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Resumen 

En aquest projecte s’ha dissenyat, per una banda, un 

prototip i, per una altre, un sistema de control que té per 

objectiu estabilitzar el quadcòpter. A més, el sistema de 

control s’ha implementat per dur a terme les proves de vol 

adients. 

Primerament es va estudiar la situació actual del mercat en 

relació als quadcòpters. També es van analitzar els usuaris 

pels que es dirigeix el producte i quina seria la forma més 

adequada tenint en compte les propietats aerodinàmiques i 

l’ergonomia cap a l’usuari. Després es va realitza un 

disseny 3D i s’imprimeix un prototip a escala reduïda. 

D’altre banda, es va dissenyar el control d’estabilització i 

vol del quadcòpter per tal de crear una controladora de vol. 

Durant la implementació del control es van realitzar 

diferents proves fins arribar a la definitiva on un pilot 

expert va fer volar el quadcòpter. 

Introducció 

Aquest text tracta sobre el disseny i control d’un 

quadcòpter, un treball de final de grau elaborat per tres 

estudiants de la UPC de Vilanova i la Geltrú.  

Aquest projecte està dividit en dues branques molt 

diferents. Per una banda, s’ha dissenyat una estructura d'un 

quadcòpter capaç de sostenir tots els seus components i 

protegir a l'usuari i, per altre, s’ha estudiat, dissenyat i 

implementat un sistema de control per a la seva 

estabilització automàtica a l’aire. 

Punt de partida 

En el primer moment, quan es va començar a treballar, es 

partia amb tant sols un frame (xassís), quatre motors i les 

habilitats que tenien els tres joves que estaven acabant la 

carrera. A pesar d’això, cap dels membres del grup tenia 

cap coneixement sobre l’àmbit del projecte. Per tant, abans 

d’iniciar-se en el mon que envolta els drones, es va decidir 

conèixer-lo millor mitjançant els consells d’alguns experts 

que hi estan al darrera.  

Primerament, es va visitar l’empresa Drone Solutions, que 

es dedica a preparar multicòpters enfocats al vídeo i a la 

fotografia aèria. Per altre banda, es va conèixer a un pilot 

expert en controlar i dirigir drones, el Víctor Cano, que ens 

va ensenyar a pilotar, un concepte essencial pel projecte 

que, a vegades, pot resultar extremadament difícil. 

Finalment, es va participar en un esdeveniment organitzat 

per LleidaDrone en el que es reunien aficionats i experts en 

els drones per compartir opinions i experiències. 

 

Fig. 1. Visita a DroneSolutions 

Gracies a tots els coneixements que es van adquirir, s’han 

pogut tenir en compte molts més factors dels que 

s’haguessin contemplat. A més, es van transmetre molts 

consells, els quals tenien relació amb l’ús dels materials, la 

seguretat, la influència del vent, el pes o el comandament 

radiocontrol, per posar alguns exemples. D’aquesta manera, 

el projecte es va encaminar correctament, ja que la base era 

millor i les idees estaven més clares.  

Prototip 

Una part d’aquest treball ha consistit en dissenyar el 

prototip d’un quadcòpter. En elaborar-lo, s’ha tingut en 

compte que el producte ha de ser el més eficaç possible per 

satisfer les necessitats dels usuaris i per ser pràctic segons 

la funció que realitza. Apart, també ha de ser estètic i 

atractiu pels usuaris als que va dirigit. Per tant, primer de 

tot es fa un conjunt d’estudis que ajuden a definir tots 

aquests conceptes. 



D’aquests estudis previs al disseny, tots ells dirigits a un 

mateix propòsit, dissenyar per a les persones, s’identifica 

un producte que és harmònic amb el seu entorn. 

Per dissenyar-lo, cal realitzar un estudi de materials, del que 

dependran en gran mesura les propietats mecàniques com la 

resistència, les tensions, els esforços... 

Per altra banda, se’n dibuixa els plànols, tant en dos com en 

tres dimensions. Per tenir una idea aproximada de la 

volumetria real del producte i, d’aquesta manera, 

interioritzar les mides reals, es realitza una maqueta inicial 

construïda a partir de cartró. La principal funció de la 

maqueta és ajudar a trobar les mides més adequades i 

còmodes per l’usuari. 

 

Fig. 2. Maqueta de cartró 

Per definir el disseny final, el producte ha de poder 

incorporar tots els components elèctrics i electrònics que 

necessita per realitzar la seva funció. Una vegada s’ha 

donat solució a tots els problemes i totes les condicions 

plantejades, se’n obté un disseny acabat. 

 

Fig. 3. Disseny 3D del prototip 

Finalment, es construeix un prototip del quadcòpter 

mitjançant una impressió en tres dimensions. 

 

Figura 4. Prototip imprès 

 

Controlador de vol 

El sistema de control té la funció de controlar el vol del 

quadcòpter variant de forma automàtica la velocitat dels 

motors. És un sistema que està integrat en un hardware que 

s’anomena controladora de vol, per la funció que realitza.  

 

Fig. 5. Controladora de vol 

En aquesta controladora s’integren tots els components 

electrònics que s’encarreguen d’adquirir les dades d’entrada 

del sistema, és a dir, els sensors i el receptor del 

comandament radiocontrol, a més dels microcontroladors i 

dels busos de comunicació. 

La comunicació entre els elements es realitza seguint el 

protocol I
2
C perquè els sensors utilitzats necessiten 

transmetre la informació mitjançant aquest bus. Per altra 

banda, la programació del sistema es fa a través d’Arduino, 

ja que es tracta d’un projecte en el que la programació 

utilitzada és totalment experimental. 

