'. A continuació, movem tots els 
estics en les seves posicions màximes i mínimes, assegurant-nos obtenir valors 
raonables, al voltant de 1000 per a mínims i 1900 per màxims. Un cop hem 
acabat, hi haurà els límits marcats en vermell i podrem donar-li a 'Click when 
done' i ens apareixerà un resum dels límits per a cada canal: 
 
 

 
 
 

Fig. 2. 17 Mínims i màxims canals emissora 

 
 
2.1.4.7. Modes de vol 
 
El firmware instal·lat ens permet una gran varietat de modes de vol. En aquest 
cas, des de l’emissora únicament podrem incorporar-ne 4. Cal recordar que 
l’objectiu d’aquest projecte és que el drone amb l’ajuda d’un pilot pugui apropar-
se a la zona d’interès i mesurar el nivell de monòxid de carboni.  
 
Els modes de vol seleccionats són: 
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STABILIZE: La controladora ens assisteix i ens corregeix tant pitch com roll per 
mantenir el drone estable. 
 
LOITER: Gràcies al GPS podem mantenir posició i al baròmetre incorporat 
altura sempre que deixem l’emissora amb els estics centrats. 
 
AUTO: Executar una missió definida amb anterioritat assistida sempre per 
GPS. 
RTL: Torna a la posició d’enlairament assistit per GPS. 
 
Aquests modes ens permetran poder volar amb ple control del drone mantenint 
estable el pitch i roll sempre que ho necessitem, poder realitzar un vol més 
tranquil sabent que estem constantment assistits per GPS i el vehicle no es 
mourà si nosaltres no ho volem tot i ràfegues de vent, executar un pla de vol 
sobre una zona d’interès o tornar al lloc d’enlairament automàticament. 
 
 
2.1.4.8. ESCs 
 
Els variadors també han de conèixer quina és la potència mínima i màxima que 
ha de subministrar als motors des de la bateria. Per això, connectem l’emissora 
i pugem l’estic de motor al màxim, seguidament, connectem el UAV a la bateria 
i tornem a desconnectar. En tornar a connectar, quedarà gravat el màxim, 
premem el safety-switch i baixem l’estic al mínim. Posteriorment els variadors 
emetran tants beeps com cel·les tingui la bateria, confirmant que s’ha gravat el 
mínim i que el calibratge ha sigut un èxit.  
 
 
2.1.4.9. FailSafe  
 
Per últim s’ha d’establir les diferents mesures de contingència segons si tenim 
bateria baixa, pèrdua de GPS, telemetria o ràdio. Per totes aquelles 
contingències que no impliquin pèrdua de GPS establim un RTL i per les que 
impliquin GPS un aterratge forçós. 
 

2.2. Raspberry Pi 3B + 

 
El Raspberry Pi (RPi) és un ordinador mono-placa, placa única, placa reduïda o 
SBC (acrònim en anglès de Single-Board Computer) de baix cost desenvolupat 
al Regne Unit per la Fundació Raspberry Pi. L'objectiu principal d'aquest 
disseny és estimular l'ensenyament de les ciències de la computació a les 
escoles. No obstant això, el model original també es va popularitzar 
inesperadament com a plataforma per a dissenys d'aficionats i per a usos 
informàtics generals. 
 
Encara que no s'indica expressament si és maquinari lliure o amb drets de 
marca, a la web oficial expliquen que disposen de contractes de distribució i 
venda amb dues empreses, però al mateix temps qualsevol pot convertir-se en 
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revenedor o redistribuïdor de les targetes Raspberry Pi, pel que dóna a 
entendre que és un producte amb propietat registrada, mantenint el control de 
la plataforma, però permetent el seu ús lliure tant en l’àmbit educatiu com 
particular (veure [14]). 
 
Amb la finalitat de poder reunir la informació necessària de la controladora de 
vol i fer el seguiment d’una sèrie de sensors, s’utilitzarà una placa Raspberry Pi 
3B+ que mitjançant un programa intern podrà recopilar aquesta informació per 
a nosaltres. 

 
 

 
 
 

Fig. 2. 18 Raspberry Pi 3 B + 

 
 
S’ha elegit aquest model perquè s’ha vist que el seu rendiment és millor 
respecte els models anteriors i disposa d’un processador més que suficient per 
a executar el nostre futur programa, a part de la bona connexió WiFi i Bluetooth 
(veure[15]). Pes aproximat de 45 g. 
 

2.2.1. Enllaç controladora – RPi 

 
2.2.1.1. Ardupilot 
 
El projecte ArduPilot proporciona un sistema de pilot automàtic de codi obert 
avançat, complet i fiable. El primer repositori de codi obert ArduPilot es va crear 
el 2009; des de llavors ha estat desenvolupat per un equip de diversos 
enginyers professionals, acadèmics, informàtics i altres membres de la nostra 
comunitat global. És capaç de controlar gairebé qualsevol sistema imaginable 
de vehicles: avions convencionals i VTOL, planadors, multi-rotors, helicòpters, 
velers, vaixells propulsats, submarins, vehicles terrestres, entre d’altres. 
 
Instal·lat en més d’1.000.000 de vehicles a tot el món, i amb eines avançades 
de registre, anàlisi i simulació de dades, ArduPilot és un sistema de pilot 
automàtic profundament provat i de confiança. La base del codi open-source 
significa que evoluciona ràpidament, sempre a l'avantguarda del 
desenvolupament tecnològic. Amb molts proveïdors de perifèrics que creen 
interfícies, els usuaris es beneficien d’un ampli ecosistema de sensors, 
ordinadors complementaris i sistemes de comunicació (veure [16]). 
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S’instal·larà aquest software en la nostra controladora de vol.  
 
 
2.2.1.2. DRONEKIT 
 
Dronekit és una llibreria de Python que ens permet programar una placa 
connectada a una controladora de vol Ardupilot amb la finalitat de fer un vehicle 
més intel·ligent i poder programar el seu comportament(veure[17]). 
 
S’utilitzarà dronekit per tal d’extreure informació de posició del GPS.  
 
 
2.2.1.3. Connectant RPi i la controladora de vol via MAVLink 
 
En aquest apartat es connectarà la raspberry pi amb la controladora de vol. Per 
fer-ho s’utilitzà MAVLink, un protocol de missatgeria molt lleuger per comunicar-
se amb drons (i entre components de drones a bord)  (veure[18]). 
 
El primer pas és fer la connexió física de la placa i la controladora, per fer-ho 
hem de connectar els pins de transmissió i recepció de la placa amb els de 
recepció i transmissió de la controladora respectivament com es mostra en la 
següent imatge(veure[17]): 
 
 

 
 
 

Fig. 2. 19 Esquema connexió placa-controladora 

 
Alimentarem la RPi amb una font de 5 V i 2A recarregable d’un pes aproximat 
de 100 g. Per defecte la raspberry pi porta tots els ports desactivats, 
necessitem activar el port serial perquè aquesta connexió anterior sigui 
possible. Per fer-ho ens hem de dirigir al panel de configuració de la placa i a 
les opcions de ‘Interface’, elegir ‘Serial’ i habilitar el port. El port de la RPi que 
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farem servir és el /dev/serial0. Cal destacar que tenir el Bluetooth activat pot 
ocasionar interferències pel que es portarà desactivat en cada moment. 
 
Passem ara a configurar la controladora de vol. Únicament li hem de dir quin 
protocol farà servir per a compartir informació i la velocitat de connexió amb 
bauds. Entrem a Mission Planner (estació terrestre), connectem la controladora 
i canviem el protocol serial per MAVLink2 amb una velocitat de 921600 bauds, 
assegurant-nos la connexió. 
 
