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Dron aerostátic de seguimient per VPC  

(Visió por Computador) 
Daniel Herbón Méndez 

Resum— Aquest projecte intenta aproximar-se una mica a la robòtica, al mon dels drons i a la visió per computador. Es una 
mostra del potencial d’aquestes eines. Es desenvoluparà un aparell volador no tripulat de moviment autònom, l’aparell mencio-
nat no es sostindrà per hèlix com els drons de la actualitat si no amb heli, tindrà com a objectiu perseguir un objectiu de color. 
Es un projecte basic que podria donar accés a moltíssimes prestacions afegint mòduls per a noves aplicacions. 

 

Paraules clau— Raspberry pi, dron, globus, aeronàutica, PWM, Motor, Robot, Python, I2C, ultrasons, OpenCV, Visió per 
Computador 

Abstract—This project tries to get a closer look into robotics, the drone world and the computer vision. It’s a little example of 
the great potential of those tools. A non-manned flying device with autonomous movement will be developed, the device will not 
be held in the air by fans like the regular drones but by helium, it will have the mission to chase a specific color object. It’s a 
basic project that could give access to a lot of possibilities adding new modules for new applications. 

Index Terms— Raspberry pi, Drone, Balloon, Aeronautic, PWM, Motor, Robot, Python, I2C, Ultrasounds, OpenCV, Computer 
Vision. 

 

——————————      —————————— 

1 INTRODUCCIÓ 

mb aquest projecte de final de grau he intentat apro-
par-me a diversos àmbits de la tecnologia moderna 

als quals tinc una relació especial: la robòtica, la aeronàu-
tica i la visió per computació. 

La meva motivació per aquest projecte surt dels temes 
en els que es basa. Sempre m’ha interessat l’aeronàutica, 
es un món apassionant que personalment crec que encara 
es pot explotar molt més. El mon de la robòtica sempre ha 
ocupat una posició de quasi fantasia, es molt possible que 
la meva curiositat en aquest àmbit neixi de la ciència fic-
ció, avui en dia però es provable que la realitat hagi su-
perat la ficció en més d’un àmbit. I per últim la visió per 
computador crec que es pot convertir en l’eina amb més 
utilitat per a la robòtica. Aquests tres temes son els que 
em van impulsar a escollir aquest projecte. 

 
L’estructura de l’article seguirà de la següent manera 
després d’aquesta introducció. S’explicaran breument els 
objectius del projecte. S’explicarà una mica l’estat de l’art, 
projectes ja existents, l’evolució de la tecnologia en que 
s’ha basat aquest projecte, entre d’altres. Després es parla-
rà sobre la planificació que s’ha seguit durant el transcurs 
d’aquest treball seguit de la metodologia emprada. Es 
procedirà desprès amb la part que s’ha volgut fer més 
èmfasi, com s’ha desenvolupat el projecte. Aquesta part 
es la més extensa ja que detalla les tècniques emprades 
pel projecte així com l’explicació dels passos seguits du-
rant la construcció del prototip (sense entrar en masses 
detalls). Una vegada passada aquesta part s’exposaran els 
resultats obtinguts i una conclusió. Al final es mostrarà la 
bibliografia del projecte i un apèndix amb fotografies i 
dades extres del prototip. 

2 OBJECTIUS 

1. Aprendre més sobre Raspberry Pi 

Raspberry pi es un SBM (Single Board Computer) que 
ofereix moltes possibilitats al mon de la robòtica gracies a 
la seva flexibilitat i el seu baix cost. 

2. Utilitzar Visió per Computació 

Utilitzar visió per computador estereoscòpica per deter-
minar la posició de l’objectiu i també la distancia a la que 
aquest es troba. Permetent a l’aparell la possibilitat de 
mantenir-se a certa distancia de l’objectiu. 

3. Aproximació als drons 

Aprendre sobre les tecnologies necessàries per a construir 
l’aparell, tant de la electrònica com de la aerodinàmica 
dels drons y zepelins.  

4. Aprendre sobre la unió de robòtica y drons 

Entenent per robòtica el món dels autòmats que no neces-
siten pràcticament de la intervenció humana per a dur a 
terme la seva funcionalitat. Aprendre sobre la unió 
d’aquests 2 grans camps. 

5. Construcció de l’aparell 

Construir l’aparell d’acord a les especificacions concreta-
des i la tasca a realitzar. 

6. Pilotatge 

Aconseguir donar ordres a l’aparell per a que aquest les 
executi independentment de la seva automatització. 
 

A 
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7. Implementació de l’algorisme de “Tracking” 

Fer que l’aparell compleixi amb la seva funcionalitat de 
perseguir a l’objectiu designat. 

3 ESTAT DE L’ART 

El mon dels drons ha crescut de manera exponencial en 
els últims anys. El nombre d’usos que se’ls pot donar esta 
limitat únicament per la imaginació. Ja s’utilitzen per 
controlar i prevenir incendis forestals, per investigacions 
biològiques d’habitats amb difícil accés o en que es vulgui 
minimitzar l’impacte, s’utilitzen també per manipular 
materials tòxics o radioactius o fins hi tot per a inspecci-
ons en centrals nuclears [6]. A Japó s’han desenvolupat 
diferents projectes amb aplicacions sorprenents i idees 
molt innovadores com per exemple la vigilància de línies 
ferroviàries [3] o un dron per vigilar empreses en horaris 
no laborals. La policia a Espanya utilitza un model amb 
una autonomia de varies hores per vigilar les carreteres i 
notificar infraccions de transit. Però la activitat per la qual 
han tingut aquest boom ha estat l’oci. Cada vegada hi han 
més aficionats que volen iniciar-se en aquest món ja sigui 
nomes per pilotar-los o fins hi tot per construir prototips 
específics. 
 