Aquesta controladora és capaç de controlar el vol del 

quadcòpter gracies a les mesures provinents dels sensors i 

dels llaços de control. És a dir, primer, el sistema calcula la 

posició a la que està a partir de les dades dels sensors i, a 

partir del comandament radiocontrol, coneix la que es vol 

aconseguir. Després, la controladora regula els senyals de 



sortida que van als motors i, finalment, elimina l’error i 

aconsegueix la posició desitjada. 

La controladora de vol està preparada per controlar l’altura 

i els angles d’inclinació. En l’àmbit de l’aeronavegació, els 

angles d’inclinació s’anomenen, pels eixos x, y i z, roll, 

pitch i yaw, respectivament. 

 

Fig. 6. Moviments que pot efectuar el quadcòpter 

Per calcular el senyal de sortida final de cada motor, 

s’utilitzen quatre sistemes de control per separat, és a dir, 

un per cada angle d’inclinació i un altre per l’altura.  

El control dels angles d’inclinació es fa mitjançant el 

control PID, igual que el control d’altura, però la diferència 

és que aquest sistema de control incorpora dos PID en 

cascada. L’objectiu és augmentar la velocitat de resposta 

per aconseguir una estabilització més ràpida, ja que, sinó, hi 

haurien molts problemes per controlar el vol. 

El primer llaç de control corregeix l’error entre l’angle 

desitjat i el real, i, a més, utilitza la part proporcional i la 

integral d’aquest error. Per altre banda, el segon llaç 

controla la velocitat de gir del quadcòpter i, a diferència del 

primer, incorpora tots els paràmetres que comporta un PID. 

Aquest llaç aconsegueix una resposta molt més ràpida, cosa 

que al final comporta una correcció de l’error d’angle molt 

més ràpida. 

 

Fig. 7. Esquema de control 

Pel control d’altura també utilitza un sistema de control PID 

format per una sola realimentació que correspon a l’altura 

mesurada pel baròmetre. Al disminuir l’altura, el sistema 

reacciona automàticament i augmenta la velocitat dels 

motors i, al incrementar-la, al revés. 

Per a que tots els controls funcionin alhora, les quatre 

senyals provinents de cada control s’han d’associar d’una 

forma diferent per cada motor. A més, quan es calculen les 

senyals de sortida pels motors, també s’han de convertir a 

PWM per a que puguin ser interpretades i, finalment, 

acabin afectant als motors. 

Finalment, s’han obtingut les equacions dels quatre 

sistemes de control per poder ser implementats en la 

controladora de vol mitjançant Arduino. 

Proves al laboratori 

Per tal de cercar els valors dels paràmetres del control PI 

per la posició i del control PID per la velocitat, es va 

utilitzar el mètode següent: mitjançant un potenciòmetre es 

feia variar el valor que es buscava mentre el quadcòpter 

estava en moviment. 

 

Fig. 8. Configuració d’una variable mitjançant un potenciòmetre 

Cal tenir en compte que el control proporcional actua 

enfront l’error actual, el control integral enfront l’error 

passat i, el control derivatiu, enfront l’error futur. D’aquesta 

manera es busquen les constants d’aquests valors més 

adequades tenint en compte que el sistema pot 

inestabilitzar-se en variar-les. 

Primerament es va realitzar una configuració en ‘+’ ja que 

era més fàcil subjectar el quadcòpter i, quan ja es tenien 

controlats els moviments roll i pitch, es va procedir a 

configurar el quadcòpter en ‘x’. En aquesta segona 

configuració el vol és més suau ja que la força per 

contrarestar pertorbacions la realitzen dos motors i no un, 

com passa en la configuració en ‘+’. 

Per cercar els paràmetres de la configuració en ‘x’ es va 

dissenyar una estructura on poder col·locar el quadcòpter 

de forma segura i que, a la vegada, permetia que realitzes 

els moviments roll i pitch. 



 

Fig. 9. Estructura per realitzar les proves en configuració ‘x’ 

Un cop configurats els paràmetres d’aquesta configuració, 

es va procedir a realitzar el control yaw, és a dir, el 

moviment entorn l’eix z. Aquests paràmetres es van cercar 

mantenint el quadcòpter a la mà i, després, es va provar 

penjant el quadcòpter del sostre amb una corda i observant 

si responia correctament a les consignes desitjades. 

 

Fig. 10. Prova del moviment yaw 

Amb el resultat satisfactori d’aquesta prova, es va procedir 

a efectuar la prova de vol. 

El dia en que es va realitzar la prova de vol, les condicions 

meteorològiques eren ideals i es comptava amb l’ajut del 

Victor, un pilot expert. El quadcòpter va volar sense cap 

dificultat i es va mantenir estable a l’aire. 

 

Fig. 1. Prova de vol 

Conclusions 

En el disseny de l’estructura no s’ha construït un prototip a 

escala degut als costos que això comportava, però s’ha 

pogut comprovar que el producte compleix les 

especificacions que es van plantejar inicialment, ja que 

totes les seves parts el fan apte per a ser utilitzat de forma 

eficient. 

Per altra banda, el sistema de control dissenyat s’ha posat 

en pràctica i s’ha demostrat que el seu funcionament és més 

que acceptable en quant al control d’estabilització en els 

angles d’inclinació, ja que la seva resposta era molt ràpida i 

era fàcilment controlable pel pilot.  

Malauradament, el control d’altura no ha donat tants bons 

resultats, ja que en un ambient de control total funcionava, 

però, quan s’intentava de forma autònoma, el sistema no 

aconseguia controlar l’altura amb prou rapidesa abans 

d’arribar a terra. 

 

Fig. 2. Prova de vol amb l’equip 
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