En aquest punt ja tenim configurat el hardware (controladora de vol i placa) per 
fer l’enllaç. Ara passem a connectar-nos remotament a la RPi. S’utilitza una 
connexió SSH (un protocol utilitzat utilitzar per accedir a màquines 
remotament), la qual necessita que tant la placa com l’ordinador estiguin dins la 
mateixa xarxa WiFi. Per enviar ordres a la controladora de vol s’utilitza 
MAVProxy un completament funcional per a UAV, dissenyat per a qualsevol 
sistema autònom que admeti el protocol MAVLink (com ara un que utilitza 
ArduPilot)(veure[23]).  
 
Connectem a corrent tant la controladora com la RPi, i executem el següent 
comandament per provar si la connexió s’ha realitzat correctament: 
 
 
pi@raspberrypi:~ $ sudo -s 

root@raspberrypi:/home/pi# mavproxy.py --master=/dev/serial0 --

baudrate 921600 --aircraft AbaCopter 

 
Obtenint el següent resultat:  
 
 

 
 
 

Fig. 2. 20 Test connexió placa-controladora de vol 
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Com podem observar, s’intenta armar el vehicle i aquest respon correctament, 
pel que la connexió entre la RPi i la controladora de vol és un èxit.  
 
Per tal d’acoplar la font i la placa al UAV, es dissenya i imprimeix en 3D un 
suport que cobreixi la controladora de vol i permeti col·locar a sobre aquests.  
 
Disseny: 
 
 

 
 
 

Fig. 2. 21 Disseny suport font i Raspberry Pi 

 
Resultat: 
 
 

 
 
 

Fig. 2. 22 Suport font i Raspberry Pi 
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2.2.2. Sensor MQ7 

 
Amb l’objectiu de recopilar informació del nivell de contaminants de l’aire, el 
vehicle incorporarà un sensor de gasos. 
 
Els sensors de gas de la sèrie MQ són sensors analògics pel que són fàcils 
d'implementar en qualsevol microcontrolador. 
 
Aquests són electroquímics i varien la seva resistència quan s'exposen a 
determinats gasos, internament posseeix un escalfador encarregat d'augmentar 
la temperatura interna i amb això el sensor pot reaccionar amb els gasos 
provocant un canvi en el valor de la resistència. L'escalfador depenent del 
model pot necessitar un voltatge entre 5 i 2 volts, el sensor es comporta com 
una resistència i necessita una resistència de càrrega (RL) per tancar el circuit i 
amb aquest fer un divisor de tensió i poder llegir-lo des d'un microcontrolador 
(veure[19]). 
 
Atès que ens centrem en les emissions de monòxid de carboni, s’elegeix el 
sensor MQ7. Una de les dificultats d’aquest sensor és que ens dóna un valor 
únic que després hem de traduir a l’equivalent en ppm. Per fer-ho ens ajudem 
del datasheet del sensor (veure [24]), d’on obtenim una gràfica on segons la 
relació de la resistència que ens ofereixi el sensor i la resistència que tindria 
aquest segons el que nosaltres considerem aire net, podrem treure l’equivalent 
en parts per milió. 
 
 

 
 
 

Fig. 2. 23 Característiques sensibilitat del MQ7 

T:20ºC-Humitat:65%-21% Concentració O2- RL = 10 kΩ 
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Tenim que Ro és la resistència del sensor a 100 ppm CO a l’aire net i Rs, 
resistència del sensor a diverses concentracions de gasos. El primer que hem 
de fer és obtenir l’equació per als gasos d’interès, com no ens la proporciona el 
fabricant, l’aproximarem a partir de la gràfica mitjançant dos punts. El mètode 
utilitzat està basat en un estudi de contaminants on utilitzen un sensor de la 
mateixa família i adaptat pel MQ7 (veure [25]). 
 
Primer que tot elegim els dos punts, cal destacar que les unitats estan en 
escala logarítmica. Punt 1(log(50),log(1.3)) i Punt2(log(4000),log(0.05)). 
Seguidament, obtenim el pendent de la recta i amb ella, l’equació que 
necessitem. 
 
Equació de la recta monòxid de carboni:  
 
 

Y[Rs/Ro] = -0.74351*X[ppm] + 1.37715                           (2.3) 
 

 
 
2.2.2.1. Circuit elèctric  
 
Per fer la connexió amb la Raspberry pi, únicament hem d’alimentar el sensor i 
connectar la sortida de senyal a la placa mitjançant un convertidor analògic-
digital. En aquest cas es fa servir un MCP3008 (veure [22]).  
 
 

 
 
 

Fig. 2. 24 Esquema connexió placa-sensor mitjançant MCP3008 

 
 

La sortida analògica del sensor està dins d’un rang de 5 V cosa que ens 
ocasiona un problema per la RPi, ja que pot espatllar-se si li donem més de 
3.3V d’entrada als pins. Per això, fem ús d’un convertidor de nivell lògic que 
ens rectifiqui aquest rang de senyal. 
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Prototip: 
 
 

 
 
 

Fig. 2. 25 Muntatge MQ7-RPi Prototip 

 
Un cop comprovat el funcionament del circuit, passem a muntar els 
components en una PCB. 

 
 
 
Muntatge PCB: 
 
 

  
 
 

Fig. 2. 26 Muntatge MQ7-RPi Final 
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Per últim, només ens queda incorporar aquest al UAV, per fer-ho ens ajudem 
de la impressió 3D: 
 
 

 
 
 

Fig. 2. 27 Muntatge final UAV 

 
 
2.2.2.2. Programa 
 
Un cop fet el muntatge i coneixem com convertir els canvis de resistència 
interna del sensor, en nivells de contaminació (ppm). Passem a realitzar el 
programa necessari perquè la RPi pugui fer aquest càlcul. Podem trobar tot el 
codi en l’annex. 
 
El primer que hem de fer és obtenir la resistència del sensor, per fer-ho 
escalem la resistència de càrrega al valor analògic que ens dóna, és a dir, el 
valor entre 0 a 1023 obtingut del convertidor analògic-digital equivalent a la 
resistència. Un cop tenim aquest valor, substituïm a l’equació obtinguda i 
tindrem el nivell de contaminació. 
 
Segons el fabricant, el sensor ha de tenir un temps d’escalfament previ a 
qualsevol mesura (calibratge). La recomanació és deixar el sensor 24 h per tal 
d’aconseguir mesures exactes, tot i això, com la intenció del projecte és 
estudiar l’aplicació d’un UAV per tal de generar un mapa d’emissions, no s’ha 
prestat molta atenció en aquest punt. La resistència de càrrega utilitzada es la 
recomanada (RL = 10 kΩ). 
 
Demostració funcionament del sensor: 
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Fig. 2. 28 Funcionament sensor MQ-7 

 

2.2.3. Sincronització dades sensor i dades GPS 

 
Un cop ens podem connectar a la controladora de vol i hem comprovat el 
funcionament del sensor, passem a crear un programa, tal que ens permeti 
recollir dades de telemetria i nivells del sensor a la vegada. 
 
Per fer-ho, com hem dit anteriorment, ens ajudarem de la llibreria dronekit per a 
Python. Podem trobar el codi a l’annex, tanmateix, a continuació anotem una 
breu explicació. 
 
Mitjançant MAVLink podem enllaçar la controladora amb la placa i a la vegada, 
compartir aquest enllaç amb equips de la mateixa xarxa amb el fi de tenir una 
estació de control monitorant l’operació a realitzar i poder enviar dades des del 
nostre ordinador propi. Únicament hem d’afegir la IP i el port del nostre equip 
com a sortida de dades: 
 

pi@raspberrypi:~ $ sudo -s 

root@raspberrypi:/home/pi# mavproxy.py --master=/dev/serial0 --

baudrate 921600 --out udp:192.168.1.100:14550 --

udp:192.168.1.125:14551 --aircraft AbaCopter 

 
En aquest punt som capaços d’enviar ordres a la controladora mitjançant 
connexió serial amb la raspberry pi des d’un equip remot connectat a la mateixa 
xarxa. Passem ara a recollir les dades necessàries. 
 