Que el món de l’oci hagi demandat tant aquest producte 
ha fet que les empreses inverteixin molts recursos afavo-
rint el creixement d’aquest sector, intentant portar més 
models al mercat. Fet que ha abaixat els preus d’aquests 
aparells, en alguns models d’un parell de centenars 
d’euros a unes quantes desenes en qüestió d’un parell 
d’anys. 
 
Aprofitant les tecnologies d’estabilització audiovisual que 
ja estaven desenvolupades els drons poden accedir a una 
qualitat d’imatge enorme des d’angles impossibles 
d’aconseguir d’altra manera. 
 
Tot hi haver començat com un invent d’us militar, i conti-
nuar desenvolupant-se en aquest àmbit, la sortida al mer-
cat públic ha generat una gran quantitat de llocs de treball 
nous, ha accelerat molts estudis degut a la facilitat 
d’adaptar-se a diferents situacions. El mon dels drons 
comptava amb un mercat mundial 6.000 milions de dòlars 
l’any 2017, i està previst que en pocs anys es tripliqui 
aquesta xifra. Tot hi la incertesa que esta present en els 
canvis de normatives de molts països en aquest aspecte, 
es un mercat que promet molts beneficis a les empreses 
que apostin per aquesta tecnologia. 
 
D’altra banda l’estat dels zepelins esta en decadència 
absoluta. La seva època de màxim esplendor va començar 
al 1909 fins la catàstrofe del Hindemburg al 1937. Es van 
desenvolupar durant la primera guerra mundial com a 
bombarders, transports i escoltes per a destructors [9]. Al 
2016 es va tornar a intentar la creació d’una aeronau 
d’aquest tipus de grans dimensions com a medi de trans-
port, silenciós, eficient i poc contaminant. El prototip 
Airlander 10 ha estat el darrer intent de tornar a utilitzar 

aquesta tecnologia, però va tenir un tràgic accident 
l’Agost del mateix any. Actualment torna a volar però 
encara no com a medi de transport públic. [7] 
Els no tripulats s’utilitzen principalment per a la publici-
tat. [8] 

4 PLANIFICACIÓ 

Tot hi que estan ben diferenciats es van anar desenvolu-
pant de manera paral·lela, per això no esta especificat un 
temps per cada partició.  
La subdivisió del projecte inicialment va ser la següent: 

1. Estudi de la aerodinàmica, funcionament y com-

ponents de l’aparell 

2. Sistema de seguiment basat en color.  

3. Control de moviment de la càmera. 

4. Control de proximitat, flotació i motors. 

5. Control remot. 

6. Construcció del prototipus i integració de tots el 

apartats previs a aquest.  

5 METODOLOGIA 

La metodologia emprada en aquest projecte ha estat la 
metodologia Agile. Aquesta funciona separant en petites 
parts el projecte, que s’han d’anar completant i entregant-
se. Mentre es van desenvolupant les diverses parts es van 
readaptant entre elles. D’aquesta manera la metodologia 
Agile permet que el projecte vagi evolucionant a mesura 
que aquest es desenvolupi. Es idònia per projectes que 
s’han d’entregar amb rapidesa y flexibilitat. Com la modi-
ficació d’un apartat afectava directament als altres no es 
va fixar cap planificació temporal per cada subprojecte, si 
no que es van anar concloent segons el projecte ho perme-
tia per evolució. D’aquesta manera el projecte té menys 
probabilitats de fallar per que falli una de les parts, ja que 
s’adapta el projecte per a suplir aquella part. 
 
Cadascuna de les fases consta dels següents passos: 

1. Anàlisi de requeriments 

2. Disseny 

3. Implementació 

4. Test 

5. Evolució 
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6 COMPONENTS 

Component Unitats Preu/Unitat Pes 

Raspberry Pi 3 B+ 1 39,95 € 68g 

Càmera Raspberry 

Pi v2 - 8 Megapi-

xels 

1 29,95 € 5g 

Micro servo minia-

ture SG90 

1 4,9 € 9g 

Motor DC 4.5V A 

9V 

5 4,24 € 20g 

Transistor 9518 BD 

441 TO-126 NPN 

5 0.90 € 2g 

Sensor ultrasonors 

HC-SR04 

1 6,35 € 8g 

Bateria lipo 9V 2 10 € 18g 

Servoshield PWM 

PCA 9685 

1 15 € 10g 

Converso a 5V 

L7805CV 

1 0,20 € 3g 

Globus d’heli de 

làtex – 1,3 m de 

diàmetre 

2 20 € 190g* 

Corda 5m 2€ 10g 

Heli ~100 𝑐𝑚3 100 € ---- 

Esquelet de dron de 

Carboni en H 

1 30 € 163g 

Hèlix 5 1,20€ 3g 

Total Projecte 316,05 € 456g 

 

La llista de components s’ha anat adaptant a mesura que 
creixia el projecte. El pes total varia una mica de la suma 
total per que no es compta el pes del globus(*), ja que la 
seva força d’elevació ja preveu el seu propi pes. 