Primer que tot, creem l’arxiu on guardarem tota la informació que necessitem 
(Hora de l’ordinador, Latitud, Longitud, Altura, Nivell CO): 
 
telemetria = open('telemetria.csv', 'w') 

writer = csv.writer(telemetria, delimiter=',') 

telemetria.write('Hora, Latitud, Longitud, Altura, Nivell CO') 

telemetria.write('\n') 

  
Creem l’objecte vehicle, que representarà el nostre UAV: 
 

connection_string = 'udp:192.168.1.125:14551' 

print('Connecting to vehicle on: %s' % connection_string) 
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vehicle = connect(connection_string, wait_ready=True) 

 
Seguidament, definim la funció que ens guardarà la telemetria: 
 

def data_callback(): 

    perc = mq.MQPercentage() 

    loc = vehicle.location.global_frame 

    time = datetime.now().time() 

    print("%s, %s, %s, %s, %s" % (time,loc.lat, 

                                  loc.lon,loc.alt, perc["CO"])) 

    data = np.asarray([time,loc.lat, loc.lon, 

                       loc.alt, perc["CO"]]) 

    writer.writerow(data) 

 
Ara creem el programa principal, el qual calibrarà el sensor i cridarà la funció 
anterior cada 5 segons fins que s’interrompi manualment l’execució del script: 
 

try: 

    print("Press CTRL+C to End Mission.") 

    mq = MQ(); 

    while True: 

        data_callback() 

        time.sleep(5) 

 

except KeyboardInterrupt: 

    print("\nAbort by user") 

    telemetria.close() 

    vehicle.close() 

    print("Mission completed") 

 
Executant el programa, obtenim un script que ens mostra un resum del procés 
d’obtenció de les dades necessàries. 
 

 
 

 

Fig. 2. 29 Funcionament script - Recopilació de dades 
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Un cop finalitzada la missió, parem l’script i obtenim l’arxiu de telemetria que 
ens servirà posteriorment per realitzar el mapa d’emissions: 
 
 

 
 
 

Fig. 2. 30 Format arxiu csv – Recopilació de dades 

 

2.3.Buidatge de dades 

 
Amb la finalitat de generar un mapa d’emissions, necessitem recollir les dades 
emmagatzemades durant la missió i fer un post-tractament, per fer-ho ens 
ajudem del mateix llenguatge de programació empleat anteriorment (Python) a 
causa de l’àmplia varietat de llibreries que ens ofereix. 
 

2.3.1. Generació mapa d’emissions 

 
En aquest apartat, utilitzarem FOLIUM, una llibreria senzilla i potent, utilitzada 
per visualitzar dades geo-espacials. A la vegada, és coneguda com l’alternativa 
de Python a Leaflet.js, una llibreria JavaScript de codi obert utilitzada per crear 
aplicacions de mapatge (veure [26]). 
 
El codi empleat es pot trobar a l’annex, tot i així, com hem fet anteriorment, una 
breu explicació del funcionament: 
 
Primer que tot hem de recollir les dades generades durant la missió i convertir-
ho en un marc de dades (DataFrame). Ens ajudem de Pandas, una llibreria 
amb un gran ventall d’eines per la manipulació de dades (veure [27]). 
 
Importem les llibreries necessàries i carreguem l’arxiu de telemetria: 
 

import folium 

import pandas as pd 

 
df_new = pd.read_csv('/content/gdrive/MyDrive/TFG/telemetria.csv') 
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Seguidament, generem un mapa centrat a la mitjana de les latituds i longituds i 
incorporem alguns atributs, com una escala o la mida del mapa: 
 

m = folium.Map(location=[df_new[' Latitud'].mean(), 

                         df_new[' Longitud'].mean()], zoom_start=15, 

                height=500, width=500, control_scale=True, 

                attr='Mapbox attribution') 

 

 
Per últim, per cada presa de dades (fila), afegim un punt al mapa amb la 
informació [‘Altura’, ‘Nivell CO’]. Per fer el mapa visualment més atractiu 
agafem els rangs de CO i els associem a un color. Un rang inferior a 15 ppm 
equival a una mesura correcta, color verd. Un rang superior a 15 i inferior a 30, 
taronja, I finalment, un rang superior a 30 ppm, perillós per a la nostra salut, 
vermell. 
 

for i in range(0,len(df_new)): 

  if df_new[' Nivell CO'].iloc[i] > 30: 

    folium.Marker([df_new[' Latitud'].iloc[i], 

                   df_new[' Longitud'].iloc[i]], 

                  popup = ( 

            "Altura : {elev}<br>" 

            "Nivell CO : {co}<br>" 

        ).format(elev=str(df_new[' Altura'].iloc[i]), 

                 co=str(df_new[' Nivell CO'].iloc[i])), 

                  icon=folium.Icon(color="red")).add_to(m) 

  elif 15< df_new[' Nivell CO'].iloc[i] < 30: 

    folium.Marker([df_new[' Latitud'].iloc[i], 

                   df_new[' Longitud'].iloc[i]], 

                  popup = ( 

            "Altura : {elev}<br>" 

            "Nivell CO : {co}<br>" 

        ).format(elev=str(df_new[' Altura'].iloc[i]), 

                 co=str(df_new[' Nivell CO'].iloc[i])), 

                  icon=folium.Icon(color="orange")).add_to(m) 

  else: 

    folium.Marker([df_new[' Latitud'].iloc[i], 

                   df_new[' Longitud'].iloc[i]], 

                  popup = ( 

            "Altura : {elev}<br>" 

            "Nivell CO : {co}<br>" 

        ).format(elev=str(df_new[' Altura'].iloc[i]), 

                 co=str(df_new[' Nivell CO'].iloc[i])), 

                  icon=folium.Icon(color="green")).add_to(m) 

m 
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CAPÍTOL 3. ANÀLISI DE RESULTATS 
 
En aquest capítol es mostra un resum de les característiques del vehicle 
incloent el cost de fabricació, les diferents proves de vol realitzades i les 
possibles millores i obstacles trobats en el procés de creació. 
 

3.1. Resum de característiques del UAV 

 
A continuació un resum dels components del vehicle, el seu pes i cost. Cal dir, 
que el pes és aquell que portarà el vehicle únicament. 
 

Taula 3. 1 Característiques UAV 

 

COMPONENTS MARCA UNITATS PES TOTAL  PREU T. 

Frame S550 
Hexcopter 

Frame 

1 445 g 59,30 € 

T-Motor pack 
[Motors, 
variadors i hèlixs] 

T-motor Air 
Gear 450 

1.5 (67+21+17)*6 
= 630 g 

195  € 

Bateria Batería LiPo 
U-TECH PRO 
4s 14.8V 
6000mAh 30C 

1 582 g 59 € 

Conjunt 
controladora de 
vol - GPS 

Pixhawk 2.4.8 
PX4  + GPS 
M8N + Extra 

1 200 g 82  €  

Telemetria 3DR 433Mhz 
100mW RX + 
TX Telemetría 

1 15 g 26,99 € 

Raspberry Pi Raspberry Pi 
3 B+ Starter 

Kit 

1 45 g 83 € 

Radio + 
Emissora 

FlySky FS-i6 
2.4G 6CH 

AFHDS RC 
Radion 

Transmitter 
With FS-iA6B 
Receiver for 

RC FPV 
Drone - Mode 

2 

1 15 g 47,58 € 

Font 5V-2A EVARY 
PowerBank 
5000mAh 

1 100 g 9,99 € 
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Sensor MQ-7 Sensor 
detector 

monoxido de 
carbono CO 

MQ7 

1 1 g 3,99 € 

ADC MCP3008 MCP3008 - 
Conversor 
ADC 8-bits 

1 - 3,95 € 

Rectificador de 
voltatge 5V-3.3V 

I2C Logic 
Level 

Converter 
3.3V a 5V 

1 - 0,80 € 

Cablejat, PCB i 
cargols.  

- - 20 g 5 € 

Suports 3D - - 250 g 5,25 € 

 

TOTAL  2303 g 581,85 € 

 
Estem davant d’un UAV amb totes les prestacions que incorpora el software 
ArduPilot, a més de tenir incorporat un ordinador a bord capaç de comunicar-se 
amb la controladora de vol. En aquest cas, se li ha afegit un sensor de monòxid 
de carboni (MQ-7), però si li poden afegir una gran varietat tant de sensor com 
actuadors per tal de dur a terme un sense fi d’aplicacions. 
 

3.2. Diferents proves realitzades 

 
En aquest apartat mostrem la comprovació del funcionament de cadascuna de 
les etapes del UAV i una simulació d’una missió. 
 

3.2.1. UAV Standard 

 
Un cop fet tot el muntatge del drone i el seu posterior calibratge, s’ha de provar 
que tingui un comportament adequat. 
 
En aquesta prova de vol, s’ha enlairat el UAV, s’ha canviat a mode LOITER i 
s’ha comprovat que el vehicle es queda en la seva posició i altura si deixem els 
estics de l’emissora en les seves posicions centrals. 
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Fig. 3. 1 Primera prova de vol 

Com podem apreciar en les imatges anteriors, el drone es comporta de la 
manera esperada, confirmant així el correcte funcionament de tot el firmware. 

3.2.2. UAV amb RPi i sensor MQ7 

 
Si volem treure el nostre UAV a l’exterior i poder executar l’script creat 
anteriorment, hem de poder tenir tant la raspberry pi com l’ordinador que es 
vagi a fer servir en el mateix punt Wi-Fi. La manera més senzilla de fer-ho és 
convertir la nostra raspberry pi en un punt d’accés (router) habilitant que 
diferents equips puguin entrar-hi i estar tots en una mateixa xarxa. 
 
Primer hem d’assegurar-nos que la nostra placa incorpora una targeta de xarxa 
WiFi. Tot seguit, instal·larem una interfície que ens proporciona control sobre 
els serveis i les opcions de xarxa rellevants, RaspAp (veure[31]). S'inclouen 
configuracions avançades de DHCP, assistència al client OpenVPN, SSL, 
auditories de seguretat, temes i opcions multilingües. 
 
Ens connectem per teclat, ratolí i hdmi a la placa, ja que no podrem accedir 
remotament en aquest punt. Seguidament ajustem alguns paràmetres referents 
a la connexió (tipus de seguretat, freqüència, ssid, psk,..), de seguida ens 
dirigim a DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) per definir la nostra 
targeta de xarxa, la IP del router i la primera i ultima de la xarxa a assignar 
limitant així el número d’equips. 
 
 

 
 
 

Fig. 3. 2 Assignació de IP 
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En aquest punt obrim el nostre ordinador i accedim a la wifi. 
 
 

 
 
 

Fig. 3. 3 Punt d’accés WiFi – RPi 3B+ 

Un cop connectats, obrim la nostra terminal i busquem la nostra IP actual 
mitjançant la comanda ‘ipconfig’. Observem que s’ha assignat la IP 10.1.140.6 i 
tenim com a punt d’accés 10.1.140.1 (IP de la RPI). 
 
 

 
 
 

Fig. 3. 4 Característiques Wi-Fi ordinador 

 
Seguidament recuperem el programa que ens genera l’arxiu de telemetria amb 
l’única diferència que aquest cop compartirem l’enllaç amb el nostre ordinador 
dins de la xarxa raspi-aba i el mateix punt d’accés. 
 

pi@raspberrypi:~ $ sudo -s 

root@raspberrypi:/home/pi# mavproxy.py --master=/dev/serial0 --

baudrate 921600 --out udp:10.1.140.1:14550 --out 

udp:10.1.140.1:14551 --aircraft AbaCopter 

 
Per la qual cosa, el programa haurà de connectar-se a un d’aquests dos ports 
si en vol extreure informació. Elegim el mateix punt d’accés, ja que a l’ordinador 
hi tindrem l’estació de control monitorant l’operació. 
 
connection_string = 'udp:10.1.140.1:14550' 

 
El procediment de la prova es realitza de la següent manera:  
 
Primer hem de localitzar una zona la qual sigui prou gran per fer proves i estigui 
lliure d’obstacles. S’ha elegit una ubicació als afores de la població de Cervera, 
Lleida fora d’espai aeri controlat. Seguidament, s’ha d’elegir un moment del dia 
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diürn, amb poques ràfegues de vent i que es puguin captar suficients satèl·lits 
per un pilotatge guiat.  
 
Complint aquests requisits. Ens assegurem que el drone estigui ben muntat i 
calibrat. A continuació, muntem l’estació de control que consistirà en el nostre 
ordinador, connectats al UAV mitjançant el Mission Planner, el mòdul de terra 
de la telemetria per si la connexió WiFi s’interrompés en algun moment, una 
emissora per tenir un control manual del vehicle i finalment un kit d’eines i 
recanvis per a qualsevol imprevist. 
 
 

 
 
 

Fig. 3. 5 UAS 

 
Procedim a inspeccionar de nou la i assegurar-nos que realment està lliure 
d’obstacles i no podem ocasionar cap mal. Col·loquem les hèlixs, connectem la 
bateria i ens enllacem amb la controladora.  
 
Per últim, executem el programa, esperem el període de connexió i calibratge i 
procedim a enlairar el UAV, realitzem la missió de recopilació desitjada, 
aterrem i aturem el script.  
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Fig. 3. 6 Prova de vol muntatge final 

 
 

Un cop realitzada la missió es guarda tota la telemetria en una taula.  
 
 

 
 
 

Fig. 3. 7 Telemetria prova muntatge complert 

 
En aquesta prova podem observar com el UAV pot enlairar-se, estar estable en 
una posició, dur a terme una missió sense complicacions i poder monitorar 
l’estat d’aquest mentre recopilem dades tant del sensor com la controladora de 
vol. Ens trobem amb un problema en la qualitat de la mesura del sensor, ja que 
aquest sembla que no aconsegueix captar cap alteració en el seu estat ja sigui 
pel mateix component o pel posicionament d’aquest. Més tard s’exposen les 
diferents hipòtesis i les respectives millores.  
 

3.2.3. Simulació missió 

 
A continuació podem veure la simulació de l’aplicació que li volem donar al 
nostre UAV, atès que no la podem dur a terme a la realitat. 
 
Ens ajudem de dronekit, la llibreria de Python, per tal de realitzar una simulació. 
La llibreria exacta utilitzada porta el nom de ‘dronekit-sitl’ sent SITL l’acrònim de 
software in the loop. Aquest ens permet planificar la nostra missió a part de 
comprovar el funcionament del software que li volem carregar. 
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La missió simulada es realitzarà a Cervera, província de Lleida, i establirem el 
punt d’enlairament o home en les següents coordenades 
(41.676004296785244, 1.2759280554927102): 
 
 

 
 
 

Fig. 3. 8 Inici simulació aplicació UAV 

 
En aquest punt, obrim l’estació de control terrestre (Mission Planner) i ens 
connectem per protocol TCP al port 5760, on s’ha iniciat la simulació per 
defecte. 
 
Seguidament, anem a planificar la missió que realitzarà el nostre UAV de forma 
autònoma. 
 
 

 
 
 

Fig. 3. 9 Planificació de la missió 
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Fig. 3. 10 Ordres a executar de forma autònoma. 

 
L’enlairament el realitzarà el pilot per assegurar que el drone es comporta de 
manera correcta, seguidament ens dirigirem al primer waypoint i realitzarem un 
delay de 10 s, simulant l’obtenció de les dades de contaminants de la teulada, 
seguidament ens dirigirem a la resta dels waypoint seguint el mateix patró i 
finalment, una tornada al punt d’enlairament. Tota l’operació es realitza a 30 m 
d’altura.  
 