7 PROPOSTA DEL PROTOTIPUS 

7.1 Estudi inicial 

Primera etapa, es van estudiar els zepelins per a poder 
entendre el seu funcionament i es van estudiar els materi-
als i peces necessaris per a dur a terme el projecte. Els 
zepelins augmenten o disminueixen la flotabilitat mitjan-
çant un sistema de bosses a l’interior de la cambra d’heli. 
Inflant o desinflant les bosses augmenten o disminueixen 
la flotabilitat. Tot hi la idea original era fer servir un sis-
tema anàleg, un experiment inicial va demostrar que per 
a poder dur a terme aquest sistema requeria molt més 
temps d’estudi ja que si no es calcula bé la força que ha de 
suportar el globus d’heli aquest tendeix a d’esgarrar-se. 
Per aquest motiu en aquesta fase es va optar per mantenir 
la elevació amb una hèlix suplementaria a la part inferior 
de l’aparell que augmentaria o disminuiria la alçada de 
l’aparell. 
Tot hi tenir els càlculs preliminars per a aquest tipus de 
visió, al fer el càlcul de les peces i els costos, es va aban-
donar la idea de fer la visió estereoscòpica per problemes 
de pressupost i de temps, la placa Raspberry que perme-
tia l’addició de dos càmeres es molt difícil de trobar i molt 

cara per a aquest projecte. 

7.2 Sistema de seguiment basat en color 

En la Segona etapa es va estudiar la visió per computa-
dor. L’objectiu era seguir un objecte de color concret per 
tant es va realitzar un programa que llegia els píxels de la 
imatge i avaluava la semblança del color amb l’escollit en 
RGB, si era suficientment semblant ens quedàvem amb 
aquest píxel. Tot hi que el sistema funcionava correcta-
ment no es podia tenir en compte els reflexos de 
l’objectiu, ja que alteraven suficientment el color com per 
a que no passes el procés de selecció. Això provocava que 
el centre detectat de l’objecte no fos realment el centre i 
donava molts problemes fins hi tot arribant a no detectar 
res amb materials plàstics ja que solen reflexa molt la 
llum. Per aquest motiu es va proposar un model que tin-
gués en compte aquest aspecte. 
En lloc de la representació normal d’un color en RGB 
(Red, Green, Blue) es va estudiar el model HSV (Hue, 
Saturation, value), per a poder tenir en compte aquestes 
variacions. 
Com es pot apreciar a les figures següent: 
 

  
 

 

 

Fig 1: RGB  Fig 2: HSV 

Per tant abans de poder rastrejar un color s’ha de conver-
tir de RGB a HSV. La llibreria OpenCV conta amb una 
funció per a aquest propòsit, que transforma el RGB en 
dos valors HSV, un de marge superior i un de marge 
inferior per a poder rastrejar els píxels amb aquest color 
tenint en compte la diferencia de lluminositat. 
Tornem a analitzar tots els píxels i creem una mascara 
que nomes tindrà els valors seleccionats, sobre aquesta 
mascara fem un estudi de la concentració major de píxels 
en la imatge, es a dir l’objecte més gran amb aquest color  
i calculem el seu centre en coordenades dins la imatge. 
Amb això hem pogut rastrejar el color per la imatge de 
manera precisa. Per a poder rastrejar l’objecte de manera 
estereoscòpica era suficient amb una segona camara i el 
mateix procés de selecció de píxels, que donava un centre 
lleugerament desplaçat segons el desplaçament entre la 
primera i la segona càmera, amb aquest desplaçament es 
pot calcular la distancia a l’objectiu, però aquest procés no 
s’ha dut a terme, es va descartar a la fase de selecció de 
peces i materials per preu i dificultat d’aconseguir la peça.  

7.3 Control de desplaçament 

Tercera fase, el moviment de la càmera. En aquesta fase es 
va entrar més en detall en la transmissió de dades des de 
la placa Raspberry fins als actuadors, en aquest cas el 
servomotor encarregat del moviment vertical i els motors. 
Tant el servomotor com el control de motors de corrent 
continua precisen de comandes especifiques en PWM 
(Pulse Width Modulation), aquest sistema permet codificar 



4 EE/UAB TFG INFORMÀTICA: DRON AEROESTATIC PER VPC 

 

les dades mitjançant un pols d’amplada variable. Es tracta 
d’una senyal quadrada que la Raspberry pot alterar. 
 

 
        Fig 3: Senyal PWM 
 
Aquesta senyal permet controlar els dispositius mante-
nint més o menys estona la senyal a Ymax* en cada cicle. 
Per a un servomotor aquesta senyal li indica la posició a 
la que s’ha de situar, per a utilitzar codificar directament 
el senyal PWM per a enviar-lo al servomotor s’ha hagut 
de tenir en compte els angles de gir del servomotor i les 
seves posicions màxima i mínima. Mitjançant la experi-
mentació es van trobar aquestes dades que van permetre 
establir el senyal adequat de PWM per a no obligar al 
servomotor a girar més del compte i trencar-se. 
Per als motors el senyal utilitzat també es PWM però es 
filtra amb un transistor NPN que s’utilitza com a regula-
dor de corrent per a poder controlar la velocitat de gir del 
motor. Tot hi que els motors no es poden trencar per girar 
més de 180 graus si que es va requerir d’una experimen-
tació per establir els valors màxims i mínims de senyal 
per a que el motor funciones, si bé a 0 estan parats, no 
tenen perquè girar nomes amb un PWM d’1, requereixen 
un mínim de corrent par a funcionar. Mitjançant 
l’experimentació es van trobar aquests paràmetres també. 
Desgraciadament la placa de control Raspberry pi 3 B+ 
només consta d’un pin de senyal PWM, aquest problema 
es va solucionar mitjançant una placa suplementaria, la 
PCA9685 d’Adafruit. Aquesta placa pot gestionar 16 se-
nyals PWM diferents a la vegada, utilitza la comunicació 
I2C amb la Raspberry, una comunicació per bus de dades. 
Per aquest bus se li indica  quina sortida es vol modificar 
y quin senyal PWM ha d’emetre, la placa s’encarregarà 
d’emetre aquesta senyal ininterrompudament mentre no 
es canviï la senyal o la  font d’alimentació s’acabi. Aquest 
comportament planteja un problema, si la Raspberry perd 
la comunicació amb la placa però aquesta segueix rebent 
corrent seguirà emetent el senyal PWM. Per tant els se-
nyals han de ser inicialitzats i finalitzats sempre per evitar 
comportaments erràtics. 
La placa PCA9685 per controlar tant el servomotor com 
els motors. Aquesta mateixa placa serà l’encarregada de 
donar el moviment a l’aparell. Al ser un “vehicle”, ja que 
es desplaçarà, l’angle vertical de la càmera serà directa-
ment compensat pel servomotor, però l’horitzontal serà 
compensat directament per l’actuació dels motors. Per 
aquest motiu aquest angle s’ha tractat en aquesta fase i no 
en l’anterior. En aquesta fase s’ha fet us de les dades so-
bre drons i aerodinàmica. L’aparell consta d’una cambra 
d’heli per a mantenir un mínim de flotabilitat, per tant no 
necessitem 3 o més motors controlats metòdicament per 
mantenir-lo a l’aire, en lloc d’això aquest aparell consta 

d’un sol motor per mantenir-se a l’aire. Aquest motor es 
necessari ja que en una fase d’experimentació es va aban-
donar la idea inicial de fer que l’aparell funciones amb un 
sistema de control de pressió sobre la cambra d’heli per a 
mantenir-se a l’aire. El control en el pla horitzontal consta 
de 4 motors disposats estratègicament per a no necessitar 
de cap timó per a girar, avençar o retrocedir. 

 
  Fig 4:  Moviment Hèlix 

 

El moviment dels motors està disposat d’aquesta manera 
per anular la rotació generada per l’actuació d’una hèlix 
sobre un objecte sobre un medi fluid, l’hèlix genera una 
força de rotació que faria girar sobre si mateix l’aparell si 
les hèlix no es compensessin al girar de manera inversa. 
Tal com es pot veure en l’esquema. Per les lleis de New-
ton, si ∑ 𝐹𝑖 = 0 l’objecte no tindrà cap acceleració. Aixó 
s’aprofita en aquest cas per a contrarestar la acceleració 
que provoca el moviment rotatori d’una hèlix amb l’altre 
que s’està movent. Tal com es mostra a la figura 4. 
 

Per a controlar l’alçada de l’aparell s’utilitza un emissor 
d’ultrasons gestionat directament per la placa Raspberry. 
Aquest sensor funciona a 5V i la Raspberry pot avaluar 
dades pels pins a 3’3V, això dificulta  la comunicació però 
es soluciona amb una resistència de 1000 Ohms connecta-
da entre el sensor i el pin de recepció i una de 2000 Ohms 
entre el pin i terra per mantenir una referencia en el se-
nyal. Aquest sistema emet un pols d’ultrasons i espera a 
rebre el rebot sobre la superfície més pròxima. Utilitzant 
la velocitat del so es pot establir la distancia a la que es 
troba l’objecte del terra seguint la següent formula: 
 

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑡𝑎𝑡 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑜 ∗ 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑠

2
   

 

𝐷 =
34300 ∗ 𝑡

2
 

 

Es divideix entre 2 donat que el senyal ha d’anar i tornar. 
 

7.5 Control remot 

L’apartat de control es va abandonar degut a problemes 
en la implementació de codi en les fases de construcció i 
visió per computador, que van enrederir el projecte im-
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pedint el control adequat mitjançant algun sistema remot. 
S’ha experimentat amb senyals d’infraroig i de freqüència 
de radio, però la falta de temps va impedir fer un sistema 
d’encriptació per dites senyals el que feia que els recep-
tors reaccionessin a qualsevol senyal de radio o 
d’infraroig impossibilitant el correcte control de l’aparell 
mitjançant aquests processos. 

8 CONSTRUCCIÓ DEL PROTOTIPUS 

En la construcció del prototipus es va utilitzar un chasis 
de fibra de carboni molt lleuger, i es van anar unificant els 
mòduls comentats a l’apartat anterior, tant des del 
hardware com des del sofware. 
En aquesta fase es van aprofitar els càlculs inicials de pes 
de components i físics per a calcular la quantitat optima 
d’heli per a mantenir una flotabilitat negativa mínima per 
a l’aparell. Utilitzant un esquelet de fibra de carboni d’un 
dron de carreres en disposició H semi oberta. Que permet 
donar als motors una inclinació per tal d’afavorir el gir i 
també col·locar tots els components a l’interior mantenint 
un pes mínim degut a la fibra de carboni. En aquesta fase 
s’han fet servir eines de soldadura, tall i adhesius per a 
adaptar la carcassa a les plaques utilitzades en el projecte. 
Amb la formula de la força d’elevació es va calcular la 
quantitat d’heli necessari per a enlairar l’aparell. 
 