Ara toca, simular la nostra aplicació i si el software que li carregarem al UAV és 
el correcte. Ens descarreguem la missió en format waypoints, un arxiu on anirà 
tota la informació necessària perquè el UAV realitzi la missió. Seguidament, 
creem el programa que ens farà la simulació i la presa de dades.  
 
El codi el podem trobar a l’annex, tot i així, una breu explicació: 
 
Primer, ens connectem al vehicle i creem l’arxiu de telemetria: 
 
connection_string = 'tcp:127.0.0.1:5762' 

print('Connecting to vehicle on: %s' % connection_string) 

vehicle = connect(connection_string, wait_ready=True) 

 

telemetria = open('telemetria_simulada.csv', 'w') 

writer = csv.writer(telemetria, delimiter=',') 

telemetria.write('Hora, Latitud, Longitud, Altura, Nivell CO') 

telemetria.write('\n') 

 
Després hem de carregar l’arxiu, extreure les dades i convertir-les en un vector 
d’objectes tipus Command, per tal d’actualitzar la llista d’ordres de la 
controladora amb les noves. Tot això mitjançant les següents funcions: 
 

def readmission(aFileName): 

   

    print("\nReading mission from file: %s" % aFileName) 

    cmds = vehicle.commands 

    missionlist = [] 

    with open(aFileName) as f: 

        for i, line in enumerate(f): 
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            if i == 0: 

                if not line.startswith('QGC WPL 110'): 

                    raise Exception('File is not supported') 

            else: 

                linearray = line.split('\t') 

                ln_index = int(linearray[0]) 

                ln_currentwp = int(linearray[1]) 

                ln_frame = int(linearray[2]) 

                ln_command = int(linearray[3]) 

                ln_param1 = float(linearray[4]) 

                ln_param2 = float(linearray[5]) 

                ln_param3 = float(linearray[6]) 

                ln_param4 = float(linearray[7]) 

                ln_param5 = float(linearray[8]) 

                ln_param6 = float(linearray[9]) 

                ln_param7 = float(linearray[10]) 

                ln_autocontinue = int(linearray[11].strip()) 

                cmd = Command(0, 0, 0, ln_frame, ln_command, 

                              ln_currentwp, ln_autocontinue, 

                              ln_param1, ln_param2, 

                              ln_param3, ln_param4, ln_param5, 

                              ln_param6, ln_param7) 

                missionlist.append(cmd) 

    return missionlist 

 

def upload_mission(aFileName): 

    """ 

    Upload a mission from a file. 

    """ 

    # Read mission from file 

    missionlist = readmission(aFileName) 

 

    print("\nUpload mission from a file: %s" % aFileName) 

    # Clear existing mission from vehicle 

    print(' Clear mission') 

    cmds = vehicle.commands 

    cmds.clear() 

    # Add new mission to vehicle 

    for command in missionlist: 

        cmds.add(command) 

    print(' Upload mission') 

    vehicle.commands.upload() 

 
Un cop carregada la nova missió només queda armar, enlairar i comença a 
guardar la telemetria.  
 
Com s’ha mencionat, en aquest apartat se simularà els valors d’emissió de CO, 
per fer-ho, modifiquem una mica la funció data_callback() perquè ens retorni 
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uns valors de CO tals que puguem veure si el mapa generat és correcte i 
funcional. 
 

def data_callback(): 

    co_simulated = random.randint(1, 15) 

    if vehicle.commands.next == 5: 

        co_simulated = random.randint(15, 30) 

    elif 6 <= vehicle.commands.next <= 8: 

        co_simulated = random.randint(30, 40) 

    loc = vehicle.location.global_relative_frame 

    tt = datetime.now().time() 

    print("%s, %s, %s, %s, %s" % (tt,loc.lat,loc.lon, 

                                  loc.alt, co_simulated)) 

    data = np.asarray([tt,loc.lat, loc.lon, 

                       loc.alt, co_simulated]) 

    writer.writerow(data) 

  
A continuació el programa principal on actualitzem les ordres dins la 
controladora, enlairem el UAV fins a 30 m i passem a dur la missió de forma 
autònoma mentre enregistrem les dades de telemetria fins que un operador 
interrompi l’execució del script. 
 

try: 

    print("Press CTRL+C to End Mission.") 

    print ("By Abanoub Sargious -

 TFG: Gen. mapa d'emissions amb UAV") 

    upload_mission('pla_vol.waypoints') 

    arm_and_takeoff(30) 

    vehicle.mode = VehicleMode('AUTO') 

    while True: 

        data_callback() 

        time.sleep(3) 

 

except KeyboardInterrupt: 

    print("\nAbort by user") 

    telemetria.close() 

    vehicle.close() 

    print("Mission completed") 

    time.sleep(10) 

 
Finalment només queda generar el mapa, utilitzant el mateix script explicat 
anteriorment, obtenint els següent resultat: 
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Fig. 3. 11 Mapa control d’emissions mitjançant UAV 

 
Podem veure com s’ha generat el mapa en el qual cadascun dels punts 
representa un nivell d’emissió pel que podem dir que el software és correcte. 
 

3.3. Obstacles a afrontar 

 
En aquest apartat podem trobar els diversos obstacles que hi ha hagut durant 
la creació del projecte i errors comesos els quals s’han de millorar. 
 

3.3.1. Normativa vigent sobre RPAS 

 
A la web oficial de Enaire, podem veure tot lo relacionat amb les normes 
bàsiques per volar un drone (veure[28]). 
 
En el nostre cas, el nostre UAV pesa més de 2 kg i estem dins de l’ús 
professional. Pel que el pilot del vehicle haurà de certificar-se i disposar d’un 
certificat mèdic de classe LAPL, tenir una assegurança de responsabilitat civil 
pel drone, per tal de cobrir qualsevol dany que pugui ocasionar, i aquest anar 
equipat d’un sistema amortidor de caigudes. En espai aeri controlat, també, 
realitzar un estudi de seguretat conjuntament amb el proveïdor de serveis de 
navegació aèria del sector i el pilot disposar del títol de radiofonista, a més el 
RPAS ha d’incorporar un transpondedor modo S per tal de poder detectar altres 
aeronaus. Tot això, a part de l’habilitació estàndard d’ AESA. 
 
A la vegada, no ens és permès volar sobre aglomeracions d’edificis ni 
persones, no podem tenir el drone a més de 100 m i sempre hem de volar amb 
línia de vista. 
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Com podem veure la normativa vigent ens complica molt la realització de 
l’aplicació que li volem donar al UAV per diversos motius. Amb l’entrada de la 
normativa Europea, cada cop es facilita més aquestes aplicacions, tot i això, 
avui en dia, encara estem en període de transició pel que aquesta normativa 
segueix funcional.  
 
Per tal de provar el funcionament del drone, s’ha optat per obtenir el certificat 
de pilot de RPAS i fer un vol experimental en una zona fora d’espai aeri 
controlat i lluny d’aglomeracions d’edificis i persones. 
 

3.3.2. Qualitat de la mesura 

 
Els sensors de gasos tipus MQ són molt utilitzats en projectes d'electrònica 
casolana amb Arduino, pel que estan pensats per usos que involucrin tenir un 
contacte molt pròxim als gasos (veure[29]). A la vegada, necessiten un 
escalfament previ de fins a 12 i 48 hores, segons el model, per tal que la 
mesura sigui estable.  
 
Sumant el temps de calibratge i que l’ús majoritari que se li dona és en 
interiors, on no hi ha ventilació a l’exterior, cal dir que la mesura del sensor no 
pot ser creïble.  
 
A banda, en la troposfera existeixen una gran varietat de corrents que ens 
dificultaran la recepció del gas a causa de la seva dissipació, motiu pel qual la 
mesura que ens arribi al sensor, no serà fiable.  
 

3.3.3. Posicionament del sensor 

 
Un altre obstacle relacionat amb l’últim punt, és el posicionament del sensor. 
Com que el sensor es troba situat per damunt de les hèlixs, es crea una barrera 
d’aire entre el sensor i la font contaminant que impedeix la correcta mesura del 
gas. 
 

3.4. Possibles millores en el UAS 

 
Seguidament podem trobar les diferents millores del UAV respecte a l’aplicació 
que li volem donar. 
 

3.4.1. Mesura 

 
Com s’ha dit anteriorment, el sensor MQ no ens ofereix una mesura fiable en 
exteriors, pel que s’ha de trobar la forma més òptima per tal de mesurar el gas 
contaminant d’interès (Monòxid de Carboni). 
Una primera idea, suposant que algun dia la normativa ho permeti, és 
posicionar el drone sobre la font d’emissió de gasos i mitjançant algun 
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mecanisme que aïlles aquesta font de l’exterior (no permeti les fugues), un 
mecanisme semblant al de re-abastiment de combustible en vol, però en 
comptes de subministrar fuel permetria al sensor fer la mesura sense 
dissipació. En aquest cas serviria el de la família MQ amb el previ escalfament 
recomanat pel fabricant per tal de tenir una mesura estable. 
 
Una altra idea és millorar tant la qualitat del sensor com el posicionament 
d’aquest. Per tal de tenir una mesura fiable, augmentaria la precisió i exactitud 
del sensor i el posicionaria de tal manera que el propi drone no generi una 
barrera per aquest. Tot això, fent un estudi previ per tal de conèixer els nivells 
de contaminació a l’exterior equivalents en un interior, segons les condicions 
meteorològiques, i així poder tenir una mesura més correcta. 
 

3.4.2. Sistemes a afegir 

 
En aquest punt es poden trobar les millores que afegiria al UAV per tal de tenir 
una millor experiència durant la missió. 
 
A part dels FailSafe establerts anteriorment, per prevenir qualsevol dany que 
puguem ocasionar a causa de lla col·lisió del nostre vehicle i poder recuperar el 
major número de components, s’ha pensat afegir els següents sistemes. 
 
· Protectors d’hèlixs, per protegir l’impacte directe, ja sigui contra persones o 
edificis a part de protegir el propi drone. 
 
· Paracaigudes, un sistema paracaigudes que s’activi en cas d’un descens 
brusc d’altura o un canvi brusc inercial. 
 
· Transpondedor modo S, permetent identificar la nostra aeronau  i a les altres, 
conèixer la nostra posició i altres dades d’interès.   
 
· Sensor LIDAR (Laser Imaging Detection and Ranging), un sistema de 
mesurament i detecció d’objectes mitjançant làser (veure[30]), on els raigs làser 
que s'emeten impacten sobre els objectes, es reflecteixen, i els rajos que 
tornen reflectits són detectats per una lent. D'aquesta manera el processador 
del LIDAR obté un núvol de punts de l'entorn, amb el qual l'ordinador processa 
una imatge tridimensional en temps real que s'actualitza permanentment i en la 
que els objectes es desplacen. El més important d'aquest núvol de punts és 
que per cada punt es coneix la seva posició precisa en l'espai i la distància que 
hi ha fins a ell, permetent al UAV reconèixer el seu voltant. 
 
· Càmera i transmissor de vídeo junt amb estabilitzador (gimbal), d’aquesta 
manera podrem seguir la missió en primera persona amb la càmera sempre 
estable poden ajustar on apunta. 
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3.4.3. Múltiples contaminants  

 
Una altra millora, relacionada amb el canvi de sensor, és la possibilitat de 
mesurar diferents contaminants amb un mateix sensor.  
 
Tant la comunitat científica com les agències reguladores han anat passant de 
l'enfocament tradicional d'un sol contaminant cap a un enfocament multi-
contaminant per quantificar les conseqüències sobre la salut de les mescles de 
contaminació atmosfèrica, que presenta la possibilitat de mesurar més amb un 
mateix sensor és atractiva. 
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CAPÍTOL 4. CONCLUSIONS 
 
 
Un cop executat el projecte, cal recordar que l’objectiu d’aquest és la generació 
d’un mapa per tal de controlar el nivell d’emissions de monòxid de carboni 
generat per la mala combustió de les calderes.  
 
Pel que respecta al muntatge del UAV, s’arriba a la conclusió que un drone 
multi-rotor és la millor opció si hem de fer un vol estacionari i situar-nos sobre 
una teulada per fer la mesura. Per tal d’incorporar-hi tots els elements 
necessaris i poder elevar el vehicle amb facilitat s’ha elegit una distribució 
hexacopter.  
 
Com a estació de control terrestre i firmware s’ha elegit els d’ArduPilot, sent 
aquests de codi obert i permetent un sense fi d’aplicacions. L’ordinador a bord 
incorpora una raspberry pi 3b+, que ens permet compartir informació amb la 
controladora de vol mitjançant una connexió serial i carregar-hi el software per 
generar el mapa. 
 
El sensor encarregat de mesurar el nivell del contaminant, és el MQ-7, un 
sensor de la família MQ capaç de variar la seva resistència interna segons el 
nivell de monòxid de carboni detectat. Aquest sensor està ideat per 
mesuraments en interiors, cosa que implica que a l’exterior no és fiable a causa 
de les corrents d’aire i la dissipació del gas abans de ser detectat. Per aquest 
motiu, s’arriba a la conclusió de la necessitat d’un mecanisme que ho impedeixi 
o d’un estudi que ens permeti obtenir la equivalència de la mesura en un 
interior. 
 
A la vegada, aquest ha sigut posicionat sobre les hèlixs, creant una barrera 
d’aire entre gas i sensor i impedint la correcta mesura, fent que el mecanisme 
d’aïllament haurà de significar un contacte directe amb el gas per tenir una 
mesura correcta. 
 
Pel que fa a software establim una connexió SSH amb la RPi, i mitjançant 
drone-kit, podem enviar ordres a la controladora de vol i rebre dades de 
telemetria. Paral·lelament es fa una lectura constant del sensor, que es 
sincronitza amb la controladora per crear un arxiu de format csv amb tota la 
informació rellevant. Un cop tenim l’arxiu de telemetria amb els nivells 
d’emissions, es crea el programa destinat a generar el mapa de control.  
 
Podem anotar que la part de software ha sigut un èxit ja que s’ha complert amb 
l’objectiu, tot i que les mesures obtingudes pel sensor no poden ser fiables. 
 
En el capítol d’anàlisi dels resultats podem trobar les diferents proves de vol 
realitzades, que han comportat l’obtenció del certificat de pilot de drons per tal 
de poder dur-les a terme. Cal destacar que el comportament del drone ha sigut 
el desitjat. També consta d’una simulació formada per la planificació del vol, la 
recopilació de dades i la generació del mapa d’emissions on podem observar la 
correcta execució del software. 
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Es conclou la necessitat d’afegir nous sistemes al vehicle per tal de millorar el 
nivell de seguretat. Alguns d’aquests sistemes són els protectors de hèlixs, un 
paracaigudes i per evitar col·lisions, un sensor LIDAR, una càmera o un 
transpondedor. 
 