𝐹𝑜𝑟ç𝑎 𝑑′𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑐𝑖ó = 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑎𝑡 𝑑𝑒 𝑙′𝑎𝑖𝑟𝑒 − 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑎𝑡 𝑑𝑒 𝑙′𝐻𝑒𝑙𝑖  

 

1.275𝑘𝑔/𝑚3  −  0.18𝑘𝑔/𝑚3  =  1.095 𝑘𝑔/𝑚3 

 

El pes final de l’aparell és 456g per tant la quantitat  d’heli 
necessària per a aixecar-lo es de 0,42 𝑚3. 
Però no es vol enlairar l’aparell, només aprofitar la flota-
bilitat de l’heli per a minimitzar la força de gravetat sobre 
ell i així utilitzar l’hèlix inferior per a controlar l’alçada. 
A continuació es descriuran els esquemes de hardware i 
de software finals del prototipus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.1  Esquema de Hardware 

A continuació es mostrarà i s’explicarà l’esquema de 
hardware: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 5: Esquema de Hardware 

 
Com es pot observar la Raspberry governa els actuadors 
de tot l’aparell gracies a la placa PCA9685 de PWM i obté 
les dades directament dels sensors, la càmera i el servo-
motor. Els motors no es podrien controlar directament 
amb una senyal PWM ja que aquesta te molt poc voltatge, 
d’això s’encarreguen els transistors NPN regulant el vol-
tatge dels motors gracies al senyal PWM. 
A l’annex es pot observar l’esquema en fritzing del 
hardware. 
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8.2 Esquema Software 

A continuació es mostraran els esquemes de la lògica 
software del robot. Segueixen l’esquema general mostrat 
a la Fig 6.  

 
        Fig 6: Esquema Software general 

 
 

8.2.1 Control d’alçada 

 

             Fig 7: Control d’alçada 

 
 En l’esquema de la figura 7 es pot veure la lògica de fun-
cionament del mecanisme encarregat de controlar 
l’alçada, en cas de que un “pool” de 10 estigui ple de 
“True” voldrà dir que el terra està massa a prop i 
s’acciona el motor vertical, si no el terra esta lluny i no 
actua. El pool ajuda a filtrar falsos positius que el sensor 
tendeix a donar, amb un estudi pràctic es va comprovar 
que amb 10 valors era suficient per eliminar falsos posi-
tius. 
 

8.2.2 Processament d’imatge i eix Y 

            Fig 8: Imatge i eix Y 

 

En l’esquema de la figura 8 es pot veure la lògica de con-
trol del moviment amb les dades recollides de la càmera. 
Es llegeix la imatge i es processa, si s’han trobat contorns 
(agrupacions de píxels del color escollit) es segueix ana-
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litzant, si el radi del contorn més gran es suficientment 
gran s’extreuen les coordenades del centre de l’agrupació. 
A partir d’aquí es mourà la càmera cap a dalt o cap a baix 
segons la posició del centre detectat. 
 

8.2.3 Modul Estacionari 
  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  Fig 9: Modul Estacionari 

 

A la figura 9 es pot veure la lògica de l’estat estacionari. 
En cas de que la càmera es trobi en la posició més baixa, 
voldrà dir que ja està a sobre de l’objectiu. I per tant no ha 
de girar si no desplaçar-se lateralment o cap endarrere, en 
cas de que l’objectiu es desplaci cap endavant s’aixecaria 
la càmera i es tornaria a estar en moviment. 
 

8.2.4 Modul Actiu 

 

   

      Fig 10: Mòdul Actiu 

 

A la figura 10 es pot veure la lògica de l’estat Actiu. Quan la 

càmera esta aixecada esta a certa distancia de l’objectiu i per 

tant corregirà el rumb o es mourà per atrapar-lo. 

Una vegada presa la acció en qualsevol dels dos estats 

s’avaluarà la següent imatge. 

10 RESULTATS 

En aquest apartat es repassaran els objectius especificats 
al principi del treball i es comentaran punt per punt si 
s’han complert, si s’han complert a mitges o no s’han 
complert en absolut. 

10.1 Quantitatius 

1. Utilitzar Visió per Computació 

L’objectiu era aplicar un algorisme de visió per com-
putador de visió estereoscòpica per a trobar 
l’objectiu. 
Si be per raons econòmiques i temporals no s’ha apli-
cat la visió estereoscòpica, si que s’ha plantejat 
l’algorisme. Aquest objectiu s’ha acomplert a mitges 
ja que si que s’ha implementat una visió per compu-
tador a l’aparell, però no tant complerta com al prin-
cipi s’havia plantejat. 
El Frame rate aconseguit ha estat de 12 FPS. Aquests 
frames estan condicionats per les mesures d’alçada 
de l’aparell en cas de no haver-se de realitzar podrien 
augmentar més. 
Gràcies a l’estàndard HSV de color, la identificació de 
l’objectiu quan no hi ha altres objectes del mateix co-
lor es del 98,3% en un rang de 1 metre de distancia. 
Al augmentar la distancia a 5 metres, l’índex de de-
tecció de l’objecte cau al 28,9%. 
En les següents figures es poden veure els resultats 
amb un color vermell i un color groc fluorescent. 
 

 
Fig 11: Vermell ben il·luminat 

 

 
  Fig 12: Vermell mal il·luminat 
 
Com es pot observar a les figures 12 i 13, amb un co-
lor setinat vermell la il·luminació marca molt la dife-
rencia, de detectar un 56% de l’objecte amb una 
il·luminació bona a un 18% de l’objecte amb una mala 
il·luminació. 
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  Fig 13: Fluorescent Groc1 
 

 
  Fig 14: Fluorescent Groc2 
 
A diferencia del color vermell setinat, el groc fluores-
cent obté molts millors valors independentment de la 
il·luminació. Tal com es pot observar a les figures 13 i 
14. Detecta correctament entre un 46% i un 86% de 
l’objecte. Amb la millor i la pitjor il·luminació expe-
rimentada. 
 
2. Càlcul de distància al terra 
Els resultats obtinguts per aquest sensor han estat 
menors dels esperats. Tot hi que les especificacions 
d’aquest sensor situen el seu rang efectiu d’uns pocs 
mil·límetres als 5 metres, realitza moltes falses mesu-
res a partir del metre de distancia. 
Es poden apreciar els resultats obtinguts en la se-
güent taula: 
 

DME D_0 D_1/2 D_Out 

0,5 m 6,0% 8,1% 0,1% 

1 m 7,1% 24,6% 4,7% 

1,5 m 6,4% 41,8% 3,3% 

2 m 5,9% 70,3% 7,1% 

 
DME: Distància màxima efectiva. Es la distancia mà-
xima que es pot mesurar abans de forçar per codi el 
negatiu. 
D_0: Distància 0 del terra (el sensor sempre es troba a 
uns pocs cm per la seva disposició dins l’aparell) 
D_1/2: Meitat de la distancia  màxima efectiva, es a 
dir, si 𝐷𝑀𝐸 =  1 𝑚  −>  𝐷_1/2 =  0,5 𝑚. 
D_Out: Distància una mica superior a la distancia 
màxima. 
 
Com es pot observar, en les distancies D_0 i D_1/2 en 
que hauria de donar senyal per elevar-se, falla relati-
vament poc de 0,5 a 1 metre, però comença a dispa-
rar-se al metre i mitg. Degut a això a partir d’un me-
tre l’aparell es torna molt inestable amb l’alçada. 
En cas de distància superior a la DME, en que hauria 

de donar senyal negativa d’ascensió, no hi ha pràcti-
cament diferencia menys amb una DME de 0,5 metres 
que no ha detectar pràcticament mai un fals positiu. 
(Al estar els números arrodonits a 1 decimal no es pot 
apreciar, però en les proves nomes ha fallat 1 vegada 
entre 1000 intents) 

3. Algorisme de “Tracking” 

L’algorisme que s’ha implementat si bé era senzill, no 
ha donat problemes per a seguir l’objectiu dins els 
rangs esmentats anteriorment en les proves de dis-
tancies. Excepte quan la DME al terra excedia el me-
tre, l’aparell es torna inestable i dona alguns proble-
mes en el seu seguiment. Però amb una distancia de 
fins a 5 metres de separació, ha seguit sense gaires 
problemes l’objectiu. 
La velocitat de desplaçament màxima de l’aparell es 
de 0,4 m/s. 

 
10.2 Qualitatius 

Els resultats qualitatius es basen en els objectius inicials 
següents: 
 

1. Construcció de l’aparell 

L'objectiu era el de construir l’aparell. Tot hi els in-
convenients trobats en la realització d’aquest projecte, 
s’ha portat a terme aquest objectiu. L’aparell esta 
construït i funcional. 

2. Pilotatge 

En aquest objectiu  es volia donar ordres a l’aparell 
mitjançant algun sistema de control a distancia. 
Malauradament, per problemes en les fases prèvies 
del projecte aquest objectiu no s’ha pogut dur a ter-
me. Però si que s’han realitzat proves amb sistemes 
de radiofreqüència. Aquestes proves obtenien una 
quantitat de fals positius degut a les freqüències ex-
ternes suficient com per a eliminar el mòdul de radio-
freqüència de la construcció de l’aparell. 

 
L’aparell s’ha desenvolupat força bé dins un ambient 
controlat, però al seguir un objectiu de color i no compa-
rar-lo entre frames, l’aparell dona molts errors al incorpo-
rar diferents objectes del mateix color. I en el cas de colors 
vermells, la llum del dia pot influenciar en els colors cap-
tats per la càmera, el que pot arribar a fer que l’aparell 
capti una paret de fusta com a objectiu. 

3 CONCLUSIÓ 

Dins dels objectius inicials també hi havien els següents: 

1. Aprendre més sobre Raspberry Pi 

2. Aproximació als drons 

3. Aprendre sobre la unió de robòtica y drons 
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Aquests objectius s’han acomplert a mesura que el projec-
te avançava, sobretot en la primera fase de requeriments i 
en els primers esbossos de l’aparell. He pogut treballar 
per primera vegada amb aquest ordinador en miniatura 
que es la raspberry pi, he après una mica del seu funcio-
nament i les seves capacitats. Encara que no dugui un 
processador tant potent com els dels ordinadors conven-
cionals d’avui en dia, la relació qualitat preu fa d’aquesta 
placa una petita meravella per a la robòtica, ja que permet 
controlar pràcticament qualsevol robot simple. 
 