Com a conclusió final, pel que fa a l’aplicació, podem dir que en aquests 
moments és pràcticament impossible que es dugui a terme pel motiu de la 
normativa vigent, malgrat això, en un futur pròxim on les restriccions quedin 
menys limitades i hi hagi més ordre i claredat respecte a què es pot i no es pot 
fer, és possible que els UAV formin part del nostre dia a dia i facilitin molt 
algunes professions. És a dir, l’opció de prescindir d’un professional encarregat 
de mesurar el nivell de monòxid de carboni i substituir aquest per un vehicle 
remotament pilotat o autònom controlat per un operador capaç d’incorporar 
múltiples sensors i actuadors que ens facilitin l’aplicació és possible i es 
presenta com a viable en un futur. 
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ANNEX 

A.I. CODI SENSOR: 

 
El codi encarregat de calibrar el sensor (donar un temps de previ escalfament 
intern) i ajustar el valor de l’entrada lògica a l’equivalent de ppm és el següent: 
 
 
# adapted from sandboxelectronics.com/?p=165 by https://tutorials-

raspberrypi.com/configure-and-read-out-the-raspberry-pi-gas-sensor-

mq-x/ 

# READAPTED by Abanoub Sargious- TFG: Gen. mapa d emissions amb UAS 

 

import time 

import math 

from MCP3008 import MCP3008 

 

class MQ(): 

 

    ######################### Hardware Related Macros #############

############ 

    MQ_PIN                       = 0        # define which analog i

nput channel you are going to use (MCP3008) 

    RL_VALUE                     = 10        # define the load resi

stance on the board, in kilo ohms 

    RO_CLEAN_AIR_FACTOR          = 9.83     # RO_CLEAR_AIR_FACTOR=(

Sensor resistance in clean air)/RO, 

                                            # which is derived from

 the chart in datasheet 

  

    ######################### Software Related Macros #############

############ 

    CALIBARAION_SAMPLE_TIMES     = 50       # define how many sampl

es you are going to take in the calibration phase 

    CALIBRATION_SAMPLE_INTERVAL  = 500      # define the time inter

val(in milisecond) between each samples in the 

                                            # cablibration phase 

    READ_SAMPLE_INTERVAL         = 50       # define the time inter

val(in milisecond) between each samples in 

    READ_SAMPLE_TIMES            = 5        # define how many sampl

es you are going to take in normal operation  

                                            # normal operation 

  

    ######################### Application Related Macros ##########

############ 

    GAS_CO                       = 1 
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    def __init__(self, Ro=10, analogPin=0): 

        self.Ro = Ro 

        self.MQ_PIN = analogPin 

        self.adc = MCP3008() 

        self.COCurve = [1.699,0.114,-

0.744]  # two points are taken from the curve.  

                                            # with these two points

, a line is formed which is "approximately equivalent"  

                                            # to the original curve

. 

                                            # data format:[ x, y, s

lope]; point1: (lg50, lg1.3), point2: (lg4000,  lg0.05) 

        print("By Abanoub Sargious -

 TFG: Gen. mapa d emissions amb UAS...")         

        print("Calibrating...") 

        self.Ro = self.MQCalibration(self.MQ_PIN) 

        print("Calibration is done...\n") 

        print("Ro=%f kohm" % self.Ro) 

     

     

    def MQPercentage(self): 

        val = {} 

        read = self.MQRead(self.MQ_PIN) 

        val["CO"]       = self.MQGetGasPercentage(read/self.Ro, sel

f.GAS_CO) 

        return val 

         

    ######################### MQResistanceCalculation #############

############ 

    # Input:   raw_adc -

 raw value read from adc, which represents the voltage 

    # Output:  the calculated sensor resistance 

    # Remarks: The sensor and the load resistor forms a voltage div

ider. Given the voltage 

    #          across the load resistor and its resistance, the res

istance of the sensor 

    #          could be derived. 

    ###############################################################

#############  

    def MQResistanceCalculation(self, raw_adc): 

        return float(self.RL_VALUE*(1023.0-

raw_adc)/float(raw_adc)); 

      

      

    ######################### MQCalibration #######################

############# 

    # Input:   mq_pin - analog channel 

    # Output:  Ro of the sensor 
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    # Remarks: This function assumes that the sensor is in clean ai

r. It use   

    #          MQResistanceCalculation to calculates the sensor res

istance in clean air  

    #          and then divides it with RO_CLEAN_AIR_FACTOR. RO_CLE

AN_AIR_FACTOR is about  

    #          10, which differs slightly between different sensors

. 

    ###############################################################

#############  

    def MQCalibration(self, mq_pin): 

        val = 0.0 

        for i in range(self.CALIBARAION_SAMPLE_TIMES):          # t

ake multiple samples 

            val += self.MQResistanceCalculation(self.adc.read(mq_pi

n)) 

            time.sleep(self.CALIBRATION_SAMPLE_INTERVAL/1000.0) 

             

        val = val/self.CALIBARAION_SAMPLE_TIMES                 # c

alculate the average value 

 

        val = val/self.RO_CLEAN_AIR_FACTOR                      # d

ivided by RO_CLEAN_AIR_FACTOR yields the Ro  

                                                                # a

ccording to the chart in the datasheet  

 

        return val; 

       

       

    #########################  MQRead #############################

############# 

    # Input:   mq_pin - analog channel 

    # Output:  Rs of the sensor 

    # Remarks: This function use MQResistanceCalculation to caculat

e the sensor resistenc (Rs). 

    #          The Rs changes as the sensor is in the different con

sentration of the target 

    #          gas. The sample times and the time interval between 

samples could be configured 

    #          by changing the definition of the macros. 

    ###############################################################

#############  

    def MQRead(self, mq_pin): 

        rs = 0.0 

 

        for i in range(self.READ_SAMPLE_TIMES): 

            rs += self.MQResistanceCalculation(self.adc.read(mq_pin

)) 

            time.sleep(self.READ_SAMPLE_INTERVAL/1000.0) 



ANNEX   65 

 

        rs = rs/self.READ_SAMPLE_TIMES 

 

        return rs 

      

    #########################  MQGetGasPercentage #################

############# 

    # Input:   rs_ro_ratio - Rs divided by Ro 

    #          gas_id      - target gas type 

    # Output:  ppm of the target gas 

    # Remarks: This function passes different curves to the MQGetPe

rcentage function which  

    #          calculates the ppm (parts per million) of the target

 gas. 

    ###############################################################

#############  

    def MQGetGasPercentage(self, rs_ro_ratio, gas_id): 

        if ( gas_id == self.GAS_CO ): 

            return self.MQGetPercentage(rs_ro_ratio, self.COCurve) 

        return 0 

      

    #########################  MQGetPercentage ####################

############# 

    # Input:   rs_ro_ratio - Rs divided by Ro 

    #          pcurve      - pointer to the curve of the target gas 

    # Output:  ppm of the target gas 

    # Remarks: By using the slope and a point of the line. The x(lo

garithmic value of ppm)  

    #          of the line could be derived if y(rs_ro_ratio) is pr

ovided. As it is a  

    #          logarithmic coordinate, power of 10 is used to conve

rt the result to non-logarithmic  

    #          value. 

    ###############################################################

#############  

    def MQGetPercentage(self, rs_ro_ratio, pcurve): 

        return (math.pow(10,( ((math.log(rs_ro_ratio)-

pcurve[1])/ pcurve[2]) + pcurve[0]))) 

 

Cal destacar, que s’utilitza la llibreria MCP3008 següent per fer ú

s del convertidor analògic digital: 

 

from spidev import SpiDev 

 

class MCP3008: 

    def __init__(self, bus = 0, device = 0): 

        self.bus, self.device = bus, device 

        self.spi = SpiDev() 
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        self.open() 

        self.spi.max_speed_hz = 1000000 # 1MHz 

 

    def open(self): 

        self.spi.open(self.bus, self.device) 

        self.spi.max_speed_hz = 1000000 # 1MHz 

     

    def read(self, channel = 0): 

        cmd1 = 4 | 2 | (( channel & 4) >> 2) 

        cmd2 = (channel & 3) << 6 

 

        adc = self.spi.xfer2([cmd1, cmd2, 0]) 

        data = ((adc[1] & 15) << 8) + adc[2] 

        return data 

             

    def close(self): 

        self.spi.close() 

 

A.II. CODI PRINCIPAL: 

 

'By Abanoub Sargious -- TFG: Generacio mapa d emissions amb UAS' 