En el tema drons, sempre m’ha agradat i he estat molt 
interessat, però aquesta ha estat la primera vegada que he 
portat a terme un projecte d’aquesta envergadura. He 
aprés molt sobre el funcionament dels Zepelins, la seva 
aerodinàmica, la manera en que es mouen. Si bé es cert 
que el seu us per transport a gran escala està en decadèn-
cia, trobo que es un mètode de transport molt interesant 
des del punt de vista tecnològic. 
També he estudiat una mica les característiques dels 
drons convencionals (que aconsegueixen sustentació 
mitjançant les hèlix) i he après molt d’ells. 
 
Si bé crec que era un treball una mica ambiciós, a causa de 
dificultats en alguns passos no s’ha pogut desenvolupar 
tot el que s’hauria pogut. Amb més temps i pressupost, es 
podrien afegir molts mòduls que li donarien moltíssimes 
prestacions a aquest aparell. 
De la unió de drons i robòtica poden sortir coses molt 
interesants, aquest treball només es una petita mostra de 
les possibilitats d’unir aquests 2 camps. 
 
Per últim, s’ha demostrat que encara que la visió per 
computació pot ser una eina amb moltes capacitats per a 
la robòtica, la càmera ha de ser millor que la empleada en 
aquest projecte si es volen obtenir resultats viables a llar-
gues distàncies. 
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APÈNDIX 

A1. FRITZZING 

Fritzzing del circuit de tot l’aparell: 
 

 
. 

A2. REPORTATGE FOTOGRÀFIC 

 

 
Imatge de front de l’aparell. 

 

 

 
Imatge de costat de l’aparell. 

 

 

 
Imatge del darrera de l’aparell 

 

 

 
Imatge des de sobre de l’aparell. 

 

 

 
Imatge en picat amb angle de 45º 

 

 

 
Placa soldada superior amb el negatiu i el positiu comuns, aquesta placa ha 

estat soldada a mà per complir amb els requeriments necessaris per a 

aquest projecte en particular, conté les resistències en paral·lel equivalents a 

les resistències de 1000 i 2000 Ohms, el positiu comú de 9V, el negatiu 

comú, els 5 transistors NPN i el converso de 9 a 5 V. 
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Imatge del muntatge de les proves dutes a terme a l’institut IES Mediterrà-

nia a Castelldefels. 

 

A3. Codi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

from __future__ import print_function 
from __future__ import division 
from imutils.video import VideoStream 
import Adafruit_PCA9685 
import argparse 
import imutils 
import time 
import cv2 
import os 
import RPi.GPIO as GPIO 
 
distance = 0.5 
Pantalla = False  
Velocidad = 2650 
 
servo_min = 300 
servo_max = 510 
Angulo = 300 
 
pwm = Adafruit_PCA9685.PCA9685() 
pwm.set_pwm_freq(60) 
 
pwm.set_pwm(1, 0, 0) 

pwm.set_pwm(2, 0, 0) 
pwm.set_pwm(3, 0, 0) 
pwm.set_pwm(12, 0, 0) 
 
pwm.set_pwm(15,0,Angulo) 
 
Medida = [0,0,0,0,0,0,0,0,0,0] 
i = 0; 
GPIO.setmode(GPIO.BCM) 
GPIO.setwarnings(False) 
TRIG = 20 
ECHO = 21 
GPIO.setup(TRIG,GPIO.OUT) 
GPIO.setup(ECHO,GPIO.IN) 
 
vs = VideoStream(0).start() 
time.sleep(2.5) 
 
InfColor = (170, 100, 100) 
SupColor = (190, 255, 255) 
 
while True: 
    GPIO.output(TRIG, False) 
    time.sleep(0.001)     
    GPIO.output(TRIG, True) 
    time.sleep(0.00001) 
    GPIO.output(TRIG, False) 
     
    control_time = time.time() 
    pulse_start = time.time() 
    pulse_end = time.time() 
     
    while (GPIO.input(ECHO) == 0): 
        pulse_start = time.time() 
        if(pulse_start - control_time > 0.001 ): 
            break; 
         
    while (GPIO.input(ECHO) == 1): 
        pulse_end = time.time() 
        Medida [i] = 1 
        if ((pulse_end - pulse_start) > ((distance*2)/343) ): 
            Medida [i] = 0 
            break; 
    i = i + 1 
    if (i > 9): 
        i=0 
    Enmarcha = sum(Medida) 
    if (Enmarcha > 9): 
        pwm.set_pwm(14, 0, Velocidad) 
    else : 
        pwm.set_pwm(14, 0, 0) 
         
    imagen = vs.read() 
    imagen = imutils.resize(imagen, width=500, 
height=70) 
    imagen = imutils.rotate(imagen, angle=180) 
    imagen2 = cv2.cvtColor(imagen, 
cv2.COLOR_BGR2HSV) 
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A4. Components Utilitzats 
 