 

from dronekit import connect, VehicleMode, LocationGlobalRelative, 

Command 

import numpy as np 

import time, sys, csv 

from mq7_test import * 

from datetime import datetime 

 

telemetria = open('telemetria.csv', 'w') 

writer = csv.writer(telemetria, delimiter=',') 

telemetria.write('Hora, Latitud, Longitud, Altura, Nivell CO') 

telemetria.write('\n') 

 

connection_string = 'udp:192.168.1.125:14551' 

print('Connecting to vehicle on: %s' % connection_string) 

vehicle = connect(connection_string, wait_ready=True) 

 

def data_callback(): 

    perc = mq.MQPercentage() 

    loc = vehicle.location.global_frame 

    time = datetime.now().time() 

    print("%s, %s, %s, %s, %s" % (time,loc.lat,loc.lon,loc.alt, per

c["CO"])) 

    data = np.asarray([time,loc.lat, loc.lon, loc.alt, perc["CO"]]) 

    writer.writerow(data) 
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#Main program 

 

try: 

    print("Press CTRL+C to End Mission.") 

    mq = MQ(); 

    while True: 

        data_callback() 

        time.sleep(5) 

 

except KeyboardInterrupt: 

    print("\nAbort by user") 

    telemetria.close() 

    print("Mission completed") 

 

A.III. CODI GENERACIÓ MAPA: 

 
import folium 

import pandas as pd 

 

df_new = pd.read_csv('/content/gdrive/MyDrive/TFG/telemetria.csv') 

 

m = folium.Map(location=[df_new[' Latitud'].mean(), 

                         df_new[' Longitud'].mean()], zoom_start=15

, 

                height=500, width=500, control_scale=True, 

                attr='Mapbox attribution') 

 

for i in range(0,len(df_new)): 

  if df_new[' Nivell CO'].iloc[i] > 30: 

    folium.Marker([df_new[' Latitud'].iloc[i],df_new[' Longitud'].i

loc[i]], 

                  popup = ( 

            "Altura : {elev}<br>" 

            "Nivell CO : {co}<br>" 

        ).format(elev=str(df_new[' Altura'].iloc[i]), 

                 co=str(df_new[' Nivell CO'].iloc[i])), 

                  icon=folium.Icon(color="red")).add_to(m) 

  elif 15< df_new[' Nivell CO'].iloc[i] < 30: 

    folium.Marker([df_new[' Latitud'].iloc[i],df_new[' Longitud'].i

loc[i]], 

                  popup = ( 

            "Altura : {elev}<br>" 

            "Nivell CO : {co}<br>" 

        ).format(elev=str(df_new[' Altura'].iloc[i]), 

                 co=str(df_new[' Nivell CO'].iloc[i])), 

                  icon=folium.Icon(color="orange")).add_to(m) 

  else: 
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    folium.Marker([df_new[' Latitud'].iloc[i],df_new[' Longitud'].i

loc[i]], 

                  popup = ( 

            "Altura : {elev}<br>" 

            "Nivell CO : {co}<br>" 

        ).format(elev=str(df_new[' Altura'].iloc[i]), 

                 co=str(df_new[' Nivell CO'].iloc[i])), 

                  icon=folium.Icon(color="green")).add_to(m) 

m 

 

A.IV. CODI SIMULACIÓ: 

 
from dronekit import connect, VehicleMode, Command 

from pymavlink import mavutil  # Needed for command message definit

ions 

import time 

import numpy as np 

import random 

from datetime import datetime 

import csv 

 

connection_string = 'tcp:127.0.0.1:5762' 

print('Connecting to vehicle on: %s' % connection_string) 

vehicle = connect(connection_string, wait_ready=True) 

 

telemetria = open('telemetria_simulada.csv', 'w') 

writer = csv.writer(telemetria, delimiter=',') 

telemetria.write('Hora, Latitud, Longitud, Altura, Nivell CO') 

telemetria.write('\n') 

 

def readmission(aFileName): 

   

    print("\nReading mission from file: %s" % aFileName) 

    cmds = vehicle.commands 

    missionlist = [] 

    with open(aFileName) as f: 

        for i, line in enumerate(f): 

            if i == 0: 

                if not line.startswith('QGC WPL 110'): 

                    raise Exception('File is not supported WP versi

on') 

            else: 

                linearray = line.split('\t') 

                ln_index = int(linearray[0]) 

                ln_currentwp = int(linearray[1]) 

                ln_frame = int(linearray[2]) 

                ln_command = int(linearray[3]) 
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                ln_param1 = float(linearray[4]) 

                ln_param2 = float(linearray[5]) 

                ln_param3 = float(linearray[6]) 

                ln_param4 = float(linearray[7]) 

                ln_param5 = float(linearray[8]) 

                ln_param6 = float(linearray[9]) 

                ln_param7 = float(linearray[10]) 

                ln_autocontinue = int(linearray[11].strip()) 

                cmd = Command(0, 0, 0, ln_frame, ln_command, 

                              ln_currentwp, ln_autocontinue, 

                              ln_param1, ln_param2, 

                              ln_param3, ln_param4, ln_param5, 

                              ln_param6, ln_param7) 

                missionlist.append(cmd) 

    return missionlist 

 

def upload_mission(aFileName): 

    """ 

    Upload a mission from a file. 

    """ 

    # Read mission from file 

    missionlist = readmission(aFileName) 

 

    print("\nUpload mission from a file: %s" % aFileName) 

    # Clear existing mission from vehicle 

    print(' Clear mission') 

    cmds = vehicle.commands 

    cmds.clear() 

    # Add new mission to vehicle 

    for command in missionlist: 

        cmds.add(command) 

    print(' Upload mission') 

    vehicle.commands.upload() 

 

def arm_and_takeoff(aTargetAltitude): 

    """ 

    Arms vehicle and fly to aTargetAltitude. 

    """ 

 

    print("Basic pre-arm checks") 

    # Don't let the user try to arm until autopilot is ready 

    while not vehicle.is_armable: 

        print(" Waiting for vehicle to initialise...") 

        time.sleep(1) 

 

    print("Arming motors") 

    # Copter should arm in GUIDED mode 
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    vehicle.mode = VehicleMode("GUIDED") 

    vehicle.armed = True 

 

    while not vehicle.armed: 

        print(" Waiting for arming...") 

        time.sleep(1) 

 

    print("Taking off!") 

    vehicle.simple_takeoff(aTargetAltitude)  # Take off to target a

ltitude 

 

    # Wait until the vehicle reaches a safe height before processin

g the goto (otherwise the command 

    #  after Vehicle.simple_takeoff will execute immediately). 

    while True: 

        print(" Altitude: ", vehicle.location.global_relative_frame

.alt) 

        if vehicle.location.global_relative_frame.alt >= aTargetAlt

itude * 0.95:  # Trigger just below target alt. 

            print("Reached target altitude") 

            break 

        time.sleep(1) 

 

def data_callback(): 

    co_simulated = random.randint(1, 15) 

    if vehicle.commands.next == 5: 

        co_simulated = random.randint(15, 30) 

    elif 6 <= vehicle.commands.next <= 8: 

        co_simulated = random.randint(30, 40) 

    loc = vehicle.location.global_relative_frame 

    tt = datetime.now().time() 

    print("%s, %s, %s, %s, %s" % (tt,loc.lat,loc.lon,loc.alt, co_si

mulated)) 

    data = np.asarray([tt,loc.lat, loc.lon, loc.alt, co_simulated]) 

    writer.writerow(data) 

 

try: 

    print("Press CTRL+C to End Mission.") 

    print ("By Abanoub Sargious -

 TFG: Gen. mapa d'emissions amb UAV") 

    upload_mission('pla_vol.waypoints') 

    arm_and_takeoff(30) 

    vehicle.mode = VehicleMode('AUTO') 

    while True: 

        data_callback() 

        time.sleep(3) 
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except KeyboardInterrupt: 

    print("\nAbort by user") 

    telemetria.close() 

    vehicle.close() 

    print("Mission completed") 

    time.sleep(10) 

 