Globus: 

https://www.donglobo.com/globos-redondos-130cm-

pastel-donglobo/globos-latex-redondos-gigantes-130cm-

pastel-rojo-pl05 

 

Chasis: 

https://www.ebay.es/itm/Carbon-Fiber-DIY-Quadcopter-

Quad-Race-Copter-Frame-Kit-250-FPV-Race-Drone-

Spo/192569323894?hash=item2cd606b176:g:evMAAOSwV

uNbI5EJ 

 

Raspberry Pi 3 B+: 

https://static.raspberrypi.org/files/product-

briefs/Raspberry-Pi-Model-Bplus-Product-Brief.pdf 

 

Càmera Raspberry: 

http://www.farnell.com/datasheets/2056179.pdf?_ga=1.15

2515257.880870297.1479740269 

 

Sensor ultrasonors HC-SR04: 

https://www.mouser.com/ds/2/813/HCSR04-1022824.pdf 

 

Motor DC 4.5V A 9V: 

https://www.ebay.com/itm/MABUCHI-FF-050SK-11170-

DC-6V-9V-12V-175000RPM-Mini-DC-Motor-Audio-CD-

DVD-Player-/121966052461 

 

Bateria lipo 9V: 

https://www.banggood.com/es/OKcell-9V-800mAh-USB-

Rechargeable-Lipo-Battery-for-RC-Toy-p-

1022214.html?cur_warehouse=USA 

 

 

    mascara = cv2.inRange(imagen2, InfColor, SupCo-
lor) 
    mascara = cv2.erode(mascara, None, iterations=3) 
    mascara = cv2.dilate(mascara, None, iterations=3) 
 
    Contornos = cv2.findContours(mascara.copy(), 
cv2.RETR_EXTERNAL, 
            cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE) 
    Contornos = Contornos[0] if imutils.is_cv2() else 
Contornos[1] 
    Centro = None 
 
    if (len(Contornos) > 0): 
        c = max(Contornos, key=cv2.contourArea) 
        ((x, y), radius) = cv2.minEnclosingCircle(c) 
        M = cv2.moments(c) 
        Centro = (int(M["m10"] / M["m00"]), 
int(M["m01"] / M["m00"])) 
        if (radius > 1): 
            if (y < 150): 
                Angulo -= 10 
                if Angulo < servo_min: 
                    Angulo = servo_min 
                pwm.set_pwm(15, 0, Angulo) 
            elif (y > 220): 
                Angulo += 10 
                if Angulo > servo_max: 
                    Angulo = servo_max 
                pwm.set_pwm(15, 0, Angulo) 
            if (Angulo != servo_max): 
                Modo = "Movimiento" 
            else : 
                Modo = "Estacionario" 
                print("Angulo minimo alcanzado: Modo 
Estacionario") 
            if(Modo == "Movimiento"): 
                if (x < 210): 
                    pwm.set_pwm(2, 0, 0) 
                    pwm.set_pwm(3, 0, 0) 
                    pwm.set_pwm(1, 0, Velocidad) 
                    pwm.set_pwm(12, 0, Velocidad) 
                elif (x > 290): 
                    pwm.set_pwm(2, 0, Velocidad)  
                    pwm.set_pwm(3, 0, Velocidad)  
                    pwm.set_pwm(1, 0, 0)  
                    pwm.set_pwm(12, 0, 0)  
                else : 
                    pwm.set_pwm(1, 0, Velocidad)  
                    pwm.set_pwm(2, 0, Velocidad)  
                    pwm.set_pwm(3, 0, 0)  
                    pwm.set_pwm(12, 0, 0)  
            elif (Modo == "Estacionario"): 
                if (x < 210): 
                    pwm.set_pwm(1, 0, 0) 
                    pwm.set_pwm(2, 0, Velocidad) 
                    pwm.set_pwm(3, 0, 0) 
                    pwm.set_pwm(12, 0, Velocidad) 
                elif (x > 290): 
                    pwm.set_pwm(1, 0, Velocidad) 

                    pwm.set_pwm(2, 0, 0) 
                    pwm.set_pwm(3, 0, Velocidad) 
                    pwm.set_pwm(12, 0, 0) 
                if (y > 220): 
                    pwm.set_pwm(1, 0, 0) 
                    pwm.set_pwm(2, 0, 0) 
                    pwm.set_pwm(3, 0, Velocidad) 
                    pwm.set_pwm(12, 0, Velocidad) 
    else: 
        pwm.set_pwm(0, 0, 0) 
        pwm.set_pwm(1, 0, 0) 
        pwm.set_pwm(2, 0, 0) 
        pwm.set_pwm(3, 0, 0) 
         
    if (Pantalla): 
        cv2.imshow("imagen", imagen) 
        cv2.imshow("mascara", mascara) 
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Converso a 5V L7805CV: 

https://html.alldatasheet.com/html-

pdf/22634/STMICROELECTRONICS/L7805CV/1621/1/L78

05CV.html 

 

Servoshield PWM PCA 9685: 

https://cdn-learn.adafruit.com/downloads/pdf/adafruit-

16-channel-servo-driver-with-raspberry-pi.pdf 

 

Transistor 9518 BD 441 TO-126 NPN: 

https://www.maritex.com.pl/product/attachment/35714/B

D441.pdf 

 

Micro servo miniature SG90: 

http://akizukidenshi.com/download/ds/towerpro/SG90.pdf 


